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Cum în Clubul Sportiv Tibiscus
sunt mai mul i sportivi amatori
de schi sau snowboard, n-am
putut face alt  alegere decât s
reedit m expedi iile hibernale
ale lui 2009 i 2010, alegând
aceea i destina ie de vis. Astfel,
sportivii no tri au desf urat, în
perioadele  2-9 respectiv 21-29
ianuarie 2011, cantonamente pe
pârtiile Paznaun-Silvretta Arena
(sta iunile See, Kappl, Ischgl i
Galtur din Austria, sta iunea
Samnaun din Elve ia).
De i se afl  ambele la mai bine
de 1.000 km de Timi oara, cele
12 ore ale drumului pân  la cea
numit  „Mecca snowboarderilor“
merit  totul. Indiferent c  mergi
cu ma ina sau cu trenul, autos-
tr zile din Ungaria, Austria i
Germania respectiv trenurile
curate, punctuale i mergând
mai repede ca ro-melcul, oricare
din variante te scot din cas
pentru a te duce c tre o vacan
de neuitat...

Cu cele 40 de instala ii de trans-
port pe cablu (3 telegondole, 2
telecabine, 24 telescaune, 12
teleschiuri) cu capacitate maxi-

 de peste 180 de persoane
transportate respectiv 83.000

tori/or , cu cele aproape
240 km de pârtii (47 km pârtii

oare, 152 km pârtii medii, 27
km pârtii dificile) i 12 km de pâr-
tii pentru plimbare, cu o pârtie de
11 km lungime, toate preg tite
de 32 de ma ini speciale i de
900 de tunuri de z pad , cu 24
de milioane de urc ri în iarna
2008/2009, Silvretta Arena leag
sta iunea Ischgl din Austria cu
sta iunea Samnaun din Elve ia.
Majoritatea zonelor schiabile
(90%) se întinde de la 2.000 m la
2.872 m i este orientat  c tre
nord ceea ce garanteaz  exis-
ten a z pezii i condi ii optime
pentru sporturile de iarn  din
noiembrie i pân  la începutul lui
mai (386 ha schiabile în Inschgl,
120 ha schiabile în Samnaun)
pe z pad  natural  sau artificial .
O zi de cantonament ar putea fi
considerat  monoton : trezirea
la 7.30 i micul dejun, deplasa-
rea cu autobuzul la Ischgl, sus
pe munte cu telecabina la schi i
snowboard, prânzul la unul din
restaurantele de pe munte, 16-
17 înapoi cu autobuzul la caba-

, masa de sear , pove tile
despre cum a decurs ziua i apoi
culcarea. Totu i, varietatea pei-
sajului, pârtiile „f  num r“,
aerul curat, satisfac ia de a face
zilnic un progres, toate cumulate
au dat savoarea zilelor care au

trecut ca vântul i ca gândul.
Realiz rile sportivilor no tri au
constat în consolidare pentru
încep tori, schiatul pe cele mai
noi trasee pentru avansa i, expe-
rimentarea traseelor foarte difici-
le i cucerirea tuturor vârfurilor
posibile pentru exper i. Pentru
amatorii de extrem am avut la
dispozi ie cele trei Snow Park-uri
cu kickere, contrapante, trambu-
line, numai bune pentru a- i
ar ta m iestria sau pur i simplu
pofta de distrac ie.
De i nu a nins în nici o zi, iar vre-
mea a fost bun  pentru munte,
poate prea cald, am avut zilnic
parte de soare dar i de tempe-
raturi negative, care al turi de
mul imea de tunuri de z pad  au
asigurat un strat continuu i con-
stant de z pad .

i uite-a a, dac  mai era nevoie,
am reluat amar explica ia de ce
tot mai mul i români prefer  s
mearg  la munte în Austria:
- peisajul e unul superb (dac
st m strâmb i judec m drept,

a ceva avem i noi...);
- sta iunile sunt „f  num r“ (am
auzit c  avem i noi câteva...);
- pârtiile sunt de toate lungimile
i pentru toate nivelurile (gurile

„rele“ ziceau înainte de Revelion
 în România sunt vreo 60 km

de pârtie, cam atât cât are sta iu-
nea Bansko din Bulgaria...);
- telecabinele sau telescaunele
sunt cu gr mada i nu stai mai
mult de câteva minute la coad
la urcare (avem i noi vreo dou
inaugurate în acest sezon, în
rest sunt cele instalate când

Alberto Tomba î i începea carie-
ra...);
- ofertele de cazare i mas  sunt
foarte variate (la pre uri pe jum -
tate din cele din România...), i
lunga list  a avantajelor ar putea
continua pân  pe pagina urm -
toare a ziarului nostru, toate
acestea te îndeamn  s i faci
acelea i planuri de iarn i pen-
tru anul care o s  vin .
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Dac  este iarn , românul
cu aplecare c tre sport se
gânde te la munte. Care
munte, ne vom întreba?

spunsul, pentru cei din
vestul României, nu poate
fi decât Austria – destina-
ie ideal  pentru sporturile

de iarn .


