
Antrenament o data pe an
Poate ca sportul incepe cu fotbalul si atletismul. Dar se termina la mii de metri altitudine, in fata unui hau
care se casca inaintea ta si in care ai nevoie de tot curajul ca sa te arunci cu capul inainte. O mana de
tineri sibieni practica acest sport senzational de multi ani de zile. Clubul de parasutism din Sibiu are acum
inscrisi aproximativ 25 de sportivi, atat fete cat si baieti. Printre ei se afla si fratii Gabriel si Catalin
Ticulescu.
  Catalin, are 25 de ani si a inceput de la 16 ani sa practice acest sport. Rezultatul cel mai bun al sau a fost
la Campionatul National de Juniori de la Brasov, unde a luat locul III. `Cea mai buna performanta a mea a
fost in 2004. Am fost multumit de rezultat. In 2007 m-am retras si am stat pe banca cum s-ar spune,
pentru doi ani pentru ca am inceput facultatea si a trebuit sa ma tin de ea. A fost o pauza destul de grea
insa am revenit din 2008 si am sa raman mai departe` a spus Catalin. Fratele sau mai mic, Gabriel, in
varsta de 22 de ani, s-a apucat de parasutism de la 15 ani si continua si astazi. Cel mai bun rezultat al sau
a fost obtinut de curand, in Cupa si in Campionatul desfasurate la Brasov, unde a urcat pe locul III la
individual, iar pe echipe, impreuna cu Catalin Ticulescu, Radu Brumar, Ion Barbulescu si Silvana Grosu,
a obtinut locul V din 16 echipe. `Eu lucrez ca si tehnician dentar. In aceasta meserie vreau sa ma
specializez. Parasutismul il practic din placere, pana cand am sa mai pot, cat o sa mai am timp liber. Este
mai greu sa obtii performanta pentru ca nu sunt bani` a spus Gabriel.
  Cei doi frati sunt antrenati de Vasile Mihanciu si Tatiana Poponea de la Aeroclubul Teritorial Sibiu.
Singurul moment cand cei doi fac antrenamente adevarate, adica atunci cand sar cu parasuta, se intampla
o data pe an cand clubul are la dispozitie un avion pentru cateva zile. Tot restul anului antrenamentele
sunt la nivel fizic. `Este greu pentru ca nu avem tot timpul avion la dispozitie. Daca prinzi acea perioada
din an sa sari e bine, daca nu, astepti inca un an. Din cauza banilor ne antrenam si noi cum putem. Nu
primim niciun ban daca reusim vreun rezultat mai bun. Oricum eu am sa practic acest sport pana cand nu
am sa mai pot` a incheiat Catalin Ticulescu.
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