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Section VI - Case Study : Three in a Row: The Tony Estanguet Story

At the Beijing Olympics, Tony Estanguet has a chance to do what no slalom athlete has
ever done: win his third Olympic gold medal in a row. But get this : no other French
athlete in ANY sport has ever done it before. So, we’re talking about some pretty high
stakes here.

Since Tony Estanguet is already a two-time Olympic Champion, as well as a World
Champion and a World Cup Champion, a lot of people feel he is the best C1 ever.

So Tony Estanguet is an important figure to study and one inevitably asks “How did he
do it?” Well, I think as we delve into the details of his story, it’s important to realize
that besides his natural skills as an athlete, Tony profited from a number of things that
were going on in French canoeing when he came into the sport, the most important of
which was the influence of his father and brother. But there were other things, too,
and I think a good summary of it all is this passage by Yves Narduzzi, who was on the
French C1 team with both Patrice and Tony and who is now Tony’s coach:

I saw Tony's evolution from the moment he started racing to when I stopped He had
an almost meteoric one, you could say. But for me, it was kind of predictable,
considering the enthusiasm he had and the relationship he had with his father and his
brother and the circumstances within the sport at the time. It all came together very
quickly for him, but in a very natural way.

I think about all the research the French C1s had done that Tony was able to profit
from,whether it be Herve Delamarre, Emmanuel Brugvin, or Patrice or even me. I think
Tony arrived just when that had been done and there was already a really good
dynamic going on within in the French team, in which the team was already having
really good results, and cooperating with each other, and things were going really well.

I also think the team coach, Pierre Salamé, knew how to handle Tony really well. He
did it in a very honest way. That is, he was very good about not divulging little secrets
that each individual athlete told him in confidence, like saying, “look at that other C1
on the team, he's doing this, or developing that secret technique, and you should do it,
too” or something like that.

He kept to himself what each athlete told him in confidence. But on the other hand, he
knew that certain things were necessary for the group as a whole. So I think Pierre
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Salame's skill was in getting enough information out of each person so it was possible
for everyone to progress while still maintaining a certain amount of confidentiality.

I think Tony arrived at just the right moment when all this had been set up and there
was a very good group cohesion.

Once in a while it so happens that a great performer like Tony Estanguet is the
culmination of three teacher-student relationships, a sort of Socrates, Plato, and
Aristotle succession. So it has been for Tony Estanguet -- except the 3 steps have all
been within his own family.

First there was his father, Henri Estanguet, who was on the French Wildwater Racing
team. And then there was his brother, Patrice, who won World and Olympic medals of
his own. In fact, in both 2000 and 2004, in order to make the French Olympic team and
thereby win his two Olympic golds, Tony had to first beat out his own brother at the
team selection trials.

So, it seems to me the best way to tell Tony’s story is start with Henri, at least in
passing, and then go to Patrice. Consequently, this study is broken into 2 parts, the
first dealing with Patrice and the second with Tony, and both of them speaking of the
influence of Henri Estanguet.

Not surprisingly, along the way to where Tony is now, the Estanguets and the French in
general have helped to change C1 profoundly. Perhaps the greatest tribute to that is
the fact that in recent years, the world’s best kayaks -- also French, by the way (see
Lefevere and Peschier case studies in another part of this E-book) -- have copied the
C1s, thereby revolutionizing how kayaks do upstream gates, for example.

As just one sample of how the French have helped to change C1, I include as an
appendix to this chapter, an article on the forward stroke by Emmanuel (“Manou”)
Brugvin, himself a French C1 World Champion in 1999. (The article was translated into
English by Jamie McEwan, 1972 C1Olympic bronze medalist).

Brugvin bills his piece as “an analysis of the elite international C-1 paddlers of the early
2000's” and not just analysis of his own technique. While the piece deals only with the
forward stroke, one big overall change from the 1980s and 1990s is evident: basically,
don’t rock the boat.

While Jon Lugbill could talk about “throwing his body around,” in the 1980s and early
1990s, by the early 2000s you didn’t want to do that any more. Another thing is “going
vertical” with the stroke, something that was not done as much in the past. (Although
Brugvin doesn’t go into it, one main reason for wanting to paddle vertically today is to
keep the boat going straight; the newer boats turn more easily than the older boats, so
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if you paddle more horizontally, it’s easier to inadvertently knock the new boats off
course.)

A few large developments in the sport have helped to speed change, too. During the
1990s whitewater Slalom Racing shifted from being primarily contested on natural
river courses to being contested on artificial ones. Furthermore, during that period, the
courses became a lot shorter, maybe only half as long, time-wise, as in the 1980s.

On a natural river, there tends to be more relatively flat sections, where you could pick
up a lot of time simply by picking up the stroke rate and really paddling hard. But on
artificial courses, the whitewater tends to be more continuous and you want to focus
on boat positioning and steering more, letting the water carry you more and putting
more of a premium on keeping the boat moving smoothly.

But top C1s like Tony Estanguet and Michal Martikan are still able to get away with a
substantial amount of body movement because they time their movements with the
waves. In fact, they use their body weight to counteract wave action, resulting in a
smoother boat than if they simply stayed upright all the time. When the waves don't
necessitate this counterbalancing movement, though, they are very good at keeping
the boat from bobbing or rocking.

Another thing not mentioned in the Brugvin piece is the improvement in boats that has
occurred over the last decade, generally speaking, making the sterns smaller so there
is less resistance on turns and thus the boats turn easier, and making the boats
narrower in the bow so it’s easier to paddle vertically. The Estanguet’s, as we’ll see,
had a lot to do with these improvements.

Part I -- Patrice Estanguet

“To be a top C1, you have to be pretty inventive.”

-- Patrice Estanguet

Patrice Estanguet was born in 1973 in Pau, France, where he still lives, and when he
raced, he was 1.82 meters tall and weighed 73 kilos. His paddle length was 149
centimeters.

He is the middle of two brothers, Aldric a year older, and Tony, 5 years younger.

Their father, Henri Estanguet, who also lived in Pau until he died in 2005, was on the
French Wildwater Racing team in K1 and finished an excellent 9th in the individual
competition of the 1977 World Championships in Spittal, Austria. He also got a bronze
medal in the team race. Their mother, however, was not involved in sports at all.
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Patrice first got into whitewater in 1978, when he was 5 years old. And like most
people in France at that time, he started in kayak, not C1. “Here in the Pau region,” he
explains, “everybody did kayak and no one did canoe.”

“ I started in kayak because there weren't any C1s. I even tried kneeling in a kayak. I
did kayak until about age 11-12. Then, because the river in Pau (the Gave de Pau, it’s
called) was too easy in kayak, I preferred to do C1 because it was a little more difficult
and unstable. In order to continue to have fun, I tried C1 so I could have more of a
sense of balance and imbalance”.

But he didn’t go directly to Slalom Racing C1, doing to Wildwater Racing C1 for a while
first. Since both Patrice’s father and his older brother, Aldric, did only Wildwater
Racing, it was natural for Patrice to begin his paddling career in Wildwater Racing.
Once Patrice switched to Slalom Racing, however, it was natural for Tony to follow
Patrice directly into Slalom Racing.

Canoeing and kayaking weren’t Patrice’s only sports; he started cross-country skiing
about the same time as kayaking. And he actually started racing in cross-country skiing
before he started racing in kayaks, being in the French championships at age 13.

In fact, he did a little bit of all sports having to do with gliding, that is, skiing, surfing,
even a bit of parasailing. On the snow, on water, in the air, anything that had to do
with gliding.

Not surprisingly, Patrice’s father was influential in the beginning of Patrice’s career,
showing him the basics about whitewater:

“He gave us the inspiration to do what he did. He was a wildwater paddler. So we were
motivated to discover rivers and run as many rivers as possible and run harder and
harder rapids. The challenge at the beginning was not to be better than other people
but to be able to run the river with control and then be able to stop in a really hard
eddy. So, he was the one who taught Tony and me to be at home on the water.”

1987

In 1987, at age 15, Patrice was French National Champion in the cadet class and the
next year, he started really serious training. He began by studying the American C1s,
particularly Jon Lugbill and David Hearn. Lugbill eventually won 5 individual World
Championship titles and 7 team ones, making his total of 12 golds to this day the
highest in the history of the sport. Hearn won 2 individual World Championships, was
second to Lugbill 5 times, and together with Lugbill, was World Team Champion 4
times.

Here’s the way Patrice puts it:
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“ I got a lot of information about them. For example, I learned what “5 on 5” was (5
runs on 5 different 10-30 second courses) and I did that. The idea was to do technical
workouts from time to time and try to think about how to improve. Most of the time, I
was all alone and got outside help only once or twice a month during training camps. I
trained about 4 or 5 times per week. Sometimes it was my father coaching me, other
times it was the French team coach, Pierre Salame. But I didn't see Pierre often, one
twice a month.”

1987 was also the first time Patrice saw a really big race, the World Championships at
Bourg St. Maurice in France, at which Lugbill got first, Hearn second and another
American, Bruce Lessels, third. (Then the 3 of them won the team race.)

“ It was an event that gave me the desire to spend a lot of time on canoeing and to try
to reproduce what I had seen during the competitions and what I saw on TV. Since I
trained by myself a lot, they had a very strong influence on the what I wanted to do
and how I wanted to do it. I probably watched Jon Lugbill's 1987 run at least 300 times.
And for a while I tried to do the same thing. “

By 1989, Patrice was training more and more with the French federation and the
French team and had his best results at the Senior level. In other words, he was about
16 years old when he first started winning races in France at the Senior level, most
notably winning the French Championships in Saint Aignan, in the center of France.

But for a number of years he had trouble actually making the French national senior
team and his first international race came a long time later, in 1993.

Why so late?

“ For many years, I had a lot of trouble getting past the French team selection trials. I
just wasn't able to perform as well as I should have. “

It wasn’t that his level of ability was too low, it was just that he wasn’t racing up to his
level of ability. Perhaps it is worth noting that during this entire time, 5 years in all, he
was training by himself most of the time. Tony was too young at that time train with
him.

In 1992, Patrice started working with a sports psychology coach, Mark Bouvard and the
relationship was to go on for 4-5 years.

In 1993, Patrice finally made the French team for the World Cup and he won the first
one, at Seu d’Urgell, his first international race. But he wasn't on the team for the
World
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Championships; it was not until 2 years later in 1995, at age 22, that he first made the
Worlds team.

Patrice describes his training at the time this way:

“ On the technical level, I was trying to work on reducing the number of paddle
strokes. Because I am a Professor of Sport, I did a lot of research for school and I found
that in swimming, they did a very important study on stroke rate. They found it was
better to lower the stroke rate and instead make each stroke stronger. So, I worked on
trying to take fewer strokes but more powerful ones. I think something that influenced
me in this regard was watching Gareth Marriott, the British C1 Olympic medalist, who
said he was also working on this. His principle was the same: try to use fewer strokes
and you'll find you actually go faster in the race. “

In other words, was he now moving away from Lugbill’s technique of a high stroke
rate?

“ I think in training, you have to try to improve the quality of your strokes. But then, in
races, you'd see people like Jon Lugbill who was very interesting because he was able
to have enormous power while still having a very high stroke rate. I'm not sure that
today, if we raced the same exact courses that Jon raced, people would go any faster
than he did, because it's true, he was very, very fast. Today, on a 200 second course, I
think athletes would have tough time doing much better than he did. Except for the
fact that boats are better today, it would be difficult to do much better. It's hard to
say.”

Designing Boats

One of the areas in which Patrice influenced French C1 was boat design, the first really
good boat coming in 1993. But it was a long process, going through 3-4 evolutions,
starting first with very radical, small, fast boats that didn’t turn very well and finally
ending up with a bigger boats that did.

To design and build these boats, Patrice worked with Stephane Mourebard, a Swiss
who did not know anything about the world of canoeing and kayaking. He lived in
Geneva and had some experience with wind surfers:

“ In the beginning, I used American boats before making new designs. I noticed that in
the 1980s the volume of the boats was getting less and less. And I think in 1987, it was
the smallest boat. Then in 1989 at the Savage World Championships, the boat started
to get a little bigger again to make it perform better in waves. So, in general and
certainly before 1989, the smaller the boat and the more difficult it was to paddle, the
faster it went. Then I started communicating with Stephane about some ideas he had
that weren't very concrete.
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The first boat we made was very, very narrow and very, very fast, but I couldn't put
together two good races runs with it. It was impossible; it didn't turn and it was very
unstable. It was too fast in a straight line. Later, I saw it was too difficult a boat to
paddle and I went in the other direction. I wanted a boat that was the easiest to
paddle and I essentially worked on the bow so that it would always be on top of the
water without my needing to do steering strokes in back.

And then we came up with a new boat with a big bow, the “Grouen” that rode on top
of the water and was easy to paddle and I had better races with it. We continued to
evolve the boat along these lines but by 1993 it had become a little radical, in that it
was too big and sometime the bow would pop up and cause me to hit gates. So, in the
years after that I cut it down, but still kept a bow that was big enough. “

While Patrice participated in the design of the boats, it was Stephane Mourebard who
actually did most of the physical work of making them, sparing Patrice the effort. “In
the beginning, it was one boat that we made out of foam, like a surf board. Then, a bit
later, we made a mold and sold it to boat manufacturers.”

After one more modification in 1994, Patrice kept the same boat all the way through
the 1996 Olympics.

How he did in school

Patrice says when he younger, he wasn't a very good student because “I was so caught
up in canoeing that I didn't do my studies.” But he did well enough to get accepted,
after high school, in the course for becoming a Professor of Sport in France, which he is
now. The course lasted 5 years, from 1990-1995. (He also had to pass a fairly rigorous
national exam to earn the license to teach physical education in French schools.)

And in studying to become a Professor of Sport, Patrice says “I learned a lot because I
found that studying other sports enabled me to gain a valuable perspective on
canoeing, particularly what I learned from rowing, swimming, and even car racing.“

Costa Rica

Starting with the winter of 1994-5, Patrice began going to Costa Rica for winter
training, staying one month for the winters of 1994-5 and 1995-6.

First Worlds in 1995

Patrice first competed in the World Championships in 1995, in Nottingham, the year
that one of the Americans, this time David Hearn, again won.

“ It was the first time I was selected for the World Championships. I won the trials and
what was surprising was that I trained a lot less that year because of my studies. I told
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myself that maybe this year I wouldn't be able to go to the World Championships
because I was studying so hard. So, I had less psychological stress and I had a good
result at the trials. Then, I was 4th in the 1995 overall World Cup. But at the Worlds, it
didn't go well because I had penalties. I had a very fast time but the penalties pushed
me down into 15th, I think it was. “

As in the past, Patrice spent most of training time alone, seeing the other boats and
coaches on the French national team only at training camps.

Ocoee Olympics

1996 was an Olympic year, and the Olympic course was on the Ocoee river in
Tennessee. After an uncertain start, the year turned out to be an outstanding one for
Patrice because he won a bronze medal on the Ocoee.

“ At first, I was not selected for the Olympic team because I was the 3rd boat and 2
boats qualified ahead of me, with the possibility of a 3rd maybe getting to go later. So
right after the trials, I didn't train with the French Olympic team. I found out about my
selection only 15 days before the Olympics. “

But even though he wasn’t training with the French Olympic team, he did get to train
with another French team. With that team “I did 2 World Cup races and I was hoping
to hear that there would be a place for me at the Olympics.” He won one of the World
Cup races, the one at Seu, and had good results at the other one, too. And then only
15 days before the Olympics he found out he was on the team. What did he think?

“ In order for me to go, some country had to decide not to use a slot it had qualified
for. A little country -- Macedonia, I think -- decided not to send its C1 and so there was
a slot for me. But I found that out only 15 days before the Games. It was a little
difficult not having gone through the same preparation for the Games that the others
did.”

But since he had done 2 training camps on the Ocoee course in 1995, each one of
them about a week long, he was reasonably well prepared.

“ I liked the river because it was rather difficult whitewater. On the other hand, what
was hard for me was the fact the course was very long and that wasn't good for me
because I was better on short courses and particularly on artificial courses of less than
2 minutes, like Seu, for example.

The Olympic course was a little more than 2:30 and therefore rather long. That's not to
say I couldn't be good on that kind of course because the 1995 Worlds course was
about the same length and I had the best running time, although I also had penalties.
So I knew that I could have a good race.”
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Race Day 1996

“ The memory I have is that there was a lot of tension and stress on the day of the
race. I found the coaches very tense. Emmanuel Brugvin and Hervé Delamarre were
the other two French athletes. So there was a lot of tension like you always have at the
Olympics. But I felt it was really a little different, as if the future of the whole French
Federation was at stake, not just what I had at stake of just wanting to paddle the best
I possibly could. “

So how did Patrice handle it?

“ I did some psychological work with Mark Bouvard to try to manage the situation and
to be as calm as possible. Starting with the team trials, we worked together so I could
be calm. He helped me psychologically to know why I was doing races, and to try to
put
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them in the proper perspective, and to rediscover the pleasure of boating and having a
good experience. “

And here is Patrice’s account of the race itself:

“ My counting run was the first one and I had a good run, taking into account what was
at stake. I think I succeeded in doing more or less what I was capable of. I made one
mistake on the last part of the course, the most difficult part. I lost about a second
there. But I still think it was a good run because on a 2:30 course, one second was not
as important as on a 1:30 course. So, at the finish line I was truly satisfied and very
happy with my performance.”

After the first run he was in 2nd, behind Lucas Pollert.

“ The second run was hard because it was the first time I had been in that situation of
having a good first run but then not really knowing what to do on the 2nd run.
Normally, I always had a better 2nd run and was rather mediocre on my 1st run. So, I
was a bit disoriented. And it didn't help that I hit the 3rd gate on the course and knew
the run was almost over for me. So I really didn't have a very good 2nd run.”

Slovakia’s Michal Martikan, who had finished only second at the Junior World
Championships only a short time before, was the surprise of the race, having a very
good 2nd run that won the Olympics, leaving Patrice with the bronze medal.

Patrice summarizes his feelings about the situation this way:
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“ After first runs when I was in 2nd, I was happy with my result and thought it could
hold up. Later, though, I was disappointed because I could have profited from an even
better second run, but I just didn't have the experience to do it.”

But even better results were in store for Patrice after the Olympics in that he placed
second in the World Cup in September in Brazil, thus gaining the overall World Cup
title that year.

Key changes in 1997

The following year, 1997, saw a rules change in Slalom Racing, mandating that the two
runs be added together for the final score rather counting only the best of the 2 runs.
“That was new because now you had to be on top of things all the way down the
course on each run.”

Another interesting thing that happened that year was that Patrice’s brother, Tony,
was finally old enough to train with him, and they trained together twice a week. Both
of them were ultimately make the French team that year and compete in the World
Championships together for the first time, in Brazil.

In describing his training at that time, Patrice talks about modifying the old upstream
gate technique of going a little wide and sneaking underneath the shore-side pole on
the way into the gate.

“ It was a time when I worked a lot on upstream gates and when I discovered that if I
turned a little before the gate, I was quicker. I discovered that if I was willing to lose a
little time in the beginning I could more than make it up afterwards. The ability to turn
before the gate helped to make a faster exit.”

This is reminiscent of something the British kayaks used to say years ago, “pause and
pounce”: enter upstreams a bit slowly so that you can set up a fast negotiation and exit
from the gate. But Patrice says he was not influenced by anything he saw kayaks doing:

“ For me, I found that in C1 in the entry to the upstreams, you had to go in gently. But I
think the kayaks preferred to go fast all the time.”

In order to facilitate this new upstream gate technique, Patrice also modified his boat a
little bit:

“ What I wanted was something that turned a lot better. Making the stern thinner and
narrower did that. “

As a result of the boat changes, Patrice found that his new upstream gate technique
was fastest on most kinds of upstream gates (but not all).
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Winter Training in South Africa

In the winter of 1996-97, instead of going to Costa Rica, Patrice and Tony flew with the
French team to Johannesburg, South Africa, and trained at a place near there for a
month: “It was interesting and a little wild. It was very good because it allowed me to
experience something a little new with training and that was motivating.”

1997 Worlds

In the World Cup that year, Patrice was 1st or 2nd at each of the races, thus winning
the overall World Cup title once again.

But he wasn’t so fortunate in the Brazil World Championships that year, finishing 9th,
in a race won by Slovakia’s Michal Martikan. Tony got 13th.

“ I was the favorite because I had dominated the World Cup. I didn't really know how
to handle my position of being the favorite, knowing that Martikan was also a favorite
and he was really, really good and had shown that he was capable of winning, too.”

However, he was Vice World Champion in team (to the Slovaks). Patrice was first, Yves
Narduzzi second, and Tony third, based on their finish at the team selection trials
earlier that year.

1998

In 1998, there were no World Championships, only the World Cup, and Patrice finished
second in the overall.

“ I don’t remember much about that year. I knew that I was expected to do well in the
next Olympic Games because I did well in the World Cup and especially since I had
always been on the podium at Seu (where the 1999 World Championships were going
to be). And I was expected to finish either first or second and at the World
Championships in 1999. So in 1998, I felt that people were just getting ready for the
next year. “

1999

In 1999, Patrice was very focused on the World Championships and didn't try to win
the World Cup, fearing that doing so would make him less strong at the World
Championships, the way it happened in 1997. He also felt pressure to do well at the
Worlds because he had done well at Seu before, where he felt really good. And finally,
there was even more pressure because this would be the first time that the World
Championships would serve as a qualifying race for the Olympics.
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“ I remember we trained a lot for Seu. There were quotas for the Olympics that you
had to meet at Seu. We were trying to qualify two slots at Seu. So the French team
worked hard that year.”

Winter training in Australia

The winter of 1998-99 was the first time Patrice went to Australia with the French
team.

Influence of Pierre Salame

Pierre Salame was for many years a C1 coach for the French national team and he had
a great influence on Patrice, as Patrice explains:

“ We had lived through a lot of races together. We had gone to the Olympics together
in 1996. He knew me well. He was somebody I had confidence in. Then, we did this
whole period of 1997-1998-1999 together. But I did have some difficulties with him
because he was also the coach of my French competitors like Yves Narduzzi who was
also on the French team. So, I didn't understand how my coach could also be the coach
of the other French racers, particularly at the team trials.”

