Patru români au jucat weekendul acesta
cel mai lung meci de padel din istorie
București, 19 septembrie 2016 – Adrian Vodislav, Adrian Barbu, Gabi Moraru și Dan Lazăr au jucat
padel timp de 25 de ore fără întrerupere și au reușit să stabilească un nou record mondial.
Evenimentul a fost unul caritabil, iar fondurile strânse vor merge către programele „Școală după
Școală” și „A doua șansă”, dezvoltate de Organizația Salvați Copiii România.
„A fost foarte lung, toți patru am trecut prin mai multe stări pe parcursul celor 25 de ore – fie aveam foarte
multă energie, fie simțeam că nu mai putem rezista! Ne-au ajutat enorm însă cei care au venit să ne
susțină! Vreau să le mulţumesc și celor care au contribuit cu donaţii, cât şi cu încurajări şi sfaturi.” - Adrian
Vodislav, jucător de padel.
Jocul din weekend a fost supravegheat de șapte arbitri reprezentanți ai Guinness World Records, care
au ținut scorul, s-au asigurat ca au fost respectate regulile Federației Internaționale de Padel și au realizat
un raport detaliat, care va fi verificat, împreună cu filmarea integrală a evenimentului. În termen de șase
luni, Guinness va da răspunsul final privind recordul mondial.
Cei patru sportivi au avut dreptul să ia câte 90 de secunde de pauză între ghemuri, pentru a se hidrata,
pentru a mânca ceva și pentru a se odihni. La sfârșitul unui set, aceștia s-au putut odihni 120 de secunde.
„A fost cu adevarat spectaculos, suntem cu toții foarte fericiți. Cred că acesta este un moment important
pentru padel, atât la nivel internațional, cât și în România. Sper că românii vor juca de acum mai mult
padel.” – Rafael Darkitos, fondator PadelMania și antrenorul celor patru sportivi pentru acest eveniment.
„Suntem extrem de mândri de Adrian Vodislav și de colegii săi, este extraordinar ce au reușit să facă
pentru copii și pentru România. Îi felicităm pentru efort și rezistență și le mulțumim din nou pentru
generozitate!” – Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii.
Adrian Vodislav, Adrian Barbu, Gabi Moraru și Dan Lazăr au strâns peste 14.000 de lei, atât din donații
online, cât și din donații făcute la evenimentul din weekend, prin licitație și biletele la tombolă. Cei care
doresc să îi susțină pe sportivi mai pot încă dona prin intermediul platformei Galantom, pe
http://salvaticopiii.galantom.ro/fundraising-pages/view?id=2564&language=en.
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----------------------------------------------Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată
politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu
prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii
Europene și cu legislația României.
Salvați Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că
implementarea legislaţiei şi a politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignora strânsa colaborare dintre
autorităţi, familie, copii şi societatea în care fiecare actor implicat îşi acceptă responsabilitatea conform principiilor unui
parteneriat autentic şi viabil.
În calitate de membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume care
promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA
noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare,
asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea
schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 26 de ani de activitate, peste 1.340.000 de copii au fost
implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
---------------------------------------------------------------------------------Persoană de contact:
Coordonator comunicare şi Strângere de Fonduri
Alexandra Boeriu / 0744.360.446 / alexandra.boeriu@salvaticopiii.ro
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