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    Cristina García, una campiona!

Avui  entrevistem  a  Cristina  Garcia,  tota  una
campiona  de BMX Race dins i fora de les nostres
fronteres...

- NOM: Cristina Garcia Bayon
- EDAT: 14 anys
- LLOC DE RESIDÈNCIA: Lliçà d'Amunt
-  QUI  HA  ESTAT EL  TEU  MENTOR:  El  meu  pare,  en
David Garcia.
-  ALTRES  ESPORTS  QUE  PRACTIQUES:  M'agrada
diversos, però els que més són córrer, fúting, tennis
de taula, bàdminton i BTT.

-Com vas començar a practicar aquest esport?
-El meu pare em va animar a provar-lo i quan ho
vaig provar em va encantar.

-A quina edat vas començar a practicar el  BMX
Race?
-Vaig començar als 8 anys, a meitat de temporada.

-Recordes la teva primera bicicleta?
-Sí, va ser una que em va muntar el meu pare,  era
un quadre de DECATHLON  amb peces de diverses
bicicletes.

-  Ara,  quants  anys  fa  que  practiques  aquest
esport?
-Enguany en  farà 7  que practico el BMX Race.

-I  la  primera  competició?  Què  és  el  que  et  va
agradar tant com per dedicar-t'hi?
-Doncs la veritat és que em va agradar molt tot: la
pista, els revolts, els salts, els nervis, la tensió ...
les  noves  sensacions  que vaig  descobrir,  em van
agradar moltíssim.

-Has guanyat la Lliga Catalana, el Campionat de
Catalunya,  la  Copa  d'  Espanya  i  el  Campionat
d'Espanya. Quin recordes de forma especial?
-Totes les competicions on he participat han tingut
les seves coses, els  records  bons i dolents.
Una de la que més m'agrada recordar és el primer
Campionat d'Espanya que vaig córrer va ser a Padul
l'any 2009.

-Creus que els ciclistes neixen o es fan?
-Jo crec que es fan, a força d'observar i   practicar.

-Quin  ha  estat  el  títol  més  especial  que  has
aconseguit?
-El primer Campionat d'Espanya que vaig guanyar el
2010

-Algun altre familiar teu ha fet o fa BMX?
El meu pare va començar des de ben petit amb la
bici  fent  BMX  i  la  meva  germana  petita  que  va
començar  amb  2  anys  però  no  la  deixaven
competir, ara en té 5 i ja ho fa. Ha participat en
algunes carrera i  no ho fa gens malament.

-Com veus a la teva germana quant tingui la teva
edat?
-Jo crec que si continua així pot arribar a ser molt
bona, crec que d'aquí a uns anys em superarà.

-Has viatjat a fora del país per competir?
He tingut la sort de viatjar per tota Espanya i per
França.

-En quin club ets actualment?     
Al club BMX Vallès.

-Quantes hores entrenes a la setmana?
-Entreno aproximadament 10 hores a la setmana.

-Tens  algun  espònsor?  O  alguna  persona  que
t'ajudi?
-Enguany m'ha esponsoritzat Free Agent  i la veritat
és que m'estan recolzant en tot. Es van posar  en
contacte amb el  meu pare per telèfon i  ens van
convocar una reunió on ens van explicar les normes
de la marca. Aquest any m'han deixat la bicicleta
Free Agent i l'equipació també de la marca 
 
-Bé Cristina et desitgem molta sort en el futur i
ha estat un plaer parlar amb tu.
-Igualment.