So, we had some discussions to be very, very clear about relations, for him to have the
same relations with everyone. In other words, if I spoke with him about technical
details, he couldn't then talk about that with the others. We had a lot of discussions
about this.”

Seu Worlds

At the Seu Worlds, Patrice came in 6th:

“ I was there to win because I knew that my technique was good for the course and
that if I had a good race, I could win. Even if the others had good runs, too, I thought I
could be faster.”

But he had a penalty on his first run, which kept him out of the medals. It was another
Frenchman, Manou Brugvin, won the race and was World Champion.

In the World Cup that year, Patrice got third in the overall.

Sydney Olympics

The most amazing thing about 2000 was that it pitted brother against brother at the
French Olympic trials:
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“ The important thing was the team trials. France had 2 slots for the Olympics, but
Brugvin was World Champion, so he was already pre-selected, which meant there was
really only one slot left.

So there was a real competition between all the French and particularly between Tony
and me. The first objective for me was to make it past the trials, because I was
expected to do well in Sydney since I had won the bronze in Atlanta.

So, for the press, I was supposed to be in Sydney to do even better. But the problem
was the trials. But I had decided this time to try to be in control and to have fun with
the trials.

The thing about these trials was that it was tight between Tony and me. Tony won the
first race, I won the second. Then Tony won the third but it was extremely tight, less
than one second.

In all the memories of my race career, this was one of the most important because I
had succeeded in having really good races even if I had not succeeded in getting
selected for the Olympics because Tony was so strong.”

And then, after the Trials, Tony won the Olympics on the Australian Olympic course at
Penrith.

Patrice, understandably, was crushed at not making the Olympic team and “After the
trials, I stopped training for about 6 months. I stopped boating altogether. I started
again later.”

2001 Worlds Canceled on the Ocoee

Eventually Patrice started training again, this time for the World Championships in
Tennessee, USA. The race was to be on the same course used for the 1996 Olympics,
where Patrice had won the Olympic bronze.

To prepare for this year, Patrice spent some time in Australia again during the winter.
He picks up the story:

“ In the World Cup it was a bit difficult because I had had a big break in training. For 6
months in 2000 I didn't paddle at all. I came back bit by bit. I had a really good race at
Bourg St. Maurice. It was the pre-World Championships. I won pretty easily. I had
really started to reach a high level again just before the Ocoee.”

The World Cup final was at Wausau in the USA just 10 days before the World
Championships, and Patrice raced there, placing 8th in the overall World Cup.
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But after that, there were the 9/11 terrorist attacks on New York and Washington, DC.
and the Ocoee World Championships were canceled because the organizers couldn’t
guarantee the athletes’ security.

First Year of Worlds Every Year

Although the cancellation of the 2001 Worlds was a big blow to athletes around the
world, the next year was also a World Championship year because 2002 was the first
year the Worlds was changed from a biennial event to an annual one.

Furthermore, the 2002 Worlds were in Patrice’s home country, at Bourg St. Maurice.

To get ready for this, Patrice did winter training in Australia again.

“ I remember that I really prepared for the Worlds that year. I had as a goal with my
coach to try to get a gold medal at either the 2002 Worlds, 2003 Worlds, or the 2004
Olympics. So I really trained hard.”

Changes Boat and Paddle

Patrice also changed boats in 2001:

“ I changed the bow of the boat. I made a boat that was very narrow in the front in
2001. I did that because with the paddle stroke, I wanted to try to have a boat that was
more down in the water and therefore would track better and be faster. I found it was
good, but it in terms of speed it really didn't change anything. The speed may not have
been a lot better, but it felt better.

Furthermore, he changed his paddle again, moving from a less extreme bent paddle
shaft. Patrice had experienced breakage problems with the more severely angled
shaft. Then he moved to a less radical one, with the blade only slightly angled forward
and close observers felt the new paddle gave more ability to push down on the water
at the start of the stroke.

Here are Patrice’s thoughts about the Bourg Worlds:

“ What was really good was the course. For me, it's one of the best slalom courses in
terms of difficulty. It was also a little dangerous, which I liked a lot. And I had a certain
enthusiasm because I felt good. It was also a less tense situation for me, for a couple of
reasons. First, I knew the next year there would be another Worlds. And second I felt
less tense because Tony was the favorite, being that he was the Olympic champion. “

And his description of the race itself, in which, once again, Patrice had to beat out his
own brother to do well:
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“ What I remember is having a very good first run. I had a really good time and was
first after first runs. Martikan was not far behind. I knew that he was strong on this
kind of course. So on the 2nd run, I felt a little nervous because Tony and all the other
French were out of it. I was the only one to paddle well and make the final. I was a
little scared of making a big mistake on the second run. So I was a little cautious,
paddled a little slower and so I lost a lot of time. With the result that I lost first place
and even second since I had a penalty. So, I found myself in third.”

Augsburg Worlds 2003

The World Championships in Augsburg was another Olympic qualifier, so it took on
even more importance than usual:

“ Augsburg was a course I didn't feel very good on. I had problems. I didn't often have
good results there. Once I was 2nd in a World Cup race there, but usually I wasn't very
good at Augsburg. All year long I had to learn how to adapt to the changes in the
movement of the water there because the water and the eddies change a lot at
Augsburg. I had to learn how to paddle in these conditions. “

To do this, Patrice participated in 5 training camps at Augsburg with the French team.
He also went to Australia for winter training yet again.

Here is how he describes the process of getting used to Augsburg:

“ The river in Augsburg is very narrow and has vertical walls, so with a 4-meter long
boat, you had to turn before the upstream gates (so you wouldn’t hit your stern on the
wall). So you had to work on that. You really had to exaggerate and build on that.

Sometimes you actually had to back into eddies, in reverse, to be able to go upstream
again and that was counterintuitive. It wasn't very natural and not the way I wanted to
do it. So I had to force myself to learn the new techniques. Particularly on the cross-
draw, it was a bit unusual. You had to learn how to slow the boat down on the cross-
draw and there were other unusual things you had to learn to do with your paddle at
Augsburg. Just before the World Championships I started to feel good on the course. I
had the feeling that the Worlds might go pretty well.

But they didn’t; he didn’t even make the final:

“ The qualifications went well. I won easily without pushing very hard and I felt good.
But in the semis, there was a penalty again on one of the first gates. A bit of a repeat of
what had happened before. I got 12th, I think, so I didn't qualify for the final.”
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And he didn’t feel good about it, either: “Here we were, the French trying to win the
Worlds, but we didn't do it. It was Martikan.”

2004 Olympics

2004 was another Olympic year, again pitting Patrice against his brother Tony.

This time Patrice did not go to Australia for winter training, though:

“ The team trials were in March, so very early. They were in Seu. So we trained there
all winter. There was only one place on the Olympic team. It was unusual. If Tony won
the trials, he would be selected but if someone else won, then there had to be another
trials at Athens. Tony won the first race and won the trials. It was very close, by only a
few one hundredths of a second. I don't have any particular memory of it.

After that we left for the World Cup at Athens (which was also the last qualifier for
Olympics slots) to try to win a second slot for the French team. Something unusual
happened there. The favorites were the Germans because they qualified well at the
Augsburg Worlds and therefore had a better chance of picking up a second slot than
we did.

Then, there were the Poles and the Slovaks who also had a good chance and only after
them were the French. There were only two countries who already had 2 slots.

We had a chance, but we weren't in a great position. When all the second boats from
the different countries had run, that is, after I had run, after the second German had
run, after the second Slovak had run, we all had penalties and that meant that other
boats qualified and one of them was the 3rd French boat, Nicolas Peschier, Benoit's
brother.

That was my last race.”

So, once again, Patrice had been denied a spot on the Olympic team by his younger
brother (albeit he did have a second chance at the Athens qualifier, which didn’t work
out).

Advice to Future Generations

Looking back over his career, what advice would Patrice give to someone starting
serious training, wanting to be really good in C1? What are there things that stick out
from his experience that he would particularly point to?

“ I think to be a top C1 you have to be pretty inventive. You have to have the desire to
invent things because it's a pretty complex activity, because it's hard to be consistent
on 2 runs and do really well 2 times in a row. I find to do that you to have an analytical
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mind and to be inventive in building towards top performance. There are a whole lot
of parameters that have to be managed. And I find that those athletes who are good,
like Tony or Fabien Lefèvre, for example, are people who think a lot about their
training and how to do 2 runs that are added together, about technique and trying to
find a difference between them and their competitors. I think it's necessary to have
this kind of spirit to be good. “

Does he think it would have made a difference if he had spent more time training with
other people towards the beginning of his career? Would that have helped?

“Yes. I think It would have helped because it's true there was a time in the beginning
when I liked to paddle just because it felt good, but I wasn't happy because I didn't
have contact with other people and I was all alone.

Particularly when you're young, between 15 and 20, I think you need to be in a group
and interact to feel good. And I didn't feel very good. I felt good in my disciplined
approach, but I could have used a group, with a coach and other paddlers. “

What about having a coach before he made it to the senior team?

“ I think it's good to have a coach, but he's really more of an advisor. You still need to
retain a certain amount of autonomy yourself, though. The goal of trying to win a race
has to be personal. I don't think it should be the goal of just the coach. He has to have
his own goal and you have to have yours.

But I think this is something you're born with. You have to have the desire to organize
things around you. Because if you just let other people organize everything, then it's
difficult for you to be strong on race day. “

Part II -- Tony Estanguet

“For me, the competition is just a way

of knowing myself better.”

-- Tony Estanguet

Tony Estanguet was born May 6, 1978 in Pau, France, where he still lives. He is 1.85
meters (6’ 1”), and weighed 74 kilos (163 pounds) at the Athens Olympics. His paddle
length is 150 centimeters. He started canoeing at the age of 4 or 5.

All the information in this study all comes from interviews and no written records
because Tony never kept a training log:

“It's true, I've never kept a training log. I've always been in the habit of adapting myself
to the conditions of the moment and reflecting ahead on what has to be done with my
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coaches and trying to be as dedicated as possible. Today I know more or less what I'm
doing because I use the calendar of workouts the coaches have set up. They have
notes about each session in their notebooks about what I did. But I never felt the need
to go back over previous years to see what I did at such and such period because I
think each year has to be prepared differently. Each time I need start out from zero
and to tell myself at that time what I need to do.

But my coaches keep all the records. They transcribe them onto a DVD at the end of
each year, not only the key moments of the season and the competitions but also the
records on weightlifting so you can evaluate it. Also, any tests in the boat. But I never
keep anything like this because at least up to now, it's never been useful to me.”

As we have seen in the Patrice Estanguet story, Tony started paddling with his
brothers, Aldric and Patrice, following in the footsteps of his father Henri, who was on
the French Wildwater Racing team in K1.

Not surprisingly, Henri had quite an influence on Tony:

“When I was very small, I looked at him boating, him and my brothers. Because my
brothers started at the age of 3-4 years with him -- very young. I inevitably wanted to
try it. I asked him unceasingly. So one day they put me in a kayak. Recently someone
found an old photo in which I my head barely rises above the cockpit. So I started very
young. I started paddling a kayak by myself around 5 years old.”

Unlike his father and brothers, however, Tony’s mother was not active in sports:

“ She wasn't into sports at all. She never did canoeing because she doesn't like the
water very much. So, much to my regret, she's never been in a canoe. But that's not all
bad because she gave a sense of balance to our family. She was there from time to
time to say “Stop! Let's talk about something other than canoeing!” That allowed us to
have a balanced education.”

Like Patrice, Tony did not start in C1, but in K1 -- “I did kayak until I was about 13-14
years old and then I got into C1.” His older brother, Aldric, stopped racing in order to
finish his studies, so his best result was in Juniors when he was on the French team in
kayak. He never switched from kayak to C1, though, so only Patrice and Tony did C1 in
the Estanguet family.

Tony explains his earliest training like this:

“ I remember my first really important workouts in canoe. When I did kayak, it was
pretty much playing until age 13, three times per week, so already quite a lot:
Wednesday, Saturday and Sunday, plus the holidays. I benefited from the fact that my
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brothers, who were bigger, were already training for races. Therefore, I watched them
and I practiced with them. Even if it was playing, I was in the water very often.”

And, of course, his father was his first coach: “My father coached me until I was about
15, until I got into the French Junior team.”

What’s Tony’s version of how both he and Patrice switched from kayak to C1?

“ It was Patrice who came up with the idea of getting into C1 because I was too little
then. I think he was influenced by the Americans who were the stars of that time.
There were the World Championships in France at Bourg St. Maurice in 1987. There
was an important phenomenon going on in canoe thanks to the Americans who were
impressing everyone and people were always asking how they could be so fast. So
there was that part of the dream. I remember Patrice was forever looking at videos of
Jon Lugbill.

Patrice just had the desire, I think. It was a curiosity and all of a sudden he liked it. He
found he was suited to it. He just found paddling a C1 more fun, more exciting,
particularly thanks to the Americans and Gareth Marriott who were his role models. I
was in the middle of all that. At age 13, I knew that there were these two possible
types of boat to try. Just like Patrice, I was quickly allured by this boat which was more
technical and which I had more fun with because I had the sense of using the
movements of the water more and having more sensations.”

What did their father think of the two sons “abandoning” the kayak class and going to
the C1 class?

“ There was no concern about that. On the contrary, my father even helped us and was
one of the first to say: “Yes, you should do canoe.” It’s true that at the time, the kayak
was the most prestigious boat and when we turned to the canoe, people wondered
why and thought it was a shame to give up the kayak. But he said: “If you like C1, go
ahead, there are perhaps things to invent there.” And gradually, C1s started being able
to do the same things kayaks did. It's fun to help a boat class to advance like this.”

But Henri cut back on his coaching when Patrice and Tony got on the French Junior
team; he let the French Federation and the national team coaches take over. He was
always there, though, when the boys needed him to hold a camera or to give advice.
“But he was no longer trainer number 1 of the Estanguets.”

Importance of Wildwater for Slalomists

Up until 1994, Tony did both Slalom Racing and Wildwater Racing:
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“ In France, you have to do both as a Cadet. To go to the French Championships, you
have to be selected in the two disciplines. So you have to do 50% Slalom Racing and
50% Wildwater Racing. So, I did Wildwater Racing up to 1994. After that when you
become a Junior, you don't have to do both any more, so I stopped.

Doing Wildwater Racing helped me by giving me a good feel for the water. My father
was a wildwater paddler and he insisted that I do it because it makes you more at
home in whitewater. Personally, I never really liked it all that much, though, because it
was less fun and more physical work.

But I think it's important to do both and that’s what I say today to the young people at
the club -- even if it is not always a lot of fun. Today, all good slalom paddlers can also
be good in Wildwater Racing and I think it's easier to develop one discipline with the
two together than with just one alone. It’s possible to do it with only one discipline but
it’s more difficult than with both.”

Getting on the Team Early

Tony got into the French Junior team remarkably soon after he switched to C1:

“ I really profited from all the advice from my father, my brother, from the videos, and
so on, with the result that I got on the French Junior team when I was just a Cadet. I
was rather young compared to the others. The same thing happened later when I
made the Senior team when I was a Junior. So, I was always two years ahead of my age
group, because I really benefited from my brother’s council. “

Tony expands a little on the influence of his brother:

“ My brother was at the time already among the best on the French team. So I saw
very well how he trained and the work he did at home in analyzing videos in trying to
compare what he did with what the best did. There was also the vocabulary which I
heard all day long from the age of 5 on, since my father and my two brothers “spoke
canoe,” which isn’t the case in most families.

I think I was in the medium longer than my opponents and it saved me a lot of time. I
also benefited from the equipment that my brother didn't use any more. So, compared
to my adversaries, I had much better equipment, too.”

Here are a couple of examples of the kind of things Tony was learning at the time:

“ Until I became a Junior, my brother and my father really insisted on the technique
and my training sessions were especially focused on the being at home on the water.
We were here in Pau in a place where the river is rather easy but there is always
running water. From the time I started, they always insisted on my acquiring an ease
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on the water and the ability to surf waves and holes and not just to work on the
physical aspects of the sport. I started to work on the physical aspects starting as a
Junior where we gradually started doing workouts to develop our aerobic capacity. But
initially, the priority was above all on technique, to get a good feel for the boat, to
learn balance, and to get all the skills.”

Tony’s involvement in canoeing was by no means the only sports involvement he had,
either, both as a youngster or even today:

“ What is rather funny in our family history it is that my father was a Professor of
Sport, Aldric is a Professor of Sport, Patrice is a Professor of sport and I am a Professor
of Sport. From an early age, there was this sporting education where our father made
us do a little athletics and a few team sports. We did a little of everything. We did a lot
of skiing, both alpine and cross-country. We skied in the winter and canoed in the
summer.

In fact, my first races were in cross-country, not canoeing. So, we did a bit of
everything, even parasailing, and we had a rather big education in sports generally.
Today, I'm really happy about that because I have a lot of fun skiing, biking or doing
other sports. I think they help canoeing in terms of balance and even with learning
about the natural environment. It's fun to go put yourself in the mountains or in the
ocean and to try to adapt to the natural environment.”

What Kind of Student he was

Tony admits that he was never really good at school because he liked sport too much:

“ I was always serious in the sense that I always passed at whatever grade I was in and
I was a more or less normal student as witnessed by the fact I became a Professor of
Sport at age 22. Today, I've started studying again in a business school. I'm starting to
tell myself that it's important to be serious with my studies. But in the past it's true, I
was pressed for time and did the minimum necessary to graduate to a higher class.”

Types of Early Training

Tony picks up the story about the kind of early training he did:

“ When I stopped paddling K1 after I’d already done some races, I was already
comparing myself to the Cadets even though they were older than I was. So, I had
already reached a good level in K1 and I especially liked racing. I think that even before
switching to C1, I had already liked racing. The trick for me was to transfer to the C1
the technical approach and the feelings of pleasure that I was having in training. So, I
trained by myself much more and by age 13, I went from 3 workouts a week to 4.
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Furthermore, in the evening, it didn't bother me to take my bicycle to workouts
because I was really having fun.”

Here is what he says about the boat sessions, around the year 1992:

“ I think they were rather long sessions lasting two hours. Today, when you train, it
doesn’t last more than an hour or so and at the end of an hour, you’re fried! But I
remember when I was a kid I stayed in the water a very long time. We were a small
group of 5-6 kids. I did C1, the others did K1. We had a lot of fun on the water. Each kid
designed a course and the others tried to do it.

We kept challenging each other, always just playing. At the time it was not very
structured and there was no coach or advice about training or timed runs. From time
to time, my father was there but more to keep an eye on safety. Once again, the goal
was to master technique. We looked at what the older ones did, Patrice, Aldric, or
even the other racers in the club and we tried to do the same thing. I think I really
spent my whole youth trying to copy and imitate the older kids and the adults.”

1994 -- A Key Year

1993 was the first time Tony participated in a French team selection trials and the
French championships. The next year, 1994, was his first Junior World Championships,
in Wausau, Wisconsin, USA. Although he had the fastest running time, three touches
pushed him down in to 8th place.

“ It was a good experience. I left a little disappointed by the result but motivated by
thinking I'd had a fast time but I needed to learn how to handle the psychological
aspects of racing better so I wouldn't have as many penalties.

I didn’t have a real style yet. These were my first competitions. I liked to paddle fast
and take chances, to act like the big champions. I had images in my mind of running
the gates as close to the poles as I could but I didn't have the technique to do it yet.”

Listening to Tony describe this reminded me of something I believed when I was
coaching, something summarized in this quote by Lubos Hilgert, Sr, in the early 1980s:
“It’s easier to make a fast boater clean than to make a clean boater fast.”

In other words, I used to feel that it was more important to develop a young boater’s
speed first and then worry about the penalties a later (along as they were only inside
touches, not 50s). Because you can’t win unless you first have the speed to win. You
can only be so “clean” but you can always get faster. So the first thing to do is work on
being fast enough to win, then worry about cutting out the penalties. I asked Tony
what he thought about this:



23

“ I agree with that. I think initially, it’s about speed, then the penalties later and when
you get to a high level, of course, you’ve got to be able to be fast without penalties.“

1994 was also the first year Tony had a coach other than his father, Philippe Vuitton,
who was responsible for Juniors from 1994-6. After that, he was to remain Tony’s
coach through the Athens Olympics in 2004, after which he stopped and Yves Narduzzi
became Tony’s coach.”

Tony explains the influence Vuiton had on him:

“What I liked about Philippe Vuitton was that he was not specifically a canoe coach but
rather a kayak coach. So, he never really coached me on technique even though that’s
what your normally expect in a coach: "this gate, you need to run it like this, etc.” I
think not having a C1 specialist worked well for me because I understood it was up to
me to evolve the technique myself. You can ask for advice from the coaches but you
can’t just wait for them to give it to you. He was good because he made me share his
concept of K1 and then try to transfer it to the C1.”

Take the 1994 Junior Worlds for example. At first I expected him to tell me technical
things that would help me have a good run. But instead he said to me that what was
important at this race was identifying the key tactical areas of the race, i.e., to exit
quickly from this gate, to go slower in that one, to be able to reaccelerate in this place.
He was also good on the warmup and the warmdown, all things that have a bearing on
your performance but which athletes tend to diminish the importance of. When I was
young I didn’t think about these things at all.”

But while Tony was not getting a lot of technical coaching from Vuitton, he was getting
some from watching his brother, Patrice:

“ I didn’t train with Patrice very much because he was a lot older -- he was 20 and I was
15 -- and I wasn’t good enough to paddle with him. And even today, I don’t train much
with very young athletes for the same reason. On the other hand, I often watched
Patrice. I saw how he did things, how he prepared, the way he ran gates. Starting in
1997, when I was on the Senior team, we trained more together, though, about once a
week. And then in training camps, of course, I trained with him every day.”

