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Štantetu bron na OI mladih
Deskar na snegu Tit Štante je na olimpijkih igrah mladih v Oslu osvojil bronasto odličje v
snežnem žlebu.
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Tit Štante je poskrbel za prvo slovensko kolajno na olimpijskih igrah mladih v Oslu. Foto:
Instagram/Tit Štante

Oslo  Slovenski deskar na snegu Tit Štante je na
drugih zimskih mladinskih olimpijskih za športnike,
stare od 15 do 18 let, osvojil bron v snežnem
žlebu, kar je prva slovenska kolajna na igrah.
17letni član kluba Deska Velenje je zaostal le za
Američanoma Jakeom Patesom in Nikolasom
Badnom. Štante je v vseh treh finalnih vožnjah
držal stik z najboljšimi, na oder za zmagovalce pa
se je pognal po vrhunski tretji vožnji. To je še
druga kolajna slovenskih deskarjev na zimskih
mladinskih olimpijskih igrah. Pred štirimi leti v
Innsbrucku je bil TimKevin Ravnjak srebrn, prav
tako v snežnem žlebu.
»Občutki so odlični, to je bil moj cilj in sem ga dosegel, tako da sem zadovoljen. V tem trenutku je vse
skupaj težko opisati, verjetno bodo vsi občutki šele prišli za mano. Pogoji so bili dobri, tekma je bila pa
kar težka, do zadnjega trenutka nisem vedel, ali bom tretji. Tako da sem šele v tretji vožnji potrdil
uvrstitev na stopničke. Je bilo kar napeto,« je dejal Celjan Štante po nastopu v svoji glavni disciplini. V
nadaljevanju iger ima visoka pričakovanja tudi v deskarskem krosu in slopestylu. Deskarji se bodo
sicer iz Osla, kjer je snežni žleb, preselili bližje Lillehammerju, na snežni stadion v Hafjellu.
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