Η 15χρονη Ναουσαία που κάνει περήφανους τους Έλληνες στην Αυστραλία
Συντάχθηκε απο τον/την inaoussa
Σάββατο, 01 Ιούνιος 2019 15:08

Μια θέση στην εθνική ομάδα αναρρίχησης της Αυστραλίας, εξασφάλισε η 15χρονη
νεοφερμένη Θεοδώρα Κασιμίδου, μετά την εξαιρετική της επίδοση στους Εθνικούς Αγώνες
Αναρρίχησης, στο κλειστό γυμναστήριο Villawood στο Σίδνεϊ, στις 24-26 Μαΐου, όπου η
νεαρή αθλήτρια κατέκτησε την 4η θέση.

Η Θεοδώρα κατετάγη 6η από 31 συνολικά αθλήτριες στους προκριματικούς την Παρασκευή
το πρωί, εξασφαλίζοντας μία θέση στους τελικούς. Στους τελικούς, που
πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας, κατάφερε να περάσει, με διαφορά από
τις άλλες αθλήτριες, στην 4η θέση. Η Θεοδώρα αγωνίστηκε και σε άλλα δύο αθλήματα, την
αναρρίχηση με σκοινί και τους αγώνες ταχύτητας ενώ η συνολική της βαθμολογία την
φέρνει στην 6η θέση στην κατηγορία κορασίδων.

«Είμαι πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα και ακόμη πιο αποφασισμένη να κυνηγήσω τα
όνειρα μου και τους στόχους μου», δήλωσε στον «Νέο Κόσμο» η μικρή Θεοδώρα.
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Ιδιαίτερα ευχαριστημένος δήλωσε και ο προπονητής της Θεοδώρας, Adam Clay, ο οποίος
παραδέχθηκε ότι έστειλε την νεαρή αθλήτρια στο φετινό πρωτάθλημα με στόχο να
αποκτήσει εμπειρία και να βελτιώσει τις γνώσεις της και σε καμία περίπτωση δεν περίμενε
ότι εκείνη θα κατόρθωνε να σκαρφαλώσει στη μεγαλύτερη και ισχυρότερη κατηγορία των
κορασίδων, μια κατηγορία με αθλήτριες μεγαλύτερης ηλικίας και αρκετά πιο έμπειρες.

«Η εξαιρετική επίδοση της Θεοδώρας στους τελικούς, ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς,
εντατικών προπονήσεων και απόλυτης αφοσίωσης στους στόχους της» δήλωσε στον «Νέο
Κόσμο» η μητέρα της Θεοδώρας, Μαριάνθη Κοσμαρίκου.

Η νεαρή αθλήτρια παραβρέθηκε στο εθνικό πρωτάθλημα ως μέλος της αποστολής της
ομάδας αναρρίχησης Νότιας Αυστραλίας, κατέχοντας την 1η θέση στην κατηγορία της.
Συνοδευόταν από την Irene Torrealba Merrida, βοηθό προπονήτρια του γυμναστηρίου ABC
Bouldering Club, όπου προπονείται εδώ και 5 χρόνια.
Στην σελίδα τους στο facebook, οι υπεύθυνοι για το βραβείο Austin Grabkowski (Austin
Grabkowski Award for Most Improved South Australian Climber), συνεχάρησαν θερμά την
Θεοδώρα για τις επιδόσεις της στο εθνικό πρωτάθλημα 2019 και για τη θέση που
εξασφάλισε στην εθνική ομάδα της Αυστραλίας, θεωρούν δε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες
επιτυχίες φέτος.

Η συμμετοχή της στο προαγωνιστικό τμήμα της εθνικής ομάδας (youth development team)
απαιτεί πολυάριθμα ταξίδια, κυρίως στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, για προπονήσεις με τους
ομοσπονδιακούς προπονητές του Sport Climbing Australia, πράγμα που εκτοξεύει το κόστος
της προετοιμασίας της για τους επόμενους αγώνες.
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Η Θεοδώρα, η οποία ξεκίνησε να εργάζεται στο Wooden Spoon από το περασμένο
καλοκαίρι προκειμένου να εξασφαλίσει τα έξοδα του τελευταίου ταξιδιού της, θα χρειαστεί
να αναζητήσει πλέον σπόνσορες για να την βοηθήσουν να ανταποκριθεί στο κόστος των
απαιτούμενων μετακινήσεων.

«Προσπαθώ να συνδυάσω το σχολείο και το διάβασμα με τις προπονήσεις και τη δουλειά
και μέχρι στιγμής τα καταφέρνω καλά» λέει η νεαρή, ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία
ενώ ανυπομονεί να καταφέρει φέτος τα Χριστούγεννα να επιστρέψει για πρώτη φορά στην
Ελλάδα για να δει τον παππού, την γιαγιά, τους θείους και τα ξαδέλφια της στην Νάουσα
και να επισκεφθεί το αγαπημένο της νησί, την Κέρκυρα, όπου και γεννήθηκε.

«Φύγαμε το 2012 και μου λείπουν οι δικοί μου πολύ. Δεν βλέπω την ώρα να τους δω και να
τους μιλήσω για τις περιπέτειες και τα κατορθώματά μου εδώ στην Αυστραλία» καταλήγει
η νεαρή αθλήτρια.

πηγή: neoskosmos.com
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