1995 and 1996 -- World Cup Races and Watching Patrice at the Olympics

Tony first made the French Senior team for the World Cup in 1995 and he was in the
final at Tacen and thus in the top 15 that year. “People were telling me that was pretty
good for a first World Cup, seeing how I was still only a Junior.”

And in 1996 Tony’s first World Cup win was at Prague.
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“ I was in the Olympic Team trials and then in training camps for the World Cup races. I
remember training with Patrice some just to give him a little competition and generally
just to be there for him.

1996 was really important for me because it was the year when my brother got a
medal at the Atlanta Olympics. I said to myself if he could win a medal, then so could I
and I decided that I wanted to do that (in the World Cup races that were coming after
the Olympics). It gave me the desire and I began to dream about it as I watched Patrice
on TV at Pau.

My first Senior World Cup win was important because it came when I was still a Junior.
I even beat Pollert, who was the Olympic champion in 1992 and Martikan, who had
just win the ’96 Games. Sure, it was after the Olympics when perhaps they didn’t care
all that much but still, it was important to me. I knew I’d be in the French team again
and that I had 4 years to get ready for the next Olympics.”

Training at That Time

Up to 1996, Tony was in Pau, in school, and he trained about 5 times a week then. But
after that season, he really picked it up:

“ After 1996, I went to Toulouse and I trained every day and sometimes twice a day. I
integrated into the Seniors' structure: I trained with Addison-Forgues, Brigitte Guibal,
Laurent Burz, with the best French paddlers. So I was training a lot after 1996. And for
the first time I had Philippe Vuitton as a coach every day.”

First Senior Worlds

Tony’s first Senior Words was in 1997, in Brazil where he placed 13th, “which wasn't
bad.” With him on that team was Yves Narduzzi, who is now his coach. Yves has some
interesting comments about what Tony -- and Patrice -- were like in those days:

“ What I remember rather clearly, it is that Tony was not very sure of himself and he
asked a lot of questions. I was happy to discuss things with him and to exchange ideas
with him. And I was very often surprised to see the results afterwards.

For example, he'd say things like “this gate is too difficult, I'm never going to be able to
do it.” But then he'd do fine in the race. And then other times when we were looking
at the video and I might be a little unsure of myself and ask questions, he didn't seem
to need any particular advice. In the beginning I wondered whether he was bluffing a
bit. But I realized rather quickly that he wasn't. He just wasn't aware of the talent and
capacity he had.
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It was the same with Patrice, who I really like because he was also very professional in
his training and yet very honest on the water. In other words, competitive workouts
really motivate you to give 100% effort. But when you're out of the boat, in everyday
life, you want very friendly relations with no tensions or rivalries.”

In those days, it wasn't automatic that boaters could live like that; things have changed
a lot since then. But I remember that at that time I was rather happy with the
interpersonal dynamics on the team and I think Patrice and Tony had a lot to do with
that. And Tony’s kept that going right up to the present day. In other words, it's a very
sane competitive environment. On the water, the athletes give their all in training
sessions, but off the water there is no meanness that you often have in human
relations. I find it's all very pleasant and furthermore it's really impressive to see the
talents of these athletes and the results that they can produce in those circumstances.

But despite the fact others felt Tony brought a great psychological attitude to the
sport, he himself felt that he might benefit from seeing a sports psychologist and here
he speaks about it at length:

“ Another good thing in 1997 was that I made the final at the Senior World Cup final in
Minden. But the main goal of being in the Worlds and starting to get good wasn't
reached because even though I had a good running time I had penalties. I realized that
psychologically I wasn't very good at big races and that I wanted to go too fast. I
realized I had the technique and the physical ability but I needed the mental ability. So,
after that race I started working with a sports psychologist.

What the coaches were telling me and what I was hearing was that psychologically,
under pressure, I wasn't able to stay concentrated and paddle up to my level of ability
on the day.

My sports psychology coach was Isabelle Inschaupe. She worked in Toulouse and was a
psychologist who concentrated exclusively on sport. At the time that didn't exist very
much in canoeing and kayaking. I didn't know any other athletes who consulted a
sports psychologist.

I discussed the idea a bit with Vuitton and with Pierre Salamé who told me that I
should try it and that this person was a specialist. So I went to see her rather regularly
once a month in the beginning. The idea was to give canoeing the right emphasis in my
life, i.e. to be able to do a lot of canoeing but still have a balanced life.

She didn't know anything about canoeing, so she couldn't tell me why I was hitting the
gates and what I was thinking about when that happened. That was a little frustrating
because I had gone there thinking she was going to tell me very specific things I could
do to stop hitting gates. So I was a bit disappointed and wondered how this was all
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going to help. Then I said to myself that I needed to realize that if I hit gates, it was
because in my training, I was lacking the right balance in my life. And she gave me
some advice about that, which allowed me to prioritize things.

It was pretty general, though. We never got into technique. Sometimes I could give her
a pretty precise question about canoeing for example, during a run, when I hit a gate,
it had a tendency to make me hit other gates because I was trying to make up the lost
time. I tried to speed up and I made more mistakes. I tried to describe exactly what
was happening and to understand why I was doing that. So, sometimes, we worked on
very precise things, but 80% of the time it was more general.

I still work with her today. In the beginning, from 1997 to 1999, it was pretty regular.
But since the 2000 Olympics, it's been a lot less regular, about once every 3 months,
because basically I have fewer needs. But I'm still interested in working with her
because she knows me really well now. Sometimes it's interesting to discuss with her
things like who I am, where I want to go, and what are my reasons today for wanting
to continue to race now that I've already won the Olympics twice. These are simple
enough questions, but it's not always easy to answer them. “

1998

In one sense, 1998 was “a bit of a hollow year” for Tony because there were no World
Championships. But in another sense it was an important one because it was a big
work year in general physical preparation and running so he could be really fit for 1999
and 2000. It was also the year he started weight lifting:

“ Up to 1998, I never did any weights and never even was in a weight room. I got my
weight training on the water. I need to have fun. Weight training here in France, it's
not really in our culture. The first year, there were no miracles, but I made a start. And
it enabled me to get a lot better in 1999 and 2000. I still do it today.

At the time, we did specific exercises such as pulling exercises to work the muscle
groups you use in canoeing and kayaking, such as the pectorals, the biceps and the
forearms.

Today we are in the process of adding to the weight training a little to include work on
the “core area,” the abdominals, the lumbar muscles, the connection between leg and
arm muscles, so that you get more power in driving the boat and don't waste any
energy. We still do more or less the same upper body exercises as before, but now
we’ve added on the core exercises. We do about 2 weight workouts a week, with each
session lasting about 2 hours.”
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1999 -- Olympic Qualification

After 1998, Tony’s objective was 2000, to go to Sydney. “For me going to Sydney
meant I needed to qualify an Olympic slot for France in 1999, so I had to be strong in
1999.”

Winter Training in Australia

“Since we were getting ready for the Olympics in Sydney, we went there for one
month in October and one month in January. It was the first time for me to go south
during the winter because until then I still wasn't in the Elite class in France. Each year
the French team has a winter training program in warm weather. But I only got into
the top French team in 2000. So, I wasn't in those training camps until then. “

Training in 2000

Tony says that his training for the Sydney Olympics was really just a continuation of the
workouts he had been doing since 1998:

“ After 1998, there were a lot of very serious workouts and it's true, workouts where
every day, I had a very precise objective leading up to 2000. But training sessions didn’t
change very much. When things start to go well at races it's because you've trained
well in the years leading up to them. It doesn't just happen on race day and everything
I did in 2000 was because of what I did since 1998.

Since 1998, it's between 10 and 12 workouts a week. Each workout lasts between 1
hour and 1.5 hours on average. This year we did weight lifting a little longer and that's
new for me.”

One thing that was different in 2000 was that Tony was able to focus completely on
paddling that year:

“ I think the important thing in 2000 was that I took a sabbatical year from school and
did nothing but canoeing. I had gone back to school in 1997 to get a diploma that you
would normally get in 3 years but I got it in 1999. Then in 2000, I only did canoeing
which allowed me to recover better between workouts and to be completely focused
on racing.“

Olympic Team Selection

“The objective was to get Olympic slots in 1999 at the World Championships in Spain,
and that was decided in those days on the basis of the qualifications and not on the
final. The objective of the French team was to get two slots since you could only have a
maximum of 2 for the Olympics. I had a good season and won the qualifications at the
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Worlds, so I got an Olympic slot for France, which was a big relief for me because it
was a first step in getting to the Olympics.”

So, while France now had two Olympic slots, the actual people who filled those slots
would be decided at an Olympic trials race in France in 2000. But then something
unexpected happened in the finals of the 1999 World Championships:

“ That was very, very difficult for Patrice and me, because in 1999, in the qualifying
race at the World Championships, which was also the Olympic qualifying race, France
got 2 slots. I won and Patrice got 3rd. The next day, Emmanuel Brugvin, who was 5th
or 6th in the qualifying race, won in the final and thus became World Champion. And in
France, the World Champion is automatically preselected for the Olympics. So now
there was only one other Olympic slot left.

Patrice and I looked at each other. We only had one year before the Olympics, we both
wanted to go and that was not possible any more. So, it was going to be necessary to
prepare as well as possible and then let the best man win the selection trials.

That was very difficult for me on the psychological level and I had to work on it, i.e., to
be able to focus on myself, to forget the competition a bit and to tell myself “my
objective is the big day at the French team trials and I've got to give my best. I'm not
going to pay a lot of attention to what the others do and I'm not going to waste a lot of
energy thinking about the competition.”

That was important for me because it was very difficult with my brother because there
was an emotional side to things. But I had to be strong on the day if I was going to go
to the Olympics because someone else could win the trials and it might not be
necessarily be my brother. I had to forget that there was a brother and to tell myself
that he was a competitor. I had to be to 100% on the day.

Did all of this change the relationship between the 2 brothers?

“ Yes. We distanced ourselves from each other a bit in 1999-2000 even though we had
always gotten along well up to then. We told ourselves that during this one year,
people were going to expect us to be opponents and that there would be a little war
between us. So we decided to stop training together. I was in Toulouse, he was in Pau.

We always respected that and things always went very well. We saw each other at our
parents' home but we didn't talk about canoeing.

Both of us were strong. At the time, Patrice was one of the best French racers and
hoped to go to the Olympics. That was my dream, too. We made our preparations in
our own corners and I beat him by few tenths of a second in the French team trials. It
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was very difficult and for me, that was the hardest race of my career because I knew
that when it was over, it would end badly for one of us, even if we both raced well.

That was tough to handle. Patrice got through it well, though, and helped me get ready
for the Olympics in 2000. He trained with me a little and gave me some advice. So, his
reaction was exemplary, which goes to show how well things had gone between us. “

Racing in 2000 before the Olympics

“For the season of 2000, there was a sense of relief after the I got selected that made
it easier for me at the international level. Right after the selections, there were the
European Championships, which I won 3 months before the Olympic Games. That was
important because it was my first big win in a championship. Then, I won each race of
the World Cup before the Olympics. I think I was able to look at these races more as
just training on the way to the Olympics and that took the pressure off. Then I realized
I had also performed well and that gave me a lot of confidence.”

Small Change in the Boat

“ I was making little changes every year on my boat. So, there wasn't a big change in
2000. I think the big change was just that I was only doing canoeing, getting into great
physical shape, being able to take time to reflect, to recover well from workouts, to go
to the masseur, to do everything to succeed. “

Keeps Seeing Isabelle

“ We kept up the same work that I explained before, making sure each workout had a
very precise objective, whether it be at the psychological or physical or technical level.
As an example, take the idea of focusing on a difficult gate on a course. Isabelle helped
me make all the gates equally important and not to necessarily stress one in particular.
Each second of the race has the same importance and I could make a mistake or gain a
little bit of time each second. So you have to try to focus on all the gates and all the
seconds so you don't lose energy on one section.”

Being at the Olympics

“ The 3 months between the team trials and the Olympics were very intense because
during this time we traveled a lot. We were in the best shape and we felt good. The
coaches were completely at our service. Because it was an Olympics and not just a
World Championships, there was more pressure than usual. But I figured out how to
deal with that and I was very happy. I really had a lot of fun during those 3 months
getting ready for the Olympics with my friends. Then, came moving into the Olympic
Village and having the opening ceremony and seeing a magical world that you can't
know about from just watching the TV coverage.”
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Interestingly, though, Tony purposefully did not ask Patrice about what to expect at
the opening ceremony:

“ I think I asked him a lot of questions when he got back from Atlanta and he told me a
few things but I know in 2000 that on the even of the opening ceremony I didn't want
to have any advice because I thought it was an event you had to experience yourself to
and I didn't want to know how it was going to transpire. “

The Race Itself

In Sydney, it was Tony's turn to represent France in the same event his brother had 4
years earlier. Although he had never placed higher than thirteenth at the World
Championships prior to 2000, Tony won.

He qualified for the finals with the second best time, slightly behind Slovakia's Michal
Martikan. Then Tony had the fastest time in the first run of the final, giving him a
significant lead of 2.30 points. In the second run, it was Martikan who was fastest and
flawless, but Tony, although he touched a pole in the second half of the course, had
built up too large a lead and he got the gold.

“ I thought I could win the Olympics because I’d won all the races that year. The
competition was pretty intense but you could say it all went pretty ideally for me. I did
well in the qualification races without really tiring myself out or losing a lot of energy.
On the first run of the final I had a really good run, being quite a bit up on the second
place finisher, Martikan. It was a lot harder 4 years later in Athens because there it was
a matter of hundredths of a second with Martikan. But at Sydney after the first run, I
saw I was way ahead. “

That takes away a lot of the pressure because I think what's hard in a slalom race is to
manage the tension all the way to the last second.

But it was still hard in Sydney because I still could have lost it on the second run, with a
gate touch, etc. But I did well because I felt I was still within my limits and I was
completely capable of having another good performance on my second run. So, I was
rather calm and I had a lot of fun with it. I didn't need to completely isolate myself
from the other racers. I was already calm and relaxed enough. In Athens, I really
handled it completely differently because it was much harder at the emotional level
since the competition was much harder in Athens than in Sydney.”

And summarizing his feelings about the whole experience, Tony has this to say:

“ The master word for me in 2000 was “liberty” because it was the first year I was free
to do only canoeing, when I was going to be in the Olympics that were on the other
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side of the planet. France was far away, I felt a little bit alone and for the first time in
22 years, I felt pretty independent and everything went well.”

Aftermath of the Olympics

Just after the Sydney Games, Tony was made part of a technical commission to
produce a new artificial whitewater course in his hometown of Pau, in plain sight of
the castle of Henri IV, which dominates Pau. It’s supposed to be like the Athens course
and is expected to become the French national training site.

“ After the Olympic title, my status changed within the French team and even within
France itself. In 2001, I was asked to promote canoeing and kayaking, (And to be part
of the French group lobbying for Paris to get the Olympics in 2008 - which Beijing got.)
I got invited to the big parties that there happen after the Olympics, even to ones that
don't necessarily have anything to do with sport.It was new for me to have
responsibility for promoting and developing canoeing and kayaking in France. It was
very interesting and I enjoyed myself because I wanted to share my success with
others.

2001 was a very packed year for me because I resumed my studies so I could pass the
Professorship of Sport exams and get the diploma. I had to go back to the books. It was
also interesting to take a break from canoeing, to train a lot less, to do other things, to
live in Paris for six months to pass my exams. I trained a lot less, my sports goals were
to do the Ocoee World Championships because I knew I was preselected no matter
what happened and I would not be required to do the races in France. So, I took the
time to do a lot of other things and I started training again in June. The Worlds were in
September. So, I had time and it was a bit of an “off year” in terms of kayaking but a
good year in terms of being able to do other things.”

Repairing Relations with Patrice

“After the 2000 Olympics, we got a little closer again. I gave him a lot of credit for his
enormous help in winning the Olympics. I tried to associate him with this win a lot. And
I also associated a lot with him in terms of developing the sport in France. It was very
positive. In 2001, we were still very close. We trained together, we made a boat
together for the first time with Galasport.

But after 2002, we felt the progression towards the Olympics was starting up again and
the objective should be to remain on good terms but to create again a little distance
between us, with each one training in his corner.”

2001 Race Season -- Worlds Canceled



32

After Sydney, Tony was looking forward to the Ocoee Worlds because he had never
been individual World Champion (still hasn’t been). He also felt the course was similar
to Bourg St. Maurice, site of the 2002 Worlds, and thus would be great preparation for
that. But then Ocoee Worlds was canceled because of 9/11.

“ I couldn't make the first two races of the World Cup because I had exams in June. So,
the World Cup wasn't that important for me. I had decided that for this year only one
thing mattered, the World Championships. So I prepared only for that. Then suddenly,
not being able to be in the World Championships, it really was a year off because there
was nothing at the sporting level for me. But it was still important year because I
became independent financially while working to become a Professor of Sport.”

2002 -- Bourg Worlds

“ This was my first World Championships in France. This was a big goal for me because
I was at the top of French canoeing and kayaking and I was there to promote the sport
in France. In Paris, I kept telling everyone, “Come to Bourg St. Maurice. There's going
to be a big gathering there; it's going to be great!” My goal was to win those Worlds, to
build on a certain amount of fame and continue the buildup to the next Olympics. It
was a year when I started training seriously again.”

Tony still had school obligations, though:

“ I was a Professor of Sport and when you are a Professor of Sport, you have one more
year to finish your training. In other words, you start working and start getting paid but
you are still being evaluated by an inspector who comes to see whether everything is
going well.

So, it was a year when I had to work a lot to finish my degree but I was still able to
resume the same level of training I had in 1998 and 1999. I trained normally and
everything went well. “

Loses the race --- But Learns a Valuable Lesson

“ But the thing that marked 2002 was my defeat at the Worlds because I finished 38th,
having gotten a 50, missing a gate in the semifinal. What happened was a very good
lesson for me. It made me forget I was Olympic Champion and to tell myself “You are
not the best any more and if you want to be Olympic Champion in 2004, you've got to
start all over again, to forget what you did in the past and to start again from zero.”
2002 was a good slap in the face because I forced me to start over again, whereas from
2000 to 2002 I had lived a little on my assets, telling myself “I am Olympic Champion, I
know what to do, I'm going to win, everything's going to work out well.”
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2003 -- Comeback Year

“ 2003 was my comeback. I won the overall World Cup. I was second on the World
Championships. It was a good year at the sports level. I was behind Martikan who had
won in 2002 and 2003 and who announced that he was my great competitor for the
2004 Olympics. But I was happy because I was getting back into racing and I felt I could
beat him in 2004 because I beat him at World Cup races.”

Getting Ready for Athens Olympics

“ I told myself that the only thing that counted was winning at Athens. After 2002, the
objective was 2004 and things got back on track again in 2003. 2003 motivated me and
told me that everything was going well but I had to continue to work because Martikan
was still better than I was. But I wasn't too far back, so anything was possible.

I did what I did before, had a good year before the Olympic year, to set things up so
that in the Olympic year I didn’t have to do anything except canoeing and try to beat
my brother and the rest of the French team at the trials. “

Goes to Australia Again

As he did each winter since 2000 (so in 2001, 2002, 2003, and 2004), Tony went with
the French team to train in Penrith again.

French Olympic Team Trials

“ It was a little easier for me in 2004 because I was doing well and I was able to win the
2004 Olympic trials a little easier than I did in 2000. In 2000, it was really close because
I won the first race, Patrice won the second, and in the third, we were only a few
hundredths apart. But in 2004 I won the first two rather easily.

After that, in the lead up to the Games, I felt good mentally and calm. I told myself that
the only thing that counted was the Olympics and so suddenly I had confidence in the
outcome of the races, winning all the World Cup races before the Games rather easily,
that is, without having to go really fast or trying to do really hard things. I arrived in
Athens ready to win, telling myself that it was going to be very difficult but everything
was possible because I was strong.“

But being the reigning Olympic Champion did carry a certain amount of pressure with
it:

“ The thing that was different compared to 2000 was that I was I was in a conspicuous
position at the head of French canoeing in 2004. France is actually a pretty sporting
country, given that it's a small country. And the Government sent 5 athletes from all
sports, saying they could win the Olympic Games. I was one of those 5 athletes. There
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was somebody in Judo, somebody in track and field and for the first time, somebody of
the canoeing and kayaking. People felt that when it came to promoting the sport, I had
succeeded in lifting people's spirits and now it wasn't just the canoeing and kayaking
team that was encouraging me, it was the whole Olympic team and even all the people
who had started to follow Tony Estanguet in canoeing and kayaking.

It was good for me and it was a position to be defended. I felt a certain amount of
pressure. The journalists were much more interested in me. They wanted to talk with
me a lot more before the Olympics in 2004 than they were in 2000. In 2000, I saw
them only after I won.

Starting about three months before the 2004 Games, every week, there was an
interview. It was a little different but it was good because it forced me to be very
professional and to not to fall into the trap of wanting to just redo 2000 rather than
doing something different for 2004. I knew that I could not be Olympic Champion by
just doing the same thing again and that it was absolutely necessary to come up with a
new plan. So, I forgot 2000 and I tried to approach these Games as if they were my
first ones.”

As an example of one thing Tony did differently, he changed coaches. For the 2000
Olympics he was with Pierre Salamé but in 2004 with Philippe Vuitton again.

“ It was good because we were going to discover the Olympic Games together. Then,
at the physical level, I didn't try to look back at what I'd done in 2000 but to really try
to do something new for 2004, based on how I felt, to plan according to the moment.
As for the boat, I did the same thing: we made a new boat for 2004 for the Olympic
course. We didn't look at what had been done in 2000. At the technical level, I tried to
advance gradually. In all the parameters of performance, we really tried to prepare for
the Olympic as though it was for the first time.”

Going to the Olympics as the Favorite

“ This time it was a lot more impressive because even other athletes came to see me
and to ask for my advice. In 2000, I remember I was in a bubble and didn't speak to
anyone. I was at the opening ceremony but I didn't talk. I was already in my run.

In 2004, I couldn't do that because in all sorts of ways people were coming to me,
asking me questions. I was a bit of an ambassador for the sport. I told myself I couldn't
stay in my bubble this time. So I had to deal with that and respond as best I could to
the requests. Above all not to try to fight it because I was going to lose energy fighting
it.



