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O snowboarder canadense Seb Toutant é um dos mais experientes e talentosos da atualidade.
Ele foi a primeira pessoa a conseguir um backside double cork 1080 em uma competição, e     
recentemente lançou um vídeo onde ele completa oito variações de um 270 em uma linha
consecutiva. O atleta levou a medalha de prata no X Games, em Aspen, EUA - no sábado
passado (30/01).

Com 23 anos de idade, Toutant - ou Toots - acaba de chegar na Europa para o festival Estilo
Air + neste sábado (6/2). Num bate-papo descontraído ele fala sobre o esporte que pratica e
como a temporada se desenrola até agora.

  

Como você descreveria a sua disciplina para alguém que praticamente não sabe nada
sobre isso?
Seb Toutant - O Snowboard slopestyle é um desportos radical sem limites. Nós tentamos fazer
todos as manobras possíveis no parque e trazê-los para a rua ou concurso.  Batemos trilhos,
saltos e tentamos ser o mais criativo possível.

  

Qual o risco existente em cada manobra?
Seb Toutant - Há sempre alguns riscos, mas quando você tenta algo novo, visualiza tantas
vezes que sente como já tivesse tentado antes. O sentimento de tentar algo novo é incrível.

  

Você já teve medo?
Seb Toutant - Eu fico nervoso, mas não com medo.

  

Ou gravemente ferido?
Seb Toutant -  Fiquei ferido ou irritado algumas vezes quando era mais jovem, mas é parte
da aprendizagem e é bom quando o tempo passa porque a gente percebe o que fez de errado.

  

A temporada de snowboard está em pleno andamento - feliz até agora?
Seb Toutant - Sim, muito feliz. Estou saindo de uma lesão no ombro. Estou muito bem, meu
projeto de video foi um sucesso e eu tenho dois pódios em meus dois primeiros concursos
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slopestyle.

  

Uma medalha de prata e um quarto lugar no X Games em Aspen - satisfeito?
Seb Toutant - Realmente feliz! É um show louco e eu foi alardeado sobre os truques que eu
desembarcados. Slopestyle é mais o meu estilo de competição e eu estava feliz com a corrida
eu desembarcados.

  

Os seus objetivos para o Air + Estilo neste sábado?
Seb Toutant - Tentar vencer com certeza, mas eu ficaria satisfeito com um pódio. O Air +
Style é um formato diferente, por isso a gente nunca sabe como vai ser.
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