35

So, I said to myself: “You have to get ready to deal with this, too. You know that in 24
hours, during the opening ceremony, there are going to be a lot of people there, a lot
of journalists, a lot of sports people who are going to come see you.”

So I was ready for it. I was even a little relaxed. I had rested before the opening
ceremonies. I looked at it as another competition before the Olympic Games. There
wasn't only the qualifications and the final, there was also the day before. There were
3 phases and each one was important to do well in, right to the end. It was something
new for me and really fun.

I benefited from the festival atmosphere because I talked with other people and I saw
there was a lot of emotion in all the sports people there and there were only great
champions there. I really benefited profoundly from that moment.”

The Race Itself

In the opening heats, Tony again qualified slightly behind Michael Martikan. In the
finals, Tony paddled a penalty-free run. At first, though, Martikan was put in first place,
Tony in second. But after a few minutes it was found that although Martikan had had a
touch on gate 7, it had not been registered in his score sheet. Once that was sorted out
and the penalty added, Tony was put in first place by 12 one hundredths of a second.
Here are Tony’s thoughts about it:

“ With regard to the race, at the technical level, it was a very difficult course and I had
a lot of trouble with it. Also, it was really competitive because Martikan was there this
year much more so than in 2000. So, it was really a very difficult race and on the first
run of the qualifications, I felt that even though I was paddling well, was even at my
best, Martikan was right there.

I felt it did not depend just on me. It was also necessary that Martikan’s run not go
perfectly. So, it was real duel and it was very, very long and very intense, and very hard
psychologically. I think it was the most difficult race of my career because it was like a
marathon. The more I was tired, the more I had to fight and not give up. “

How did he handle this “duel?” Did he think about it or did he try to occupy his mind
with other things, to avoid thinking about it?

“I tried to forget it and to focus on me, but I was caught up in the duel. As soon as I
crossed the finish line, I looked at Martikan's score, I started comparing even before
thinking through what I had done on the run. So, I was in this duel and was captivated
by it.

It wasn't my best race. I don't think I paddled right up to my level of ability at the 2004
Olympics. I didn't have the perfect race. I made many small errors, more than in 2000.
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It was very intense and it was a hard duel to manage but I managed it better than he
did, which was the main thing. It wasn't the day I paddled the best but at the
psychological level, I think it was the day I was the strongest.

I think in 2000 I had better feelings because I was able to enjoy the competition more,
whereas in 2004 it wasn't really very pleasant during the action because it was so
close. I had a difficult time with the river and my competitors.“

Aftermath of the Olympics

After winning the Athens Olympics, just as happened after Sydney, Tony was again
asked to became part of the group pushing for Paris to get the Olympics, this time for
2012, but once again Paris fell short, with London winning the bid.

And, of course, he became increasing well known:

“ I think my fame has grown locally here in Pau. Today when I'm on the street, people
recognize me, which wasn't the case before. That's changed. At the national level it
hasn't changed a lot because canoeing is still a little sport. But everyone who likes
canoeing knows the name Estanguet. So inevitably, yes, I guess my status has changed.
But I am still just a little guy who has become a little more important, that’s all.

With Beijing coming up, people are beginning to think about the possibility of my
winning a third time. And that's never been done in France in any sport, so it's true, it
would be something new for us.

But otherwise I don't think my life has changed a lot. That is, I'm still a Professor of
Sport, I still love canoeing. I’ve got a little money. There are a few more people who
recognize me but other than that, life's pretty much the same. “

Tony’s been employed by the Ministry of Sports to develop and promote sport in
France.

Sets New Record

Regardless of how Tony felt about the race, he set a new World
Championship/Olympic record in terms of coming close to the winning K1 score --
100.6%. The previous record had been set by Jon Lugbill back in 1989.

Death of Henri

Although a lot of wonderful things happened to Tony after winning in Athens, one
thing that happened was not: the death of his father, Henri. Tony and Patrice were
understandably distraught and neither wants to talk about it very much.

Repairing Relations with Patrice -- Again
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Right after winning the Olympics for a second time, Tony said this to the press about
his brother:

“ I think a lot about my brother. If I am today in first place it’s especially thanks to my
brother who pushed me into always doing my best... When I win a medal, I always feel
that I owe it to him. I divide it with him. His example saved me so much time. My being
Olympic champion at 22 and then today, it’s really thanks to him.”

After not making the 2004 Olympic team, Patrice stopped competing. And Tony was
able to reconstruct a normal relationship with him:

“ Today, he continues to help me a little in canoeing by helping me to design better
equipment. He gives me advice about technique. I give him videos of me, he watches
me a little.

And above all, we are able to speak much more easily about those things that we were
afraid to discuss before because we feared upsetting each other. Today we know that
we won't upset each other since he’s retired from racing, so it's easier for me to call
him.

And he also calls me a lot more often. Before, we were afraid of bothering each other.
Today, it’s much more pleasant because we're completely brothers again. “

Training for Beijing

“ Inevitably, I'll try to use a different approach for Beijing, because once again, I think
you shouldn't just try to redo something that worked once before. I can't just redo
things. I can only come up with new ones. I’m in the process once again of starting all
over again -- changing the boat, changing coaches -- which once again enables me to
try new approaches. We're working at the psychological level to find new sources of
motivation, to develop more determination and not just to fall into a routine and
always doing the same thing.

It is always hard to find new things each time because at the end of the day, there
aren't 100, 000 ways of doing canoeing. But you try every day to find something new,
in weight lifting, for example, try to find new and different exercises each year. Or try
to find new sources of motivation.”

Advice to Others

What advice would Tony give to someone starting, say in a foreign country who didn't
have the French system of institutional memory and knowledge and support system to
work within? What should someone like that really focus on?
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“ The first thing, I think, is to know yourself. What I'm trying to do every day in this
sport is to learn a little more about where my limits are. And I don't think you should
do it just for the sake of competing. For me, the competition is just a way of knowing
myself better.

It's not just a matter of playing with adversity. It's a way of pushing back the limits with
respect to other people. But the ultimate goal is to know yourself better.

So, in the beginning when you start, it's to know what you're looking for in sport. Is it
pleasure? Is it physical effort? You have to try to know why you want to do sports. And
then, step by step, each time you do something, try to make a small assessment by
saying "What’s good for me in what I did? What I could do differently, better? Is it right
for my personality and my desires? "

And secondly, you have to become knowledgeable about what other people have
done in the sport. Basically you have to try to improve on what's already been done,
what's been done in other countries and by other people, what works.

I think today it's almost impossible to get to the top if you start with nothing. You can't
invent everything in canoeing and kayaking. (Although when you're at the top you
have to try to invent a little and create new things.) So, you need to read the stories
about the top athletes and watch videos of them in races and training, just like I
learned from the videos of Jon Lugbill and Gareth Marriott and my brother.

It doesn't happen overnight. It's an evolution and you have to completely familiarize
yourself with what the generation before you did. The best way to do that, in my
opinion, is to get videos and try to copy what you see.

One technical thing you can do is learn how to change your stroke rate during a race: I
think what we in France do maybe a little more than foreigners do, is to change the
length of work efforts during workouts. In other words, work sometimes on pieces that
are 5 minutes long and sometimes on pieces that are 5 seconds long. And when you're
doing these for time, inevitably you have to adapt your stroke rate to the length of the
piece. When you have to be strong on 5 seconds, 10 seconds or 15 seconds, you have
to develop a stroke rate that's higher than for 5 minutes.

My objective in these workouts is to find a good cadence for the length of the work
interval. I know that in the race, I have to identify with my coach the places where I
can paddle calmly, making big, powerful strokes and the other times where I have to
reaccelerate the boat with 4-5 paddle strokes and have to shorten the stroke a bit.

And finally, paddle almost every day in whitewater and in gates. I do very few
workouts on flatwater without gates. Almost never. I don't like it and I need to get
pleasure from the whitewater and being in the gates.”
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Appendix -- The C-1 Slalom Forward Stroke

By Emmanuel Brugvin

Translated by Jamie McEwan

(A version with pictures, can be found at http://cboats.net/technique/)

This technical essay is the product of observations and analyses of the elite
international C-1 paddlers of the early 2000's. It offers a distillation of the styles
actually being used, and so does not pretend to be the unique truth, but rather a
model of proven and widely recognized techniques.

Introduction

If there's one slalom discipline that demands the most precise and practiced stroke for
maneuvering through the currents and crosscurrents of whitewater, it's C-1 slalom. In
contrast with all other classes, in C-1 the propulsion is asymmetrical. Not only should
the stroke be powerful, it should also be carefully calculated to make the boat go
straight. “Force is useless without direction.” This aphorism sums up the first priority
of the C-1 paddler. Too many ignore this “detail,” in effect putting the cart before the
horse. How can you hope to paddle quickly and precisely, performing complex and
technical maneuvers, if you can't even go straight? Improve your forward stroke and
you'll see a vast improvement in all aspects of your paddling. Every maneuver will
become easier, giving you an extra dividend of speed from any given level of fitness
(especially at the end of the course).

But before beginning to perfect your stroke, it's essential to be well fitted into your
boat. It is the outfitting that connects paddler and boat, enabling you to be one with
your craft.

Here's an exhaustive list of the different phases of, and technical specifications for, the
C-1 slalom stroke.

Step One: Planting the Paddle (The Attack!)

1) Maximum back arch (pelvis tipped forward)

[A minimum of weight on the knees. Instead the weight should be between the knees
and the buttocks (boat stays flat throughout the stroke).

2) Chest is canted strongly forward (careful not to lean more on one knee than the
other).

3) Reaching out with the lower shoulder (shoulder remains dropped).
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[Careful! Avoid rotating the shoulders, which has the nasty tendency to cause the
pelvis to twist, and therefore to weight the knee on that side as a support. Instead
keep both the hips and the shoulders in the same axis, without twisting either one out
of alignment with the boat. The lower shoulder can be extended forward without
twisting the shoulders (and without pulling the upper shoulder back).

4) Lower arm slightly bent. (Yes! No longer is the lower arm held entirely straight, as
was customary in the 90's.)

5) Lower elbow moves down.

[The slight bend in the lower arm allows good power and a strong catch. Be careful,
however, not to exaggerate this flex in the arm; maintain considerable extension. For
young paddlers, it is best, at first, to learn with a straight bottom arm, because good
extension is the first priority.

6) Top elbow is raised while the shoulder remains as low as possible.

7) Top arm is 1/3 flexed. (Unlike the style of the 80's, when both arms were straight
when the paddle was planted.)

8) The paddle is as vertical as possible to keep the boat from turning with the stroke.

Draft 2: August 21, 2006

[The top hand is directly over the bottom hand.

9) The gaze remains lifted and forward (do not drop the chin).

Step Two: Propulsion (Power!)

- A - Applying the Pressure

10) Immerse the blade.

11) Wait until the blade is completely immersed before pulling on it.

[Still the least possible weight on the knees (rather between the knees and the
buttocks.]

- B - Power Phase

12) Pull with the lower arm (bending the arm).

13) Upper arm: keep pressing downward while avoiding as much as possible pushing
forward with the upper hand (as seen from the side).
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[Keep the upper arm bent and keep the hand in one place, in order to keep the paddle
angled forward as long as possible and improve the transmission of power.]

14) Chest: Still open, maintaining the same back arch as at the beginning of the stroke.

[Pelvis is still tilted forward]

15) Paddle (seen from the front): Maintain the shaft completely vertical, close to the
side of the boat, and moving in a straight line.

[Upper hand remains over the lower. ]

16) Paddle (seen from the side): Try to keep the paddle vertical as long as possible.

[Try to delay the backward tilt of the blade by keeping the chest open.]

Once the Chest has Reached Vertical

17) Push from the hips.

[Pelvis tilts backward.]

18) Pressure on the buttocks.

19) Push forward from the iliac bones ("sit bones").

20) Push the knees forward.

21) The push finishes with a straight upper arm.

[Keep the top hand over the bottom to keep the boat running as straight as possible.]

22) Paddle: try to keep the paddle as vertical as possible (as seen from the front).

23) Pluck the paddle from the water when it reaches the hips.

[If taken behind the hips, the blade becomes so angled that it pushes the boat down in
the water more than forward.]

24) The gaze remains forward (do not drop the chin).

Subtleties That Make All The Difference

Forward Position (weight transfer): During the paddle plant (The attack phase) the
weighting of the boat is only slightly toward the bow because there is no weight on the
knees. The transfer of weight at the moment of the extension of the chest is from the
buttocks to the paddle, passing as little as possible into the knees (not at all is best!).
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The Movement of the Torso: during the Power Phase, two movements take place in
the torso:

- 1 - The upper torso (chest and upper back), remains open to the sky, as it was at the
plant, rather than having its weight thrown onto the paddle and the bow.

- 2 - The lower torso (stomach and hips) is very active, contrary to what is often seen,
pushing from back to front. The more arch there is in the back and chest, the more
powerful this push will be (due to the greater arc of movement).

Backward Position: End of the Power Phase (the paddle is about to be removed from
the water).

Contrary to popular belief, the act of tipping the pelvis backward does not cause the
stern of the boat to sink. In fact, since the chest finishes in a vertical position, there is
no reason for the weight to shift to any significant degree toward the stern.

Vaulting Past the Plant: This is purely a mental image, but it is all-important! The image
is of taking hold, with the paddle, of a fixed point in the water, and pushing the hips to
that point, thereby driving the boat forward.

You should imagine moving the hips past the point seized by the blade.

Details for Experts:

In certain cases, when extra speed is necessary, for sudden accelerations or for starting
up from a dead stop, it is best to somewhat change the forward stroke. Two solutions
are possible:

--The first is to increase your leverage by pushing with the upper arm and/or moving
the grip of the lower hand toward the blade (doing both being most advantageous).

--The second is to keep the chest arched and leaning forward without engaging the
hips, because this requires less body movement. Obviously, these two solutions can be
performed simultaneously. In this case, you have a kind of ”four wheel

drive, low gear!” As you remove these modifications, one after another, you will pass
from low gear, to second, on through to fifth gear, which is the forward stroke as
described.
Conclusion
It can be seen, from the many aspects and subtleties just covered, that the C-1 stroke
is a complex and subtle motion that may take years to perfect. But it's worth the
effort! Keeping in mind all of this complexity, and adding to it the effect of the unique
build and physiology of each paddler, it is easy to see why there is an incalculable
number of possible styles, each with its own richness and idiosyncrasy.
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Slalom E-Book

By William T. Endicott

Section VI - Case Study : Three in a Row: The Tony Estanguet Story

Nos Jogos Olímpicos de Pequim, Tony Estanguet tem a chance de fazer o que nenhum
atleta slalom já fez: ganhar sua terceira medalha de ouro olímpica. Mais que isso:
nenhum outro atleta francês em qualquer esporte já fez isso antes. Então, estamos
falando de algumas apostas muito altas aqui.

Sendo Tony Estanguet bicampeão olímpico, campeão mundial e campeão da Copa do
Mundo, muitas pessoas acreditam que ele é o melhor C1 de todos os tempos.

Tony Estanguet é uma figura importante para se estudar e inevitavelmente se
perguntar "Como ele fez isso?" Mergulhando nos detalhes de sua história percebemos
que além de suas habilidades naturais como atleta, Tony lucrou com uma série de
coisas que estavam acontecendo na canoagem francesa quando entrou no esporte. O
mais importante talvez tenha sido a influencia de seu pai e irmão. Mas havia outras
coisas como a passagem por Yves Narduzzi, que estava na equipe c1 francês com
Patrice e Tony e que agora é treinador de Tony:

“Eu vi a evolução de Tony desde o momento em que ele começou a participar dos
eventos que foi a época que eu parei. Ele era um meteóro. Mas para mim, o seu
sucesso era previsível considerando o entusiasmo e o relacionamento com seu pai e
seu irmão, além das circunstâncias dentro do esporte na época. Tudo se juntou muito
rapidamente para ele, mas de uma forma muito natural. Os franceses tinham feito
vários estudos e pesquisas com as C1s onde eu participei, Herve Delamarre, Emmanuel
Brugvin e Patrice e Tony poderia aproveitá-los. Tony chegou exatamente quando isso
tinha sido feito e já havia uma dinâmica muito boa acontecendo dentro da equipe
francesa, em que a equipe já estava tendo resultados muito bons, e havia muita
cooperação entre os atletas. As coisas estavam caminhando muito bem. Acho também
que o treinador da equipe, Pierre Salamé, sabia como lidar com Tony muito bem. Ele
fez isso de uma forma muito honesta. Ou seja, ele era muito bom em não divulgar
pequenos segredos que cada atleta individual lhe disse em confiança, como dizer:
"olhe para o outro C1 na equipe, ele está fazendo isso, ou desenvolver essa técnica
secreta, e você deve fazê-lo, também" ou algo assim. Ele manteve para si mesmo o
que cada atleta lhe disse em confiança. Mas, por outro lado, sabia que certas coisas
eram necessárias para o grupo como um todo. Então eu acho que a habilidade de
Pierre Salame foi na obtenção de informações suficientes de cada pessoa por isso era
possível para todos progredirem, mantendo uma certa quantidade de
confidencialidade. Tony chegou no momento certo, quando tudo isso tinha sido criado
e havia uma coesão muito boa no grupo.”

De vez em quando acontece de surgir um grande artista como Tony Estanguet é o
culminar de três relações professor-aluno, uma espécie de Sócrates, Platão e a
sucessão Aristóteles. Para Tony Estanguet foram todos dentro de sua própria família.
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Primeiro foi o seu pai, Henri Estanguet, que estava na equipa francesa de Canoagem
Descida. Depois, seu irmão, Patrice, que ganhou medalhas mundiais e olímpicas. Na
verdade, em 2000 e 2004, Tony teve que primeiro bater o seu próprio irmão nas
seletivas francesas e, assim, ganhar seus dois ouros olímpicos.

Então, parece-me que a melhor maneira de contar a história de Tony é começar com
Henri, pelo menos de passagem, e depois ir para Patrice. Consequentemente, este
estudo é dividido em 2 partes, o primeiro a lidar com Patrice eo segundo com Tony, e
ambos falando da influência de Henri Estanguet.

Ao longo do caminho os Estanguets e os franceses em geral ajudaram a mudar a C1
profundamente. Talvez o maior tributo a isso é o fato de que nos últimos anos, os
melhores caiaques do mundo - também franceses, por sinal (ver Lefevere e Peschier
estudos de caso em outra parte deste E-book) - ter copiado o C1s, revolucionando
assim as passagens nas remontas, por exemplo.

Apenas uma amostra de como os franceses ajudaram a mudar C1, eu incluo como um
apêndice para este capítulo, artigo sobre o curso para a frente por Emmanuel
("Manou") Brugvin, ele próprio um campeão mundial francês C1 em 1999. (O artigo foi
traduzido para o inglês por Jamie McEwan, medalhista de bronze C1 olímpico de
1972).

Brugvin explora sua parte como "uma análise dos remadores internacionais do C-1 da
elite do início dos anos 2000" e não apenas da análise de sua própria técnica. Seus
estudos mencionam apenas as passagens de frente, uma mudança total grande dos
anos 80 e dos anos 90 é evidente: basicamente, não balança o barco.

Enquanto na década de 1980 e início de 1990 Jon Lugbill falava sobre "jogar seu corpo
ao redor", já não se fazia mais isso no início dos anos 2000. "Remada vertical" com a
linha não era feito tanto no passado. (Embora Brugvin não entre nesta questão, uma
razão principal para querer remar verticalmente hoje é manter a direção do barco que
vai em linha reta; os barcos mais novos giram mais facilmente comparando com os
barcos mais velhos, assim se remar mais angulado ou horizontalmente será mais fácil
peder o curso inadvertidamente).

Alguns grandes desenvolvimentos no esporte também ajudaram a acelerar a mudança.
Durante a década de 1990 o Slalom mudou de ser realizado principalmente em cursos
naturais do rio para ser realizado em canais artificiais. Além disso, durante esse
período, as pistas tornaram-se muito mais curtas, talvez a metade do tempo da década
de 1980.

Em um rio natural tende a haver seções mais relativamente planas, onde você pode
conseguir tempo simplesmente pegando o número de remadas. Em cursos artificiais,
as correntes tendem a ser mais contínuas e terá que focalizar no posicionamento e na
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direcção do barco deixando a água carregá-lo para manter o barco em movimento sem
problemas.

Mas c1s tops como Tony Estanguet e Michal Martikan ainda são capazes de fugir com
uma quantidade substancial de movimento do corpo, porque eles cronometram o
tempo de seus movimentos com as ondas. Na verdade, eles usam seu peso corporal
para neutralizar a ação das ondas, resultando em um barco mais suave do que se eles
simplesmente permanecessem na posição vertical o tempo todo. Quando as ondas
não exigem este movimento de contrapeso, são muito bons em manter o barco no
balanço.

Outra coisa não mencionada na peça Brugvin é a melhoria nos barcos que ocorreu na
última década, de um modo geral, tornando as popas menores, então há menos
resistência nas voltas e, portanto, os barcos ficam mais fáceis, e tornando os barcos
mais estreitos no arco por isso é mais fácil de remar verticalmente. O Estanguet, como
veremos, teve muito a ver com essas melhorias.

Parte 1 -- Patrice Estanguet

"Para ser um C1 top, você tem que ser bastante inventivo."

-- Patrice Estanguet

Patrice Estanguet nasceu em 1973 em Pau, França, onde ainda vive, e quando correu,
tinha 1,82 metros de altura e pesava 73 quilos. Seu comprimento da pá era 149
centímetros.

Ele é o irmão do meio, Aldric um ano mais velho, e Tony, 5 anos mais jovem.

Seu pai, Henri Estanguet, que também viveu em Pau até morrer em 2005, estava na
equipe francesa Wildwater Racing em K1 e terminou um excelente 9º lugar na
competição individual do Campeonato Mundial de 1977 em Spittal, Áustria. Ele
também ganhou uma medalha de bronze na corrida por equipes. Sua mãe, no entanto,
não estava envolvida em esportes.

Patrice entrou pela primeira vez em águas brancas em 1978, quando tinha 5 anos de
idade. E como a maioria das pessoas na França naquela época, ele começou em
caiaque, não C1. "Aqui na região de Pau", explica ele, "todo mundo andava de caiaque
e ninguém fazia canoa".

"Comecei de caiaque porque não havia C1s. Até tentei me ajoelhar em um caiaque. Eu
fiz caiaque até cerca de 11-12 anos de idade. Então, porque o rio em Pau (o Gave de
Pau, é chamado) era muito fácil de caiaque, eu preferia fazer C1 porque era um pouco
mais difícil e instável. A fim de continuar a me divertir, tentei C1 para que pudesse ter
mais de um senso de equilíbrio e desequilíbrio".
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Mas ele não foi diretamente para Slalom, fazendo a Descida C1 por um tempo em
primeiro lugar. Uma vez que tanto o pai de Patrice como o seu irmão mais velho,
Aldric, fizeram apenas Canoagem Descida, era natural para Patrice começar a sua
carreira nesta categoria. Com a mudança de Patrice para o Slalom, passou também a
ser natural Tony seguir seu irmão nesta categoria.

Canoeing and kayaking weren’t Patrice’s only sports; he started cross-country skiing
about the same time as kayaking. And he actually started racing in cross-country skiing
before he started racing in kayaks, being in the French championships at age 13.

Canoa e caiaque não eram os únicos esportes de Patrice; ele começou a esquiar cross-
country mais ou menos ao mesmo tempo que o caiaque. E ele realmente começou a
correr no esqui cross-country antes de iniciar na canoagem, esteve no campeonato
francês aos 13 anos.

Na verdade, ele fez um pouco de todos os esportes que têm a ver com deslizamento,
isto é, esqui, surf, até mesmo um pouco de parasailing. Na neve, na água, no ar,
qualquer coisa que tinha a ver com deslizamento.

Não surpreendentemente, o pai de Patrice foi influente no início de sua carreira,
mostrando-lhe o básico sobre águas brancas:

"Ele nos deu a inspiração para fazer o que fazia. Ele era um remador de águas
selvagens. Então, estávamos motivados a descobrir rios e correr tantos rios quanto
possível e correr corredeiras cada vez mais difíceis. O desafio no início não era ser
melhor do que outras pessoas, mas ser capaz de descer o rio com controle e, em
seguida, ser capaz de parar em um redemoinho muito difícil. Então, foi ele quem
ensinou Tony e eu a nos sentirmos em casa na água."

1987

Em 1987, aos 15 anos, Patrice foi campeão nacional francês na classe de cadetes e no
ano seguinte começou a treinar muito sério. Estudou os C1s americanos,
particularmente Jon Lugbill e David Hearn. Lugbill ganhou 5 títulos individuais do
Campeonato Mundial e 7 por equipes, com 12 ouros tornou-se até hoje o maior da
história do esporte. Hearn venceu 2 Campeonatos Mundiais individuais, ficou em
segundo lugar, atrás de Lugbill, 5 vezes, e juntos, foram campeões por equipes 4 vezes.

Eis a forma como Patrice coloca:

"Eu tenho um monte de informações sobre eles. Por exemplo, eu aprendi o significado
de "5 em 5" (5 corridas em 5 diferentes 10-30 segundos na pista) e eu fiz isso. A ideia
era fazer exercícios técnicos de vez em quando e tentar pensar sobre como melhorar.
Na maioria das vezes, eu estava sozinho e recebi ajuda externa apenas uma ou duas
vezes por mês durante os campos de treinamento. Treinei cerca de 4 ou 5 vezes por
semana. Às vezes era o meu pai me treinando, outras vezes era o treinador da equipe
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francesa, Pierre Salame. Mas eu não via Pierre com frequência, umas duas vezes por
mês."

A primeira vez que Patrice viu uma corrida grande foi em 1987 no Campeonato
Mundial em Bourg St. Maurice, na França, em que Lugbill ficou em primeiro lugar,
Hearn segundo e outro americano, Bruce Lessels, terceiro. (Então os 3 também
ganharam a corrida por equipes.)

"Foi um evento que me deu o desejo de passar muito tempo em canoagem e tentar
reproduzir o que tinha visto durante as competições e na TV. Desde que comecei a
treinar eles tiveram uma influência muito forte sobre o que eu queria fazer e como eu
queria fazê-lo. Provavelmente assisti Jon Lugbill's 1987 correr pelo menos umas 300
vezes. E por um tempo eu tentei fazer a mesma coisa. "

Em 1989, Patrice estava treinando cada vez mais com a federação francesa e a equipe
teve seus melhores resultados no nível sênior. Em outras palavras, ele tinha cerca de
16 anos quando começou a vencer corridas na França no nível sênior, mais
notavelmente vencendo o Campeonato Francês em Saint Aignan, no centro da França.

Mas por vários anos ele teve problemas para realmente fazer a equipe nacional
francesa sênior e sua primeira corrida internacional veio muito tempo depois, em
1993.

Por que tão tarde?

"Por muitos anos, tive muita dificuldade em superar as seletivas de seleção da equipe
francesa. Eu só não era capaz de executar tão bem como deveria ser. "

Não era que seu nível de habilidade fosse baixo, o problema é que ele não corria no
seu nível de habilidade. Talvez seja importante notar que durante todo este tempo, 5
anos, ele estava treinando sozinho na maioria das vezes. Tony era muito jovem
naquela época para treinar com ele.

Em 1992 Patrice começou a trabalhar com um treinador de psicologia esportiva, Mark
Bouvard e o relacionamento continuaria por 4-5 anos.

Em 1993 Patrice finalmente fez parte da equipe francesa para a Copa do Mundo e
ganhou a primeira, em Seu d'Urgell, na verdade sua primeira corrida internacional.
Mas ele não estava classificado para o Mundial. Não se classificou até 2 anos depois,
em 1995, quando aos 22 anos fez pela primeira vez a equipe Mundial.

Patrice descreve seu treinamento desta forma:
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"No nível técnico, eu estava tentando trabalhar na redução do número de remadas.
Sou professor de Esporte e fiz um monte de pesquisa para a escola. Lá estudei que na
natação eles fizeram um estudo muito importante sobre o número de braçadas. Eles
descobriram que era melhor para baixar o número de braçadas e fazê-la mais forte.
Então eu trabalhei na tentativa de remar menos porém de forma mais poderosa. Acho
que algo que me influenciou a este respeito foi assistir Gareth Marriott, britânico, C1
medalhista olímpico, que disse estar trabalhando nisso também. Seu princípio era o
mesmo: tentar usar menos número de remadas para ir mais rápido na corrida.”

Em outras palavras, ele estava se afastando da técnica de Lugbill de uma alta taxa de
remadas?

"Eu acho que no treinamento, você tem que tentar melhorar a qualidade de suas
remadas. Nas competições você via pessoas interessantes como Jon Lugbill, capaz de
ter enorme poder mesmo como um alto número de remadas. Não tenho certeza de
que hoje, se nós corressemos nas mesmas pistas que Jon participou, seríamos mais
rápido do que ele, porque na verdade ele sempre foi muito, muito rápido. Hoje, em
uma pista de 200 segundos, acho que os atletas teriam dificuldade em fazer muito
melhor do que ele fez. Exceto pelo fato de que os barcos são melhores hoje, seria
difícil fazer muito melhor. É difícil dizer.”

Projetando barcos

Uma das áreas em que Patrice influenciou o C1 francês foi no design de barcos, o
primeiro muito bom veio 1993. Mas foi um processo longo passando por 3-4
evoluções. Começou de forma muito radical, pequenos, rápidos mas que não girava
bem e, finalmente, acabar com um barco maior.

Para projetar e construir esses barcos, Patrice trabalhou com Stephane Mourebard,
um suíço que não sabia nada sobre o mundo da canoa e caiaque. Ele viveu em
Genebra e teve alguma experiência com os surfistas de vela:

"No início usei barcos americanos antes de fazer novos projetos. Notei que na década
de 1980 o volume dos barcos estava ficando cada vez menor. Acho que em 1987, foi o
menor barco. Em 1989, no Campeonato Mundial, o barco começou a ficar um pouco
maior novamente para torná-lo com melhor desempenho em ondas. Assim, em geral,
e certamente antes de 1989, quanto menor o barco, mais difícil era de se remar.
Porém, era mais rápido. Então comecei a me comunicar com Stephane sobre algumas
ideias que ele tinha que não eram muito concretas. O primeiro barco que fizemos foi
muito, muito estreito e muito, muito rápido, mas eu não poderia participar de duas
boas corridas com ele. Era impossível. Não girava e era muito instável. Foi muito
rápido em linha reta. Mais tarde, percebi que era muito difícil um barco para remar e
fui na outra direção. Queria um barco que fosse mais fácil de remar e essencialmente
trabalhei no arco para que ele permanecesse sempre em cima da água sem a
necessidade de fazer remadas para trás. E então nós viemos com um novo barco com
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um grande arco, o "Grouen" que andava em cima da água e era fácil de remar e eu
tinha melhores corridas com ele. Continuamos a evoluir o barco ao longo destas linhas,
mas em 1993 tornou-se um pouco radical, na medida em que era muito grande e em
algum momento o arco iria aparecer e me fazer bater nas portas. Então, nos anos
seguintes comecei a reduzí-lo, mas ainda manteve um arco que era grande o
suficiente. "

Enquanto Patrice participava do desenho dos barcos, Stephane Mourebard
desenvolvia a maior parte do trabalho físico. "No início, era um barco que fizemos de
espuma, como uma prancha de surf. Então, um pouco mais tarde, fizemos um molde e
o vendemos aos fabricantes de barcos."

Depois de mais uma modificação em 1994, Patrice manteve o mesmo barco durante
todo o caminho até os Jogos Olímpicos de 1996.

Como ele fez na escola

Patrice diz que quando mais jovem, não era um aluno muito bom, porque "eu estava
tão preso em canoagem que eu não fazia minhas tarefas." Mas ele fez bem o suficiente
para ser aceito, depois do ensino médio, no curso para se tornar um professor de
Esporte na França, que ele é agora. O curso durou 5 anos, de 1990 a 1995. (Ele
também teve que passar por um exame nacional bastante rigoroso para ganhar a
licença para ensinar educação física nas escolas francesas.)

E ao estudar para me tornar professor de Esporte, Patrice diz: "Eu aprendi muito
porque eu descobri que estudar outros esportes me permitiu ganhar uma perspectiva
valiosa sobre canoagem, particularmente o que aprendi com remo, natação e até
mesmo corridas de carros."

Costa Rica

No início do inverno de 1994-5, Patrice começou a ir para a Costa Rica para o
treinamento de inverno, permanecendo um mês em 1994-5 e 1995-6.

Primeiro Mundial em 1995

Patrice competiu pela primeira vez no Campeonato Mundial em 1995, em Nottingham,
ano em que um dos americanos, desta vez David Hearn, novamente venceu.

"Foi a primeira vez que fui selecionado para o Campeonato Mundial. Venci as seletivas.
Isso foi surpreendente porque treinei muito menos naquele ano devido aos meus
estudos. Antes havia dito a mim mesmo que talvez este ano não fosse capaz de ir para
o Campeonato Mundial porque estava estudando muito. Com menos estresse
psicológico tive bons resultados nas seletivas. Fiquei em 4 º na Copa do Mundo de
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1995, mas no Mundial não foi bem devido às minhas faltas. Fiz um tempo muito
rápido, mas as penalidades me empurraram para baixo em 15º Lugar, eu acho. "

Como no passado, Patrice passou a maior parte do tempo de treinamento sozinho,
vendo os outros barcos e treinadores na seleção francesa apenas em campos de
treinamento.

Olimpíadas de Ocoee

O ano de 1996 foi olímpico, e a pista foi construída no rio Ocoee, no Tennessee. Depois
de um início incerto, o ano acabou por ser um excelente para Patrice, porque ganhou
uma medalha de bronze no Ocoee.

"No início eu não fui selecionado para a equipe olímpica porque era o 3º barco e havia
outros 2 atletas qualificados à minha frente. Se eu fosse convocado seria para mais
tarde. Então, logo após os testes, eu não treinei mais com a equipe olímpica francesa.
Descobri sobre a minha convocação apenas 15 dias antes das Olimpíadas. "

Mesmo não estando treinando com a equipe olímpica francesa, ele conseguiu treinar
com outra equipe francesa. Com essa equipe "Eu fiz duas corridas da Copa do Mundo e
eu estava esperando para ouvir se haveria ou não um lugar para mim nos Jogos
Olímpicos." Ele venceu uma das corridas da Copa do Mundo, a de Seu, e teve bons
resultados na outra também. E, em seguida, apenas 15 dias antes das Olimpíadas,
descobriu que estava na equipe. O que ele achou?

"Para que eu fosse, algum país teria que decidir não usar um slot (vaga) oferecido pela
FIC. Um pequeno país - Macedónia, eu acho - decidiu não enviar o seu C1 e por isso
sobrou este slot para mim. Mas descobri isso apenas 15 dias antes dos Jogos. Foi um
pouco difícil não ter passado pela mesma preparação para os Jogos que os outros
fizeram."

Mas desde que ele tinha feito 2 campos de treinamento no curso ocoee em 1995, cada
um deles cerca de uma semana, ele estava razoavelmente bem preparado.

"Eu gostei do rio porque as correntes eram bastante difíceis. Por outro lado, o que não
foi bom para mim foi o fato da pista ser muito longa porque era melhor em cursos de
curta duração e particularmente em cursos artificiais de menos de 2 minutos, como
Seu, por exemplo. A pista olímpica foi um pouco mais de 2:30 e, portanto, bastante
longa. Isso não quer dizer que eu não podesse ser bom nesse tipo de curso, porque o
mundial de 1995 teve o mesmo comprimento e consegui o melhor tempo de
execução, embora não tenha cometido faltas. Então sabia que poderia ter uma boa
corrida."
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Dia da Competição 1996

" A memória que tenho é que houve muita tensão e estresse no dia da corrida. Achei
os treinadores muito tensos. Emmanuel Brugvin e Hervé Delamarre foram os outros
dois atletas franceses. Portanto, havia muita tensão como você sempre tem nas
Olimpíadas. Mas eu senti que era realmente um pouco diferente, como se o futuro de
toda a Federação Francesa estivesse em jogo, não apenas o que eu tinha em jogo que
era apenas querer remar o melhor que pudesse. "

Como Patrice lidou com isso?

"Eu fiz algum trabalho psicológico com Mark Bouvard para tentar gerenciar a situação
e ser o mais calmo possível. Começando com as seletivas, trabalhamos juntos para que
eu pudesse estar calmo. Ele me ajudou psicologicamente a saber porque eu estava
fazendo corridas e tentar colocá-las na perspectiva adequada, além disso para
redescobrir o prazer de passeios de barco e ter uma boa experiência."

E aqui está o relato de Patrice sobre a corrida:

"Iniciei a competição muito bem levando em conta o que estava em jogo. Acho que
consegui fazer mais ou menos o que realmente era capaz. Cometi um erro na última
parte da pista, no local mais difícil. Perdi cerca de um segundo lá. Mas ainda acho que
foi uma boa corrida, porque em um curso de 2:30, um segundo não foi tão importante
como em um curso de 1:30. Então, na linha de chegada eu estava realmente satisfeito
e muito feliz com o meu desempenho."

Após a primeira corrida, ele estava em 2º, atrás de Lucas Pollert.

"A segunda corrida foi difícil porque foi a primeira vez que eu tinha estado nessa
situação de ter uma boa primeira descida, mas depois não saber realmente o que fazer
na 2ª descida. Normalmente, eu sempre tive uma segunda descida melhor. Por este
motivo estava um pouco desorientado. Isso não foi bom e acabei batendo na porta 3 e
com isso estava ciente de que a corrida estava quase no fim para mim. Então eu
realmente não tive uma corrida muito boa 2."

Michal Martikan, da Eslováquia, que havia terminado apenas em segundo lugar no
Campeonato Mundial Júnior apenas pouco tempo antes, foi a surpresa da corrida,
tendo uma segunda corrida muito boa, acabou vencendo os Jogos Olímpicos, deixando
Patrice com a medalha de bronze.

Patrice resume seus sentimentos sobre a situação desta forma:

"Depois das primeiras corridas, quando estava em 2º, fiquei contente com o meu
resultado e pensei que poderia aguentar. Mais tarde, porém, fiquei desapontado
porque poderia ter lucrado com uma segunda corrida ainda melhor, mas
simplesmente não tive a experiência para fazê-lo."
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Mas ainda melhores resultados foram reservados para Patrice após os Jogos Olímpicos
em que ele ficou em segundo lugar na Copa do Mundo em setembro no Brasil,
ganhando assim o título geral da Copa do Mundo daquele ano.

Principais mudanças em 1997

The following year, 1997, saw a rules change in Slalom Racing, mandating that the two
runs be added together for the final score rather counting only the best of the 2 runs.
“That was new because now you had to be on top of things all the way down the
course on each run.”

No ano seguinte, 1997, houve mudanças nas regras do Slalom obrigando que as duas
corridas fossem adicionadas para a pontuação final, ao invés de contar apenas o
melhor das 2 corridas. "Isso era novo, porque agora você tinha que estar bem nas duas
descidas."

Outra coisa interessante que aconteceu naquele ano foi que o irmão de Patrice, Tony,
finalmente tinha idade suficiente para treinar com ele, e treinaram juntos duas vezes
por semana. Ambos finalmente fizeram a equipe francesa juntos naquele ano e
competiram no Campeonato Mundial pela primeira vez, no Brasil.

Ao descrever seu treinamento na época, Patrice fala sobre modificar a velha técnica de
remonta de ir um pouco de largura e esquivar-se debaixo da baliza do lado das costas
no caminho para a porta.

"Foi uma época em que eu trabalhava muito em remontas e quando descobri que se
eu girasse um pouco antes da porta seria mais rápido. Descobri que se estivesse
disposto a perder um pouco de tempo no começo, poderia mais do que compensar
depois. A capacidade de girar antes da porta ajudou a fazer uma saída mais rápida."

Isso lembra algo que os caiaques britânicos costumavam dizer anos atrás, "pausa e
ataque": entrar rio acima um pouco lentamente para que você possa configurar uma
negociação rápida para sair da porta. Mas Patrice diz que não foi influenciado por nada
que viu caiaques fazendo:

“Para mim, descobri que em C1 na entrada das remontas, você tinha que ir
suavemente. Mas acho que os caiaques preferiam ir rápido o tempo todo."

A fim de facilitar esta nova técnica de remonta, Patrice também modificou seu barco
um pouco:

"O que eu queria era algo que girasse muito melhor. Fazer a popa mais fina e mais
estreita fez isso. "
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Como resultado das mudanças de barco, Patrice descobriu que sua nova técnica de
remonta era mais rápida na maioria das vezes (mas não em todas).

Treinamento de inverno na África do Sul

No inverno de 1996-97, ao invés de ir para a Costa Rica, Patrice e Tony voaram com a
equipe francesa para Joanesburgo, África do Sul, e treinaram em um lugar perto de lá
por um mês: "Foi interessante e um pouco selvagem. Foi muito bom porque me
permitiu experimentar algo um pouco novo com o treinamento e isso foi motivador."

Mundial 1997

Na Copa do Mundo daquele ano, Patrice foi 1º ou 2º em cada uma das corridas,
conquistando assim o título geral da Copa do Mundo mais uma vez.

Mas ele não teve tanta sorte no Campeonato Mundial do Brasil daquele ano,
terminando em 9º lugar, em uma corrida vencida pelo eslovaco Michal Martikan. Tony
ficou em 13º.

"Era o favorito porque tinha dominado a Copa do Mundo. Mas realmente não sabia
como lidar com a minha posição de ser o favorito, ainda mais sabendo que Martikan
também era um grande concorrente e já tinha mostrado que era capaz de ganhar
também."

No entanto ficou com o vice-campeonato mundial por equipe (perdendo ouro para os
eslovacos). Na formação da equipe Patrice foi o primeiro, Yves Narduzzi em segundo e
Tony em terceiro, com base nos resultados das seletivas da equipe no início daquele
ano.

1998

Em 1998 não houve Campeonato mundial, apenas a Copa do Mundo, e Patrice
terminou em segundo lugar no geral.

"Não me lembro muito deste ano. Sabia que era esperado que fosse bem nos
próximos Jogos Olímpicos devido aos resultados das Copa do Mundo e especialmente
pelo fato de sempre estar no pódio em Seu (onde o Campeonato Mundial de 1999
aconteceira). E eu era favorito para terminar em primeiro ou segundo no Campeonato
Mundial em 1999. Então, em 1998, eu senti que as pessoas estavam apenas se
preparando para o próximo ano. "
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1999

Em 1999 Patrice estava muito focado no Campeonato Mundial e não tentou ganhar a
Copa do Mundo, temendo que isso o prejudicasse no Campeonato Mundial, como
aconteceu em 1997. Sentiu pressão para fazer bem o Mundial em virtude dos seus
resultados anteriores em Seu, onde se sentia muito bem. E, finalmente, houve ainda
mais pressão porque esta seria a primeira vez que o Campeonato Mundial serviria
como seletivas para os Jogos Olímpicos.

"Lembro-me que treinamos muito para o Seu. Havia cotas para as Olimpíadas que você
tinha que conquistar em Seu. Estávamos tentando qualificar duas vagas em Seu. Assim,
a equipe francesa trabalhou duro naquele ano."

Treinamento de inverno na Austrália

O inverno de 1998-99 foi a primeira vez que Patrice foi para a Austrália com a equipe
francesa.

Influência de Pierre Salame

Pierre Salame foi por muitos anos um treinador C1 para a seleção francesa e ele teve
uma grande influência sobre Patrice:

"Nós tínhamos vivido por um monte de corridas juntos. Tínhamos ido para as
Olimpíadas juntos em 1996. Ele me conhecia bem. Era alguém em quem eu tinha
confiança. Então, fizemos todo esse período de 1997-1998-1999 juntos. Mas eu tive
algumas dificuldades com ele, porque também era o treinador dos meus concorrentes
franceses como Yves Narduzzi, que também estava na equipe francesa. Então, eu não
entendia como meu treinador também poderia ser o treinador dos outros atletas
franceses, particularmente nas seletivas."

Então, tivemos algumas discussões para ser muito, muito claro sobre as relações, para
ele ter as mesmas relações com todos. Em outras palavras, se eu falasse com ele sobre
detalhes técnicos, ele não poderia falar sobre isso com os outros. Tivemos muitas
discussões sobre isso."

Mundial de Seu

No Mundial de La Seu D´Urgell, Patrice ficou em 6° Lugar:

" Eu estava lá para ganhar porque eu sabia que a minha técnica era boa para o curso e
que se eu tivesse uma boa corrida, eu poderia ganhar. Mesmo que os outros tivessem
boas corridas, também, eu pensei que eu poderia ser mais rápido."
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Mas ele tinha uma penalidade em sua primeira descida, o que o manteve fora das
medalhas. Foi outro francês, Manou Brugvin, quem venceu e foi Campeão do Mundo.

Na Copa do Mundo daquele ano, Patrice ficou em terceiro lugar no geral.

Olimpíadas de Sydney

A coisa mais surpreendente sobre 2000 foi o duelo irmão contra irmão nas seletivas
francesas:

"O importante eram as seletivas. A França tinha 2 vagas para os Jogos Olímpicos, mas
como Brugvin tinha sido Campeão Mundial já estava pré-selecionado, o que significava
que havia realmente apenas mais uma vaga para C1 de esquerda. Portanto, houve
uma verdadeira competição entre todos os franceses e particularmente entre eu e
Tony. O primeiro objetivo era passar nas seletivas, porque todos esperavam bons
resultados meus em Sydney pelo fato de ter ganho bronze em Atlanta. Para a
imprensa, eu deveria estar em Sydney para fazer ainda melhor. Mas o problema eram
as seletivas. Tinha decidido desta vez tentar estar no controle e me divertir com as
provas. Os resultados foram apertados entre Tony e eu. Tony venceu a primeira
corrida, eu ganhei a segunda. Então Tony ganhou o terceiro, mas foi extremamente
apertado, menos de um segundo. Em todas as minhas lembranças da carreira, esta foi
uma das mais importantes porque eu tinha conseguido ter corridas boas mesmo não
conseguido a classificação para as Olimpíadas porque Tony estava muito forte."

E então, após as seletivas, Tony venceu os Jogos Olímpicos no canal olímpico
australiano em Penrith.

Patrice, compreensivelmente, ficou decepcionado por não fazer parte da equipe
olímpica e "Depois dos testes, parei de treinar por cerca de 6 meses. Parei de andar de
barco. Comecei de novo depois."

2001 Mundial cancelado em Ocoee

Eventualmente Patrice começou a treinar novamente, desta vez para o Campeonato
Mundial no Tennessee, EUA. A corrida seria no mesmo percurso utilizado para os Jogos
Olímpicos de 1996, onde Patrice havia conquistado o bronze olímpico.

Para se preparar para este ano, Patrice passou algum tempo na Austrália novamente
durante o inverno. Ele conta a história:

"Vencer a Copa do Mundo seria difícil porque eu tinha tido uma grande chance no
treinamento, durante 6 meses em 2000 eu não remei em tudo. Voltei pouco a pouco.
Fiz uma boa corrida em Bourg St. Maurice. Foi o Campeonato Pré-Mundial. Ganhei
muito facilmente. Eu realmente tinha começado a chegar a um alto nível novamente
pouco antes do Ocoee."
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A final da Copa do Mundo foi em Wausau, nos EUA, apenas 10 dias antes do
Campeonato Mundial, e Patrice correu para lá, ficando em 8º lugar na Copa do Mundo
geral.

Mas depois disso, houve os ataques terroristas de 11 de setembro em Nova York em
Washington, DC. e o Campeonato Mundial de Ocoee foi cancelado porque os
organizadores não puderam garantir a segurança dos atletas.

Início dos Mundiais anuais

Embora o cancelamento do Mundial de 2001 tenha sido um grande golpe para os
atletas de todo o mundo, o ano seguinte também foi um ano de Campeonato mundial
porque 2002 foi o primeiro ano em que o Mundial foi mudado de um evento bienal
para um ano anual.

Além disso, o Mundial de 2002 estava na cidade natal de Patrice, em Bourg St.
Maurice.

Para se preparar para isso, Patrice fez treinamento de inverno na Austrália novamente.

"Lembro-me que eu realmente me preparei para o Mundial daquele ano. Eu tinha
como objetivo com meu treinador medalha de ouro em 2002 e 2003 mundos ou nos
Jogos Olímpicos de 2004. Então eu realmente treinei muito."

Mudança de Barco e Remo

Patrice também mudou de barco em 2001:

"Mudei a proa do barco. Fiz um barco que era muito estreito na frente em 2001. O
objetivo era tentar ter um barco que estava mais para baixo na água e, portanto, iria
acompanhar melhor e ser mais rápido. Eu achei que era bom, mas em termos de
velocidade realmente não mudou nada. A velocidade pode não ter sido muito melhor,
mas me senti melhor.”

Além disso, ele mudou seu remo novamente para um eixo de remo curvado menos
extremo. Patrice tinha experimentado problemas de quebra com o eixo mais
severamente angular. Em seguida, ele se mudou para um menos radical, com a lâmina
apenas ligeiramente angular para a frente e observadores próximos sentiram o novo
remo deu mais capacidade de empurrar para baixo sobre a água no início da remada.

Aqui estão os pensamentos de Patrice sobre o Mundial de Bourg:

"O que foi realmente bom foi a pista. Para mim, é um dos melhores cursos de slalom
em termos de dificuldade. Também era um pouco perigoso, que eu gostava muito. E
eu tinha um certo entusiasmo porque me sentia bem. Foi também uma situação
menos tensa para mim, por algumas razões. Primeiro, eu sabia que no ano seguinte
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haveria outro Mundial. E segundo eu me senti menos tenso porque Tony era o
favorito, sendo que ele era o campeão olímpico. "

E sua descrição da campetição em que, mais uma vez, Patrice teve que bater para fora
seu próprio irmão para fazer bem:

"O que eu me lembro é de ter uma primeira corrida muito boa. Eu tive um tempo
muito bom e fiquei em primeiro. Martikan não estava muito atrás. Eu sabia que ele era
forte neste tipo de curso. Então, na 2ª corrida, me senti um pouco nervoso porque
Tony e todos os outros franceses estavam fora dele. Eu era o único a remar bem e
chegar à final. Estava com medo de cometer um grande erro na segunda corrida.
Fiquei muito cauteloso, remei um pouco mais lento e acabei perdendo muito tempo.
Com o resultado perdi o primeiro lugar e até mesmo segundo visto que cometi uma
penalidade. Então acabei ficando em terceiro.”

Mundial de Augsburg 2003

O Campeonato Mundial em Augsburg foi outro qualificador olímpico, por isso assumiu
ainda mais importância do que o habitual:

"Augsburg era uma pista que eu não me sentia muito bem. Sempre tive problemas.
Não tive bons resultados neste local. Uma vez eu fiquei em 2º em uma corrida da Copa
do Mundo lá, mas geralmente eu não era muito bom em Augsburg. Durante todo o
ano eu tive que aprender a me adaptar às mudanças no movimento da água porque
assim como os redemoinhos mudam muito em Augsburg. Eu tive que aprender a
remar nestas condições. "

Para fazer isso, Patrice participou de 5 campos de treinamento em Augsburg com a
equipe francesa. Ele também foi para a Austrália para o treinamento de inverno mais
uma vez.

Veja como ele descreve o processo de se acostumar com Augsburg:

"O canal em Augsburg é muito estreito e tem paredes verticais, então com um barco
de 4 metros de comprimento, você tem que virar antes das portas remontas (para que
você não atingisse sua popa na parede). Então tive que trabalhar nisso. Você
realmente tinha que exagerar e construir sobre isso.

“Às vezes você realmente tinha que voltar para redemoinhos, em sentido inverso, para
ser capaz de ir rio acima novamente e que era contra-intuitivo. Não era muito natural
e não do jeito que eu queria fazer. Então eu tive que me forçar a aprender as novas
técnicas. Particularmente na cruzada, foi um pouco incomum. Aprendi a desacelerar o
barco na cruzada e havia outras coisas incomuns que precisei aprender a fazer com o
meu remo em Augsburg. Pouco antes do Campeonato do Mundo comecei a me sentir
bem no percurso. Eu tinha a sensação de que o Mundial poderia ir muito bem.”
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Mas não foi, nem chegou à final:

"As qualificações correram bem. Eu ganhei facilmente sem empurrar muito duro e me
senti bem. Mas nas semifinais, houve uma penalidade novamente em uma das
primeiras portas. Um pouco de uma repetição do que tinha acontecido antes. Acabei
ficando em 12º lugar, eu acho, então não me classifiquei para a final."

E ele também não se sentia bem com isso: "Aqui estávamos nós, os franceses tentando
ganhar o Mundial, mas não fizemos isso. Foi Martikan.

Olimpíadas 2004

2004 foi mais um ano olímpico, novamente colocando Patrice contra seu irmão Tony.

Desta vez Patrice não foi para a Austrália para o treinamento de inverno, no entanto:

"As seletivas da equipe foram em março, muito cedo. Eles estavam em Seu. Então
treinamos lá o inverno todo. Havia apenas um lugar na equipe olímpica. Era incomum.
Se Tony ganhasse as seletivas ele seria selecionado, mas se outro atleta ganhasse,
então teria que haver outras seletivas em Atenas. Tony venceu a primeira competição
e consequentemente as seletivas. Foi muito perto, por apenas alguns centésimos de
segundo. Não tenho nenhuma lembrança específica disso. Depois disso, saímos para a
Copa do Mundo em Atenas (que também foi o último qualificador para slots
Olimpíadas) para tentar ganhar um segundo slot para a equipe francesa. Algo
incomum aconteceu lá. Os favoritos eram os alemães porque eles se qualificaram bem
no Mundial de Augsburg e, portanto, teve uma melhor chance de pegar um segundo
slot do que nós. Depois tinham os polacos e os eslovacos que também tiveram boas
chances e só depois deles eram os franceses. Havia apenas dois países que já tinham 2
vagas. Tivemos uma chance, mas não estávamos em uma ótima posição. Quando
todos os segundos barcos dos diferentes países tinham corrido, isto é, depois de eu ter
corrido, depois de o segundo alemão ter corrido, depois de o segundo eslovaco ter
corrido, todos nós tínhamos sanções e isso significava que outros barcos qualificados
teriam chances e um deles era o 3º barco francês Nicolas Peschier, irmão de Benoit.
Essa foi minha última corrida”.

Assim, mais uma vez, Patrice tinha perdido lugar na equipe olímpica para seu irmão
mais novo (embora ele tenha tido uma segunda chance nas seletivas de Atenas, que
acabou também não dando certo).

Conselhos para as gerações futuras

Olhando para trás sobre sua carreira, que conselho Patrice daria a alguém que começa
o treinamento sério, querendo ser realmente bom em C1? Quais são as coisas que se
destacam de sua experiência que particularmente deve apontar?
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"Acredito que para ser um C1 top você tem que ser bastante inventivo. Tem que ter o
desejo de inventar as coisas, porque é uma atividade bastante complexa. É difícil ser
consistente em 2 corridas e fazer muito bem 2 vezes seguidas. Acho que para fazer isso
você tem uma mente analítica e ser inventivo na construção de desempenho superior.
Há um monte de parâmetros que têm de ser geridos. E eu acho que os atletas que são
bons, como Tony ou Fabien Lefèvre, por exemplo, são pessoas que pensam muito
sobre sua formação e como fazer duas corridas que são somadas. Encontrar e
desenvolver diferenças técnicas entre eles e seus concorrentes. Acho que é necessário
ter esse tipo de espírito para ser bom. "

Será que ele acha que teria feito a diferença se ele tivesse passado mais tempo
treinando com outras pessoas para o início de sua carreira? Isso teria ajudado?

"Sim, é verdade. Eu acho que teria ajudado porque é verdade que houve um tempo no
início, quando eu gostava de remar só porque me sentia bem, mas eu não estava feliz
porque eu não tinha contato com outras pessoas e eu estava sozinho. Especialmente
quando você é jovem, entre 15 e 20, eu acho que você precisa estar em um grupo e
interagir para se sentir bem. E eu não me sentia muito bem. Eu me senti bem na minha
abordagem disciplinada, mas eu poderia ter usado um grupo, com um treinador e
outros remadores. "

Que tal ter um treinador antes de chegar à equipe sênior?

"Eu acho que é bom ter um treinador, mas ele é realmente mais de um conselheiro.
Você ainda precisa manter uma certa quantidade de autonomia a si mesmo, no
entanto. O objetivo de tentar ganhar uma corrida tem que ser pessoal. Eu não acho
que deveria ser o objetivo apenas do treinador. Ele tem que ter seu próprio objetivo e
você tem que ter o seu. Mas acho que isso é algo com que você nasce. Você tem que
ter o desejo de organizar as coisas ao seu redor. Porque se você deixar outras pessoas
organizarem tudo, então é difícil para você ser forte no dia da corrida. "

Part II -- Tony Estanguet

"Para mim, a competição é apenas uma maneira de me conhecer melhor."

-- Tony Estanguet

Tony Estanguet nasceu em 6 de maio de 1978 em Pau, França, onde ainda vive. Ele
tem 1,85 metros e pesava 74 quilos nos Jogos Olímpicos de Atenas. Seu comprimento
da pá é 150 centímetros. Ele começou a canoagem com a idade de 4 ou 5.

Todas as informações neste estudo vem de entrevistas e sem registros escritos, porque
Tony nunca manteve anotações de treinamento:

"É verdade, eu nunca mantive um registro de treinamento. Eu sempre tive o hábito de
me adaptar às condições do momento e refletir à frente sobre o que tem que ser feito
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com meus treinadores e tentar ser o mais dedicado possível. Hoje eu sei mais ou
menos o que estou fazendo, porque eu uso o calendário de exercícios que os
treinadores criaram. Eles têm notas sobre cada sessão em seus cadernos sobre o que
eu fiz. Mas eu nunca senti a necessidade de voltar ao longo dos anos anteriores para
ver o que eu fiz em tal período e também porque eu acho que a cada ano tem que ser
preparado de forma diferente. Cada vez que eu preciso começar do zero e dizer a mim
mesmo naquele momento o que eu preciso fazer. Mas meus treinadores mantêm
todos os registros. Eles transcrevem em um DVD no final de cada ano, não só os
momentos-chave da temporada e as competições, mas também os registros de
levantamento de peso para que você possa avaliá-lo. Além disso, qualquer teste no
barco. Mas eu nunca guardo nada assim porque pelo menos até agora, nunca foi útil
para mim."

Como vimos na história de Patrice Estanguet, Tony começou a remar com seus irmãos,
Aldric e Patrice, seguindo os passos de seu pai Henri, que estava na equipe francesa de
Canoagem Descida em K1.

Não é supresa que Henri tenha grande influência sobre Tony:

"Quando eu era muito pequeno, eu olhei para ele de barco, ele e meus irmãos. Porque
meus irmãos começaram com a idade de 3-4 anos com ele - muito jovem. Eu
inevitavelmente queria experimentá-lo. Pedia incessantemente. Então um dia eles me
colocaram em um caiaque. Recentemente alguém encontrou uma foto velha em
minha cabeça mal aparecia no cockpit. Então comecei muito jovem. Comecei a remar
um caiaque sozinho por volta dos 5 anos de idade."

Ao contrário de seu pai e irmãos, a mãe de Tony não era ativa no esporte:

"Ela não praticava nenhum esporte. Nunca fez canoagem porque não gosta muito da
água. Então, para meu pesar, ela nunca esteve em uma canoa. Mas isso não é de todo
ruim porque acabou dando um senso de equilíbrio para a nossa família. Ela estava lá
de vez em quando para dizer "Pare! Vamos falar sobre algo diferente de canoagem!"
Isso nos permitiu ter uma educação equilibrada."

Como Patrice, Tony não começou em C1, mas em K1 - "Eu fiz caiaque até que eu tinha
cerca de 13-14 anos de idade e então eu entrei em C1." Seu irmão mais velho, Aldric,
parou de correr para terminar seus estudos, então seu melhor resultado foi em Junior
quando ele estava na equipe francesa de caiaque. Ele nunca mudou de caiaque para
C1, porém, então apenas Patrice e Tony fizeram C1 na família Estanguet.

Tony explica seu primeiro treinamento com C1:

"Lembro-me dos meus primeiros treinos importantes em canoa. Quando eu fiz
caiaque, foi muito bonito remar até 13 anos, três vezes por semana, então já bastante:
quarta-feira, sábado e domingo, além das férias. Eu me beneficiei do fato de que meus
irmãos, que eram maiores, já estavam treinando para corridas. Portanto, eu assistia e
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praticava com eles. Mesmo que estivessem remando, eu estava na água com muita
frequência."

E, claro, seu pai foi seu primeiro treinador: "Meu pai me treinou até que eu tinha cerca
de 15 anos, até que entrei na equipe júnior francesa."

Qual é a versão de Tony de como ele e Patrice mudaram de caiaque para C1?

"Foi Patrice que teve a idéia de entrar na C1 porque eu era muito pequeno. Acho que
ele foi influenciado pelos americanos que eram as estrelas da época. Houve o
Campeonato Mundial na França em Bourg St. Maurice em 1987. Havia um fenômeno
importante acontecendo na canoa graças aos americanos que estavam
impressionando a todos e as pessoas estavam sempre perguntando como eles
poderiam ser tão rápido. Então havia aquela parte do sonho. Lembro-me de Patrice
olhando sempre vídeos de Jon Lugbill. Patrice tinha o desejo, eu acho. Foi uma
curiosidade e de repente ele gostou. Ele descobriu que era adequado para isso. Ele se
encontrou remando um C1 mais divertido, mais emocionante, especialmente graças
aos americanos e Gareth Marriott, que eram seus ídolos. Eu estava no meio de tudo
isso. Aos 13 anos, eu sabia que havia esses dois tipos possíveis de barco para tentar.
Assim como Patrice, eu estava rapidamente seduzido por este barco que era mais
técnico e que eu me divertia mais porque eu tinha a impressão de usar mais os
movimentos da água e, com isso, ter mais sensações."

O que seu pai achou dos dois filhos "abandonando" a aula de caiaque e indo para a
classe C1?

"Não havia nenhuma preocupação com isso. Pelo contrário, meu pai até nos ajudou e
foi um dos primeiros a dizer: "Sim, vocês devem fazer canoa." É verdade que na época,
o caiaque era o barco mais prestigiado e quando nos voltamos para a canoa, as
pessoas se perguntavam por que e achavam que era uma vergonha desistir do
caiaque. Mas ele disse: "Se vocês gostam de C1, vão em frente, talvez haja coisas para
inventar lá." E gradualmente os C1s começaram a ser capazes de fazer as mesmas
coisas dos caiaques. É divertido ajudar um barco a avançar assim."

Mas Henri parou de treiná-los quando Patrice e Tony começaram na equipe júnior
francesa. Ele deixou a Federação Francesa e os treinadores da equipe nacional
assumirem. Ele estava sempre lá, porém, somente quando os meninos precisavam
dele para segurar uma câmera ou para dar conselhos. "Mas ele não era mais o
treinador número 1 dos Estanguets."

Importância da Canoagem Descida para o Slalom

Até 1994, Tony fez Slalom e Caoagem Descida:
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"Na França, você tem que fazer as duas coisas como cadete. Para ir ao Campeonato
Francês, você tem que ser selecionado nas duas disciplinas. Então tem que fazer 50%
Slalom e 50% Descida. Fiz Descida até 1994. Depois disso, quando você se torna um
Júnior, não tem que fazer os dois mais, então eu parei. Fazer Descida me ajudou,
dando uma boa sensação para a água. Meu pai era um remador dessa modalidade e
ele insistiu que eu fizesse isso para me sentir mais em casa em águas brancas.
Pessoalmente, eu nunca gostei muito, porque era menos divertido e mais trabalho
físico. Mas eu acho que é importante fazer as duas coisas e é isso que eu digo hoje
para os jovens do clube - mesmo que nem sempre seja muito divertido. Hoje, todos os
bons remadores slalom também podem ser bons em Canoagem Descida e eu acho que
é mais fácil desenvolver uma disciplina com as duas juntas do que com apenas uma
sozinha. É possível fazê-lo com apenas uma disciplina, mas é mais difícil do que com
ambos."

Entrar na Equipe cedo

Tony entrou na equipe júnior francesa notavelmente logo depois que ele mudou para
C1:

"Eu realmente lucrei com todos os conselhos do meu pai, meu irmão, dos vídeos, e
assim por diante, com os resultados que eu tive na equipe júnior francesa quando eu
era apenas um cadete. Eu era bastante jovem em comparação aos outros. A mesma
coisa aconteceu mais tarde, quando eu fiz a equipe sênior quando eu ainda era um
Júnior. Estava sempre dois anos à frente da minha faixa etária, porque eu realmente
me beneficiei dos conselhos do meu irmão. "

Tony se expande um pouco sobre a influência de seu irmão:

"Meu irmão já estava entre os melhores da equipe francesa. Então eu acompanhava
muito bem como ele treinava e o trabalho que fazia em casa na análise de vídeos com
o objetivo de comparar o que ele fez com o que o melhor atleta fez. Houve também o
vocabulário que ouvi durante todo o dia desde os 5 anos de idade, já que meu pai e
meus dois irmãos "falavam canoa", o que não é o caso na maioria das famílias. Acho
que estava no meio desportivo mais do que os meus adversários e isso me poupou
muito tempo. Também me beneficiei do equipamento que meu irmão não usou mais.
Então, em comparação com meus adversários, eu também tinha equipamentos muito
melhores."

Aqui estão alguns exemplos do tipo de coisas que Tony estava aprendendo na época:

" Até que eu me tornei um Júnior, meu irmão e meu pai realmente insistiram na
técnica e minhas sessões de treinamento foram especialmente focadas em estar em
casa na água. Estávamos aqui em Pau em um lugar onde o rio é bastante fácil, mas há
sempre água corrente. Desde o momento em que comecei, eles sempre insistiram na
minha aquisição de uma facilidade na água e na capacidade de surfar ondas e buracos
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e não apenas para trabalhar nos aspectos físicos do esporte. Comecei a trabalhar nos
aspectos físicos começando na categoria júnior, onde gradualmente começou a fazer
exercícios para desenvolver a nossa capacidade aeróbica. Mas inicialmente, a
prioridade era acima de tudo na técnica, para obter uma boa sensação para o barco,
para aprender o equilíbrio e para obter todas as habilidades”.

Tony’s involvement in canoeing was by no means the only sports involvement he had,
either, both as a youngster or even today:

O envolvimento de Tony na canoagem não foi de forma alguma o único envolvimento
esportivo que ele teve:

"O que é bastante engraçado em nossa história da família é que meu pai era professor
de Esporte, Aldric é professor de Esporte, Patrice é professor de esporte e eu sou
professor de Esporte. Desde tenra idade, houve uma educação desportiva onde o
nosso pai nos fez fazer um pouco de atletismo e alguns desportos de equipe. Fizemos
um pouco de tudo. Esquiamos muito, tanto alpino como cross-country. Esquiamos no
inverno e canoa no verão. Na verdade, minhas primeiras competições foram em cross-
country, não na canoagem. Fizemos um pouco de tudo, até mesmo parasailing, e
tivemos uma educação bastante grande no esporte em geral. Hoje estou muito feliz
com isso porque eu tenho um monte de diversão esqui, ciclismo ou fazer outros
esportes. Eu acho que eles ajudam a canoagem em termos de equilíbrio e até mesmo
com a aprendizagem sobre o ambiente natural. É divertido ir colocar-se nas
montanhas ou no oceano e tentar se adaptar ao ambiente natural."

Que tipo de aluno ele era

Tony admite que ele nunca foi muito bom na escola, porque ele gostava de esporte
demais:

"Eu sempre fui sério no sentido de que sempre passei em qualquer grau que eu estava
e eu era um aluno mais ou menos normal, como testemunhado pelo fato de eu me
tornar um professor de Esporte aos 22 anos. Hoje, comecei a estudar novamente em
uma escola de negócios. Estou começando a dizer a mim mesmo que é importante ser
sério com meus estudos. Mas no passado é verdade, eu estava pressionado pelo
tempo e fiz o mínimo necessário para me formar para uma classe superior."

Tipos de treinamento no início

Tony conta a história sobre o tipo de treinamento que ele fazia no início da carreira:

"Quando parei de remar K1 depois que já tinha feito algumas corridas, estava me
comparando aos cadetes, embora fossem mais velhos do que eu. Por isso, já tinha
atingido um bom nível no K1 e gostei especialmente de competir. Acredito que mesmo
antes de mudar para C1, já gostava de competir. O truque para mim foi transferir para
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o C1 a abordagem técnica e os sentimentos de prazer que eu estava tendo no
treinamento. Então comecei a treinar por mim muito mais e aos 13 anos eu fui de 3
exercícios por semana para 4. Além disso, à noite, não me incomodava levar minha
bicicleta para os treinos, porque eu estava realmente me divertindo."

Aqui está o que ele diz sobre as sessões de barco, por volta do ano de 1992:

"Eu acho que elas foram bastante longas com duração de duas horas. Hoje, quando
você treina, não dura mais de uma hora e mesmo assim no final de uma hora, você
está morto! Mas lembro-me que quando era criança fiquei na água muito tempo.
Éramos um pequeno grupo de crianças de 5 a 6 anos. Eu fazia C1, os outros faziam K1.
Nós nos divertimos muito na água. Cada criança projetava uma pista e os outros
tentavam executá-la. Nós continuamos desafiando uns aos outros, sempre apenas
brincando. Na época, não era muito estruturado e não havia treinador ou conselhos
sobre treinamento ou corridas cronometradas. De vez em quando, meu pai estava lá,
mas mais para ficar de olho na segurança. Mais uma vez, o objetivo era dominar a
técnica. Nós olhávamos para o que os mais velhos faziam, Patrice, Aldric, ou mesmo os
outros atletas do clube e tentávamos fazer a mesma coisa. Acho que realmente passei
toda a minha juventude tentando copiar e imitar as crianças mais velhas e os adultos."

1994 – O ano chave

A primeira vez que Tony participou de uma seleção de seleção de equipes francesas e
dos campeonatos franceses foi em 1993. No ano seguinte, 1994, foi seu primeiro
Campeonato Mundial Júnior, em Wausau, Wisconsin, EUA. Apesar de ter conseguido o
tempo mais rápido da competição, três toques o levaram para o 8º lugar.

“Foi uma boa experiência. Fiquei um pouco desapontado com o resultado, mas
motivado por pensar que tinha tido um tempo rápido, mas eu precisava aprender a
lidar com os aspectos psicológicos das corridas para não ter tantas penalidades. Eu não
tinha um estilo real ainda. Estas foram as minhas primeiras competições. Gostava de
remar rápido e correr riscos agindo como os grandes campeões. Tinha imagens em
minha mente em executar as portas o mais próximo possível das balizas, mas eu não
tinha a técnica para fazer isso."

Ouvir Tony descrever isso me lembrou de algo que eu acreditava quando estava
treinando, algo resumido nesta citação por Sr. Lubos Hilgert, no início de 1980: "É mais
fácil fazer um velejador rápido limpo do que fazer um velejador limpo rápido."

Em outras palavras, eu costumava sentir que era mais importante desenvolver a
velocidade de um jovem velejador primeiro e depois se preocupar com as penalidades
mais tarde (ao longo como eles eram apenas toques dentro, não 50s). Porque você não
pode vencer a menos que você primeiro tenha a velocidade necessária para vencer. Na
questão das faltas o máximo que você conseguirá é zerar a pista, mas quanto a
velocidade você sempre poderá ficar mais rápido. Assim, a primeira coisa a fazer é
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trabalhar em ser rápido o suficiente para ganhar, em seguida, se preocupar em cortar
as penalidades. Perguntei ao Tony o que ele pensava sobre isso:

"Concordo com isso. Eu acho que inicialmente, é sobre a velocidade, em seguida, as
penalidades mais tarde e quando você chegar a um nível elevado, é claro, você tem
que ser capaz de ser rápido sem penalidades."

Foi também em 1994 o primeiro ano que Tony tinha um treinador que não fosse seu
pai. Philippe Vuitton, que foi responsável pela equipe Juniors 1994-6. Depois disso, ele
permaneceu seu treinador até os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, parando em
seguida. Yves Narduzzi assumiu os treinamentos."
Tony explica a influência que Vuiton teve sobre ele:

"O que eu gostei sobre Philippe Vuitton foi que ele não era especificamente um
treinador de canoa, mas sim um treinador de caiaque. Então, ele nunca realmente me
treinou na técnica, embora isso é o que você normalmente espera em um treinador:
"esta porta, você precisa executá-lo assim, etc." Eu acho que não ter um especialista
em C1 funcionou bem para mim, porque eu entendi que era necessário para evoluir a
minha própria técnica. Você pode pedir conselhos dos treinadores, mas não pode
simplesmente esperar que eles deem a você. Ele era bom porque me fez compartilhar
seu conceito de K1 e, em seguida, tentar transferi-lo para o C1. Veja o Mundial Junior
de 1994, por exemplo. No começo eu esperava que ele me dissesse coisas técnicas que
me ajudariam a ter uma boa corrida. Mas em vez disso, ele me disse que o que era
importante nesta corrida era identificar as principais áreas táticas da corrida, ou seja,
para sair rapidamente deste porta, para ir mais lento em determinado local, para ser
capaz de reacelerar neste outro. Ele também foi bom no aquecimento e no
desaquecimento, todas as coisas que têm uma influência sobre o seu desempenho,
mas que os atletas tendem a diminuir a importância deles. Quando eu era jovem eu
não pensava sobre todas essas coisas.”

Mas enquanto Tony não estava recebendo orientações técnicas de Vuitton, ele estava
assistindo seu irmão, Patrice:

"Eu não treinei muito com Patrice porque ele era muito mais velho - ele tinha 20 e eu
15 - e eu não era bom o suficiente para remar com ele. E ainda hoje, eu não treino
muito com atletas muito jovens pela mesma razão. Por outro lado, muitas vezes eu
assisti Patrice. Eu vi como ele fazia as coisas, como ele se preparava, a maneira como
ele passava as portas. A partir de 1997, quando eu estava na equipe sênior, treinamos
mais juntos, porém, cerca de uma vez por semana. Em campos de treinamento, é
claro, eu treinava com ele todos os dias."
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1995 e 1996 -- Corridas da Copa do Mundo e Assistindo Patrice nos Jogos Olímpicos

A primeira vez que Tony participou da equipe sênior francesa foi na Copa do Mundo de
Tacen em 1995 e ele foi para a final, portanto, no top 15 naquele ano. "Pelo fato de eu
ainda ser júnior as pessoas estavam me dizendo que os resultados eram muito bons”

E em 1996 a primeira vitória de Tony na Copa do Mundo foi em Praga.

“ I was in the Olympic Team trials and then in training camps for the World Cup races. I
remember training with Patrice some just to give him a little competition and generally
just to be there for him.

"Eu estava nas seletivas da Equipe Olímpica e, em seguida, em campos de treinamento
para as Copa do Mundo. Lembro-me de treinar com Patrice algumas vezes apenas para
dar-lhe um pouco de concorrência e, geralmente, apenas para estar junto. O ano de
1996 foi muito importante para mim, porque meu irmão conquistou uma medalha nos
Jogos Olímpicos de Atlanta. Eu disse a mim mesmo que se ele pode ganhar uma
medalha, então eu também posso (nas corridas da Copa do Mundo que estavam vindo
depois das Olimpíadas). Deu-me o desejo e comecei a sonhar com isso enquanto
assistia Patrice na TV em Pau. Minha primeira vitória na Copa do Mundo sênior foi
importante porque veio quando eu ainda era um Júnior. Venci Pollert, que foi o
campeão olímpico em 1992 e Martikan, que tinha acabado de ganhar os Jogos de
1996. Claro, foi depois das Olimpíadas, quando talvez eles não se importassem tanto,
mas ainda assim, era importante para mim. Eu sabia que estaria na equipe francesa
novamente e que eu tinha 4 anos para me preparar para as próximas Olimpíadas."

Treinamento naquele momento

Até 1996 Tony estava em Pau, na escola, e ele treinava cerca de 5 vezes por semana.
Mas depois daquela temporada, ele realmente pegou:

"Depois de 1996, fui para Toulouse e treinei todos os dias e às vezes duas vezes por
dia. Integrei-me na estrutura dos Seniors: treinei com Addison-Forgues, Brigitte Guibal,
Laurent Burz, com os melhores remadores franceses. Então estava treinando muito
depois de 1996. E pela primeira vez eu tinha Philippe Vuitton como treinador todos os
dias."

Primeiro Mundial Sênior

A primeira participação senior de Tony foi em 1997, no Brasil, onde ficou em 13º lugar,
"o que não foi ruim". Naquela equipe estava Yves Narduzzi, que agora é seu treinador.
Yves tem alguns comentários interessantes sobre como Tony - e Patrice – estavam
naquele evento:
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"Lembro-me claramente que Tony não estava muito confiante e me fez um monte de
perguntas. Fiquei feliz em discutir e trocar ideias com ele. Também surpreso ao ver os
resultados depois. Por exemplo, ele dizia coisas como "esta porta é muito difícil, nunca
vou ser capaz de fazê-la." Mas ele fazia na corrida. Outras vezes quando nós estávamos
analisando vídeo, às vezes eu ficava em dúvidas e ele não parecia precisar de qualquer
conselho particular. No começo eu me perguntava se ele estava blefando. Mas percebi
rapidamente que não era isso. Simplesmente ele não estava ciente do talento e
capacidade que tinha. Foi o mesmo com Patrice, que eu realmente gosto, porque ele
também era muito profissional em sua formação e ainda muito honesto na água. Em
outras palavras, exercícios competitivos realmente motivavam a dar 100% de esforço.
Mas quando estamos fora do barco, na vida cotidiana, queremos relações muito
amigáveis, sem tensões ou rivalidades. Naqueles dias, não era automático que os
canoístas poderiam viver assim; as coisas mudaram muito desde então. Mas me
recordo que naquela época estava bastante feliz com a dinâmica interpessoal na
equipe e acho que Patrice e Tony tinha muito a ver com isso. E Tony manteve isso até
os dias atuais. Em outras palavras, é um ambiente competitivo muito são. Na água, os
atletas dão tudo de si em sessões de treinamento, mas fora da água não há maldade
que muitas vezes você tem em relações humanas. Acho que é tudo muito agradável e,
além disso, é realmente impressionante ver os talentos desses atletas e os resultados
que eles podem produzir nessas circunstâncias.”

Apesar do sentimento de outros, Tony trouxe uma grande inovação para o esporte, ele
mesmo sentiu que poderia se beneficiar de ver um psicólogo esportivo e aqui fala
sobre isso longamente:

"Outra coisa boa em 1997 foi fazer a final da Copa do Mundo sênior em Minden. Mas o
principal objetivo de estar no Mundial não foi alcançado, porque mesmo que eu
tivesse um bom tempo de execução eu teria penalidades. Percebi que
psicologicamente eu não era muito bom em grandes corridas e que queria ir muito
rápido. Percebi que tinha técnica e a habilidade física, mas eu precisava da habilidade
mental. Então, depois daquela corrida, comecei a trabalhar com um psicólogo
esportivo. O que os treinadores estavam me dizendo e que as pessoas comentavam
era que psicologicamente eu não era capaz de ficar concentrado e suportar a pressão
para remar no meu nível de habilidade. Minha treinadora de psicologia esportiva era
Isabelle Inschaupe. Trabalhou em Toulouse e foi psicóloga que se especializou
exclusivamente no desporto. Na época, isso não existia muito em canoagem e caiaque.
Eu não conhecia nenhum outro atleta que consultasse um psicólogo esportivo. Eu
discuti a ideia com Vuitton e com Pierre Salamé, que me disseram que eu deveria
experimentá-lo e que essa pessoa era uma especialista. Então eu fui vê-la
regularmente uma vez por mês no início. A ideia era dar à canoagem a ênfase certa na
minha vida, ou seja, tornar-me capaz de fazer um monte de canoagem, mas ainda ter
uma vida equilibrada. Ela não sabia nada sobre canoagem, então não poderia me dizer
por que estava batendo nas portas e em que eu estaria pensando quando isso
acontecia. Isso foi um pouco frustrante porque tinha ido lá pensando que teria
respostas específicas que poderiam me auxiliar a parar de tocar nas portas. Fiquei um
pouco decepcionado e me perguntei como tudo isso ia ajudar. Percebi então que nos
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meus treinamentos eu tocava muito e precisava do equilibrio certo inclusive na minha
vida. Ela me deu alguns conselhos sobre isso, o que me permitiu priorizar as coisas.
Mas foi bem geral. Nunca entramos na técnica. Às vezes eu passava questões
específicas sobre canoagem. Por exemplo, durante uma corrida quando tocava em
uma porta a tendência era fazer com também tocasse em outras, porque tentava
compensar o tempo perdido. Tentava acelerar e acabava cometendo mais erros.
Descrevia exatamente o que estava acontecendo para tentar entender por que eu
estava fazendo isso. Então, às vezes, trabalhamos em coisas muito precisas, mas 80%
do tempo era mais geral. Ainda trabalho com ela hoje. No início, de 1997 a 1999, era
bastante regular. Mas desde os Jogos Olímpicos de 2000, tem sido muito menos
regular, cerca de uma vez a cada 3 meses, porque basicamente eu tenho menos
necessidades. Mas ainda estou interessado em trabalhar com ela porque já me
conhece muito bem agora. Às vezes é interessante discutir coisas como: quem eu sou,
onde eu quero ir, e quais são as minhas razões hoje para querer continuar a correr
agora que eu já ganhei as Olimpíadas duas vezes. Estas são perguntas bastante
simples, mas nem sempre é fácil respondê-las. "

1998

Em certo sentido, 1998 foi "um pouco de um ano oco" para Tony, porque não havia
Mundial. Mas em outro sentido, foi importante porque foi um grande ano de trabalho
na preparação física geral e competição para que ele pudesse estar realmente apto
para 1999 e 2000. Foi também o ano em que ele começou a levantar peso:

"Até 1998 eu nunca havia feito nenhum peso e nunca sequer tinha entrado em uma
sala de musculação. Eu tenho o meu treinamento de peso na água. Preciso me divertir.
Musculação aqui na França, não está realmente em nossa cultura. No primeiro ano,
não houve milagres, mas eu comecei. E isso me permitiu ficar muito melhor em 1999 e
2000. Eu ainda faço isso hoje. Na época, fizemos exercícios específicos para trabalhar
os grupos musculares que você usa na canoagem e caiaque, como os peitorais, o
bíceps e os antebraços. Hoje estamos no processo de adicionar ao treinamento do
peso um pouco para incluir o trabalho na "área central", os abdominais, os músculos
lombares, a conexão entre os músculos das pernas e braços, para que você obtenha
mais energia na condução do barco e não desperdiçar qualquer energia. Nós ainda
fazemos mais ou menos os mesmos exercícios da parte superior do corpo como antes,
mas agora nós adicionamos nos exercícios do núcleo. Fazemos cerca de 2 exercícios de
peso por semana, com cada sessão com duração de cerca de 2 horas."

1999 – Classificação Olímpica

Depois de 1998, o objetivo de Tony era 2000, para ir para Sydney. "Para mim, ir para
Sydney significava que eu precisava qualificar um slot olímpico para a França em 1999,
então eu tinha que estar forte neste ano."
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Treinamento de inverno na Australia

"Desde que estávamos nos preparando para as Olimpíadas em Sydney, fomos lá por
um mês em outubro e um mês em janeiro. Foi a primeira vez no hemisfério sul durante
o inverno, porque até então eu ainda não estava na classe Elite na França. Todos os
anos, a equipe francesa tem um programa de treinamento de inverno em clima
quente. Mas eu só entrei no time francês de elite em 2000. Então, eu não estava
naqueles campos de treinamento até então. "

Treinamento em 2000

Tony diz que seu treinamento para os Jogos Olímpicos de Sydney foi realmente apenas
uma continuação dos treinos que ele vinha fazendo desde 1998:

"Depois de 1998, houve um monte de exercícios diários sérios para alcançar meus
objetivos muitos precisos que antecederam a 2000. Mas as sessões de treinamento
não mudaram muito. Como as coisas começaram a darem certas nas competições é
porque havia treinado bem nos anos que antecederam. Não acontece apenas no dia
da corrida e tudo que fiz em 2000 foi em virtude do que havia feito desde 1998. Desde
1998, fiz entre 10 e 12 exercícios por semana. Cada treino durava entre 1 hora e 1,5
horas, em média. Este ano fizemos levantamento de peso um pouco mais e isso é novo
para mim."

Uma coisa que foi diferente em 2000 foi que Tony foi capaz de se concentrar
completamente em remar naquele ano:

Eu acho que o importante em 2000 foi que eu tirei um ano sabático da escola e não fiz
nada além de canoagem. Eu tinha voltado para a escola em 1997 para obter um
diploma que você normalmente recebe em 3 anos mas eu consegui em 1999. Então,
em 2000, eu só fiz canoagem que me permitiu recuperar melhor entre os treinos e
estar completamente focado em corridas."

Seletivas Olímpicas

"O objetivo era conseguir vagas olímpicas em 1999 no Campeonato Mundial na
Espanha e que foi decidido naqueles dias com base nas qualificações e não na final. O
objetivo da equipe francesa era conseguir dois slots, já que o máximo era de 2 vagas
para os Jogos Olímpicos. Eu tive uma boa temporada e ganhei as qualificações no
Mundial, então já havia garantido um slot olímpico para a França, que foi um grande
alívio para mim, porque foi o primeiro passo para chegar às Olimpíadas."

Assim, enquanto a França agora tinha duas vagas olímpicas, os atletas que
preencheriam essas vagas seriam decididos em uma seletiva na França em 2000. Mas
então algo inesperado aconteceu nas finais do Campeonato Mundial de 1999:
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"Isso foi muito, muito difícil para Patrice e para mim, porque em 1999, na corrida de
qualificação no Mundial, que também foi a corrida de qualificação olímpica, a França
conseguiu 2 vagas. Eu ganhei e Patrice ficou em 3º. No dia seguinte, Emmanuel
Brugvin, que foi 5º ou 6º na corrida classificatória, venceu na final e assim se tornou
Campeão do Mundo. E na França, o Campeão do Mundo é automaticamente pré-
selecionado para os Jogos Olímpicos. Então, agora só havia mais um slot olímpico.
Patrice e eu olhamos um para o outro. Só tínhamos um ano antes das Olimpíadas, nós
dois queríamos ir e isso já não era possível mais. Então, ia ser necessário preparar o
melhor possível e, em seguida, deixar o melhor homem ganhar as seletivas para a
seleção. Isso foi muito difícil para mim no nível psicológico e eu tive que trabalhar
nisso, ou seja, para ser capaz de concentrar em mim mesmo, para esquecer a
competição um pouco e dizer a mim mesmo "meu objetivo é o grande dia nos testes
de equipe francesa e eu tenho que dar o meu melhor. Eu não vou prestar muita
atenção ao que os outros fazem e eu não vou desperdiçar muita energia pensando
sobre a concorrência”. Isso foi importante para mim porque era muito difícil com meu
irmão em virtude do lado emocional das coisas. Mas eu tinha que ser forte no dia
porque alguém poderia ganhar as seletivas e poderia não ser necessariamente o meu
irmão. Eu tive que esquecer que havia um irmão e dizer a mim mesmo que ele era um
concorrente. Eu tinha que estar 100% no dia.”

Tudo isso mudou a relação entre os dois irmãos?

"Sim, é verdade. Nós nos distanciamos um do outro um pouco em 1999-2000, embora
sempre nos dessemos bem até então. Dissemos a nós mesmos que durante este ano,
as pessoas iriam esperar que fôssemos adversários e que haveria uma pequena guerra
entre nós. Então decidimos parar de treinar juntos. Eu estava em Toulouse, ele estava
em Pau. Sempre respeitamos isso e as coisas sempre correram muito bem. Nós nos
vimos na casa de nossos pais, mas não falamos sobre canoagem. Nós dois éramos
fortes. Na época, Patrice era um dos melhores atletas franceses e esperava ir para as
Olimpíadas. Esse era o meu sonho também. Fizemos os nossos preparativos em nossos
prórpios cantos e venci por alguns décimos de segundo nos testes da equipe francesa.
Foi muito difícil. Para mim essa foi a corrida mais difícil da minha carreira porque sabia
que quando terminasse, acabaria mal para um de nós, mesmo que ambos tivéssemos
corrido bem. Foi difícil de lidar. Porém, Patrice passou por isso bem e me ajudou na
preparação para as Olimpíadas em 2000. Treinou um pouco comigo e me deu alguns
conselhos. Sua reação foi exemplar, o que mostra o quão bem as coisas tinham ido
entre nós. "

Competição em 2000 antes dos Jogos

"Para a temporada de 2000, houve uma sensação de alívio depois que fui selecionado
que tornou mais fácil para mim a nível internacional. Logo após as seleções, houve o
Campeonato Europeu, que ganhei 3 meses antes dos Jogos Olímpicos. Isso foi
importante porque foi a minha primeira grande vitória em um campeonato. Venci
também cada corrida da Copa do Mundo antes das Olimpíadas. Acho que era capaz de
olhar para estas corridas mais como apenas treinamentos no caminho para as
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Olimpíadas o que tirou a pressão. Percebi então que também tinha um bom
desempenho o que me deu muita confiança."

Pequena mudança no barco

"Eu estava fazendo pequenas mudanças a cada ano no meu barco. Então não houve
uma grande mudança em 2000. Acho que a grande mudança foi que eu estava apenas
fazendo canoagem, ficando em grande forma física, sendo capaz de ter tempo para
refletir, para se recuperar bem de exercícios, para ir para o massagista, para fazer tudo
que é necessário para ter sucesso. "

Continua vendo Isabelle

"Mantivemos o mesmo trabalho que expliquei antes, certificando-se de que cada
treino tinha um objetivo muito preciso seja no nível psicológico, físico ou técnico.
Como exemplo, a necessidade de me concentrar em uma porta difícil da pista. Isabelle
me ajudou a transformar todas as portas igualmente importantes e não
necessariamente enfatizar uma em particular. Cada segundo da corrida tem a mesma
importância e eu poderia cometer um erro ou ganhar um pouco de tempo a cada
segundo. Então você tem que tentar se concentrar em todos as portas e em todos os
segundos para que você não perca energia em uma seção."

Estar nas Olimpíadas

"Os três meses entre os testes de equipe e as Olimpíadas foram muito intensos porque
durante esse tempo viajamos muito. Estávamos na melhor forma e nos sentimos bem.
Os treinadores estavam completamente ao nosso serviço. Porque era uma Olimpíada e
não apenas um Campeonato Mundial, houve mais pressão do que o habitual. Mas eu
descobri como lidar com isso e eu estava muito feliz. Eu realmente me diverti muito
durante esses três meses me preparando para as Olimpíadas com meus amigos. Então,
veio a mudança para a Vila Olímpica e participar da cerimônia de abertura e ver um
mundo mágico que você não pode saber apenas assistindo a cobertura televisiva."

Curiosamente, porém, Tony propositalmente não perguntou Patrice sobre o que
esperar na cerimônia de abertura:

"Acho que fiz um monte de perguntas quando ele voltou de Atlanta e ele me disse
algumas coisas. Mas em 2000, mesmo para cerimônia de abertura, não queria ter
qualquer conselho, porque pensava tratar-se de um evento que teria que
experimentar em sua plenitude. Não queria saber como isso ia acontecer. "
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A Competição

Em Sydney foi a vez de Tony representar a França no mesmo evento que seu irmão
tinha participado quatro anos antes. Embora nunca tivesse ficado abaixo da 13º lugar
em Campeonato Mundial antes de 2000, Tony venceu.

Ele se classificou para a final com o segundo melhor tempo, um pouco atrás do
eslovaco Michal Martikan. Em seguida, Tony teve o melhor tempo na primeira corrida
da final, dando-lhe uma vantagem significativa de 2,30 pontos. Na segunda corrida, foi
Martikan que foi mais rápido e impecável, mas Tony, apesar de ter tocado numa baliza
na segunda metade do percurso, tinha construído uma vantagem demasiadamente
grande e conseguiu o ouro.

"Pensei que poderia ganhar as Olimpíadas porque havia vencido todas as corridas
naquele ano. A competição foi muito intensa, mas posso dizer que tudo correu bem
para mim. Fiz bem nas classificatórias sem realmente me cansar ou perder muita
energia. Na primeira corrida da final tive uma descida muito boa, estando bem acima
do segundo lugar, Martikan. Foi muito mais difícil quatro anos depois, em Atenas,
porque lá era uma questão de centésimos de segundo com Martikan. Mas em Sydney
após a primeira corrida, eu vi que estava muito à frente. "

Isso tira muita pressão, porque eu acho que o que é difícil em uma corrida de slalom é
gerir a tensão todo o caminho até o último segundo.

Mas ainda era difícil em Sydney, porque eu poderia ter perdido na segunda corrida,
com um toque, etc Mas eu fiz bem porque senti que ainda estava dentro dos meus
limites e eu era completamente capaz de ter outro bom desempenho na minha
segunda descida. Estava bastante calmo e me diverti muito. Não precisava me isolar
completamente dos outros atletas. Já estava calmo e relaxado o suficiente. Em Atenas,
eu realmente lidei com isso de forma completamente diferente, porque era muito
mais difícil a nível emocional desde que a competição foi muito mais difícil em Atenas
do que em Sydney."

Resumindo seus sentimentos sobre toda a experiência:

"A palavra-chave para mim em 2000 foi "liberdade" porque era o primeiro ano que eu
estava livre para fazer apenas canoagem, quando eu estaria nas Olimpíadas que
estavam do outro lado do planeta. A França estava longe, me senti um pouco sozinho
e pela primeira vez em 22 anos, me senti muito independente e tudo correu bem."

Consequências dos Jogos

Logo após os Jogos de Sydney, Tony fez parte de uma comissão técnica para construir
uma nova pista artificial de águas brancas em sua cidade natal, Pau, ao lado do castelo
de Henri IV. A proposta é ser como a pista de Atenas e é esperado para se tornar o
local de treinamento nacional francês.
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"Depois do título olímpico, meu status mudou dentro da equipe francesa e até mesmo
dentro da própria França. Em 2001, pediram para que eu promovesse a canoa e
caiaque, (E para fazer parte de lobby junto a um grupo francês para Paris obter os
Jogos Olímpicos em 2008 – vencido por Pequim). Fui convidado para as grandes festas
que acontecem depois das Olimpíadas, mesmo para aquelas que não têm
necessariamente nada a ver com esporte. Era novo para mim ter a responsabilidade de
promover e desenvolver canoa e caiaque na França. Foi muito interessante e eu me
diverti porque eu queria compartilhar meu sucesso com os outros. O ano de 2001 foi
um ano muito cheio para mim, porque retomei meus estudos para que eu pudesse
passar nos exames de Cátedra de Esporte e obter o diploma. Tive que voltar aos livros.
Também foi interessante fazer uma pausa de canoagem, para treinar muito menos,
para fazer outras coisas, para viver em Paris por seis meses para passar nos exames.
Treinei muito menos, os meus objetivos desportivos eram fazer o Campeonato do
Mundo de Ocoee porque sabia que estava pré-selecionado, independentemente do
que tivesse acontecido e não seria obrigado a fazer as seletivas na França. Então, levei
o tempo para fazer um monte de outras coisas e comecei a treinar novamente em
junho. O Mundial foi em setembro. Então, eu tive tempo e foi um pouco de um "ano
desligado" em termos de ser capaz de fazer outras coisas."

Reparando relações com Patrice

"Depois dos Jogos Olímpicos de 2000, chegamos um pouco mais perto novamente. Eu
dei-lhe muito crédito por sua enorme ajuda em ganhar as Olimpíadas. Tentei associá-lo
muito com esta vitória. E eu também associei muito com ele em termos de
desenvolvimento do esporte na França. Foi muito positivo. Em 2001, ainda éramos
muito próximos. Treinamos juntos, fizemos um barco juntos pela primeira vez com
galasport. Mas depois de 2002, sentimos que a progressão para os Jogos Olímpicos
estava começando novamente e o objetivo deveria ser permanecer em estar em boas
condições. Por este motivo criamos novamente uma pequena distância entre nós, com
cada um treinamento em seu canto."

Temporada 2001 – Mundial cancelado

After Sydney, Tony was looking forward to the Ocoee Worlds because he had never
been individual World Champion (still hasn’t been). He also felt the course was similar
to Bourg St. Maurice, site of the 2002 Worlds, and thus would be great preparation for
that. But then Ocoee Worlds was canceled because of 9/11.

Depois de Sydney, Tony estava ansioso para o Mundial de Ocoee, porque nunca havia
sido campeão do mundo individual. Também sentiu que o curso era semelhante a
Bourg St. Maurice, local do Mundial de 2002, e, portanto, seria uma grande
preparação para isso. Mas então Ocoee Worlds foi cancelado por causa do 11 de
setembro.
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"Eu não poderia fazer as duas primeiras corridas da Copa do Mundo, porque tinha
exames em junho. A Copa do Mundo não era tão importante para mim. Havia decidido
que para este ano só uma coisa importava, o Campeonato Mundial. Então me preparei
apenas para isso. De repente, não estar no Campeonato do Mundo, foi realmente um
ano fora, porque não havia nada a nível desportivo para mim. Mas ainda era um ano
importante porque me tornei independente financeiramente enquanto trabalhava
para me tornar professor de Esporte."

2002 – Mundial de Bourg

"Este foi meu primeiro Campeonato Mundial na França. Foi um grande objetivo para
mim, porque eu estava no topo da canoagem francesa e estava lá para promover o
esporte na França. Em Paris, eu ficava dizendo a todos: "Venha para Bourg St. Maurice.
Vai haver uma grande reunião lá; Vai ser ótimo!" Meu objetivo era ganhar aquele
Mundial, construir determinada quantidade de fama e continuar o caminho aos Jogos
seguintes. Foi um ano em que comecei a treinar seriamente novamente."

Tony ainda tinha obrigações escolares, no entanto:

"Eu era professor de esporte e quando você se forma professor de esporte, tem ainda
mais um ano para terminar seu treinamento. Em outras palavras, você começa a
trabalhar e começar a ser pago, mas você ainda está sendo avaliado por um inspetor
que vem para ver se tudo está indo bem. Então, foi um ano em que eu tive que
trabalhar muito para terminar meu curso, mas eu ainda era capaz de retomar o
mesmo nível de treinamento que eu tinha em 1998 e 1999. Eu treinei normalmente e
tudo correu bem. "

Perde a corrida --- Mas aprende uma lição valiosa

"Mas a única coisa que marcou 2002 foi a minha derrota no Mundial, porque terminei
em 38, tendo obtido um 50 de falta em uma porta na semifinal. O que aconteceu foi
uma lição muito boa para mim. Isso me fez esquecer que eu era campeão olímpico e
dizer a mim mesmo "Você não é o melhor mais e se você quiser ser campeão olímpico
em 2004, terá que começar tudo de novo, para esquecer o que você fez no passado e
começar de novo a partir do zero." 2002 foi um bom tapa na cara, porque eu me forcei
a começar de novo, enquanto que de 2000 a 2002 eu tinha vivido um pouco sobre os
meus activos, dizendo a mim mesmo "Eu sou campeão olímpico, eu sei o que fazer, eu
vou ganhar, tudo vai dar certo."

2003 – Ano do retorno

"O ano de 2003 foi o meu retorno. Ganhei a Copa do Mundo geral. Fiquei em segundo
no Campeonato Mundial. Foi um bom ano a nível desportivo. Eu estava atrás de
Martikan, que havia vencido em 2002 e 2003 e que anunciou que ele era meu grande
concorrente para os Jogos Olímpicos de 2004. Mas estava contente porque havia
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retornado às competições e sentia que poderia vencê-lo em 2004 como fiz nas Copas
do Mundo."

Preparando para os Jogos Olímpicos de Atenas

"Eu disse a mim mesmo que a única coisa que contava era ganhar em Atenas. Depois
de 2002, o objetivo era 2004 e as coisas voltaram aos trilhos novamente em 2003.
2003 me motivou e me mostrou que tudo estava indo bem, mas eu tinha que
continuar a trabalhar porque Martikan ainda era melhor do que eu. Mas eu não estava
muito longe, então tudo era possível. Eu fiz o que havia feito antes. Tive um bom ano
antes do ano olímpico para definir as coisas para que no ano olímpico eu não tivesse
que fazer nada, exceto canoagem e tentar bater o meu irmão e o resto da equipe
francesa nas sletivas".

Vai para Australia novamente

Como ele fez a cada inverno desde 2000 (assim em 2001, 2002, 2003 e 2004), Tony foi
com a equipe francesa para treinar em Penrith novamente.

Seletivas olímpicas francesa

"Foi um pouco mais fácil para mim em 2004 porque estava indo bem e fui capaz de
ganhar as seletivas de 2004. Foi um pouco mais fácil do que eu fiz em 2000. Em 2000,
foi muito perto porque eu ganhei a primeira corrida, Patrice venceu a segunda, e na
terceira, estávamos apenas alguns centésimos de distância. Mas em 2004 eu ganhei as
duas primeiras competições com bastante facilidade. Depois disso, na preparação para
os Jogos me senti bem mentalmente e calmo. Disse a mim mesmo que a única coisa
que contaria eram as Olimpíadas e de repente eu tinha confiança no resultado,
vencendo todas as corridas da Copa do Mundo antes dos Jogos com bastante
facilidade, isto é, sem ter que ir muito rápido ou tentar fazer coisas realmente difíceis.
Cheguei a Atenas pronto para vencer, dizendo a mim mesmo que ia ser muito difícil,
mas tudo era possível porque eu estava forte."

Mas ser o atual campeão olímpico carregou uma certa pressão com ele:

"A única coisa que foi diferente em comparação com 2000 foi que eu estava em uma
posição privilegiada à frente da canoagem francesa em 2004. A França é realmente um
país muito esportivo, dado que é um país pequeno. E o governo enviou 5 atletas de
todos os esportes, dizendo que eles poderiam ganhar os Jogos Olímpicos. Eu era um
desses 5 atletas. Havia alguém no Judô, alguém no atletismo e pela primeira vez,
alguém da canoagem. As pessoas sentiram que quando se tratava de promover o
esporte, eu tinha conseguido levantar o espírito delas e agora não era apenas a equipe
de canoagem que me incentivava, era toda a equipe olímpica e até mesmo todas as
pessoas que começaram a seguir Tony Estanguet na canoagem. Foi bom para mim e
era uma posição a ser defendida. Senti uma certa pressão. Os jornalistas estavam
muito mais interessados em mim. Eles queriam falar comigo muito mais antes das
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Olimpíadas de 2004 do que em 2000. Em 2000, eu os vi somente depois que eu ganhei.
Começando cerca de três meses antes dos Jogos de 2004, em todas as semanas houve
uma entrevista. Foi um pouco diferente, mas foi bom porque me obrigou a ser muito
profissional e não cair na armadilha de querer apenas refazer 2000 ao invés de fazer
algo diferente para 2004. Eu sabia que não poderia ser campeão olímpico por apenas
fazer a mesma coisa novamente e que era absolutamente necessário para chegar a um
novo plano. Então, eu esqueci 2000 e eu tentei abordar estes Jogos como se fossem os
meus primeiros."

Como exemplo de uma coisa que Tony fez diferente, mudou de treinadores. Para os
Jogos Olímpicos de 2000, ele estava com Pierre Salamé, mas em 2004 retornou com
Philippe Vuitton.

"Foi bom porque íamos descobrir os Jogos Olímpicos juntos. Então, no nível físico, eu
não tentei olhar para trás no que eu tinha feito em 2000, mas para realmente tentar
fazer algo novo para 2004, com base em como eu me sentia, para planejar de acordo
com o momento. Quanto ao barco, eu fiz a mesma coisa: fizemos um novo barco para
2004 para o canal olímpico. Não olhamos para o que tinha sido feito em 2000. No nível
técnico, tentei avançar gradualmente. Em todos os parâmetros de desempenho, nós
realmente tentamos nos preparar para os Jogos Olímpicos como se fosse pela primeira
vez."

Indo para os Jogos como favorito

"Desta vez foi muito mais impressionante porque até mesmo outros atletas vieram me
ver e pedir meu conselho. Em 2000, lembro-me que estava numa bolha e não falava
com ninguém. Eu estava na cerimônia de abertura, mas não falei. Eu já estava fugindo.
Em 2004, eu não poderia fazer isso porque em todos os tipos de maneiras as pessoas
estavam vindo para mim, me fazendo perguntas. Eu era um pouco de um embaixador
para o esporte. Eu disse a mim mesmo que não poderia ficar na minha bolha desta vez.
Então eu tive que lidar com isso e responder na melhor forma que pude aos pedidos.
Acima de tudo, para não tentar combatê-lo, porque eu ia perder energia lutando
contra ele. Então eu disse a mim mesmo: "Você tem que se preparar para lidar com
isso também. Você sabe que em 24 horas, durante a cerimônia de abertura, haverá
muita gente lá, muitos jornalistas, muitos desportistas que virão vê-lo. Então eu estava
preparado para isso. Estava um pouco relaxado. Tinha descansado antes da cerimônia
de abertura. Olhei como outra competição antes dos Jogos Olímpicos. Não houve
apenas as qualificações e a final, aconteceram também no dia anterior. Havia 3 fases e
cada uma era importante para fazer bem, até o fim. Era algo novo para mim e muito
divertido. Eu me beneficiei da atmosfera dos Jogos porque conversei com outras
pessoas e vi que havia muita emoção em todos os desportistas e também só tinha
grandes campeões lá. Eu realmente me beneficiei profundamente daquele momento."
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A competição

Nas eliminatórias, Tony novamente se classificou um pouco atrás de Michael Martikan.
Nas finais, Tony fez ma descida sem faltas. No início, porém, Martikan foi colocado em
primeiro lugar, Tony em segundo. Mas depois de alguns minutos, verificou-se que,
embora Martikan tinha tido um toque no portão 7, não tinha sido registrado em sua
folha de pontuação. Uma vez que foi resolvido e a pena adicionada, Tony foi colocado
em primeiro lugar por 12 centésimos de segundo. Aqui estão os pensamentos de Tony
sobre isso:

"No que diz respeito à corrida, a nível técnico, foi um percurso muito difícil e tive
muitos problemas. Além disso, foi muito competitivo porque Martikan estava lá este
ano muito mais do que em 2000. Por isso, foi realmente uma corrida muito difícil e nas
classificatórias senti que apesar de estar remando bem, estava mesmo no meu melhor,
Martikan estava ali. Senti que não dependia apenas de mim. Também era necessário
que a corrida de Martikan não fosse perfeitamente. Então, foi um duelo real e foi
muito, muito longo e muito intenso, e muito difícil psicologicamente. Acho que foi a
corrida mais difícil da minha carreira porque foi como uma maratona. Quanto mais eu
estava cansado, mais eu tinha que lutar e não desistir. "

Como ele cuidou desse "duelo"? Ele pensou sobre isso ou tentou ocupar sua mente
com outras coisas, para evitar pensar nisso?

"Tentei esquecer e me concentrar em mim, mas fui pego no duelo. Assim que cruzei a
linha de chegada, olhei para a pontuação de Martikan, comecei a comparar mesmo
antes de pensar no que tinha feito na corrida. Então, eu estava neste duelo que foi
cativado por ele. Não foi a minha melhor corrida. Não remei no meu nível de
habilidade nos Jogos Olímpicos em 2004. Não fiz a corrida perfeita. Cometi muitos
pequenos erros, mais do que em 2000. Foi muito intenso e foi um duelo difícil de
gerenciar, mas fui melhor do que ele, o que era o principal. Não foi o dia em que remei
melhor, mas a nível psicológico, acho que foi o dia em que fui mais forte. Eu acho que
em 2000 eu tinha melhores sentimentos porque era capaz de desfrutar da competição,
enquanto que em 2004 não foi realmente muito agradável porque os tempos estavam
muito pertos. Eu tive um momento difícil com o Canal e com os meus concorrentes."

Consequências dos Jogos

Depois de vencer os Jogos Olímpicos de Atenas, assim como aconteceu depois de
Sydney, Tony foi novamente convidado a fazer parte do grupo para obter os Jogos
Olímpicos para Paris, desta vez para 2012, mas mais uma vez Paris perdeu, desta vez
para Londres.

E, claro, ele tornou-se cada vez mais conhecido:

"Acho que minha fama cresceu localmente aqui em Pau. Hoje, quando estou na rua, as
pessoas me reconhecem, o que não era o caso antes. Isso mudou. A nível nacional não
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mudou muito porque a canoagem ainda é um pouco de esporte. Mas todos que
gostam de canoagem sabem o nome Estanguet. Então, inevitavelmente, sim, eu acho
que meu status mudou. Mas eu ainda sou apenas um cara pequeno que se tornou um
pouco mais importante, isso é tudo. Com Beijing, o povo já começava a pensar sobre a
possibilidade de ganhar uma terceira vez. E isso nunca tinha acontecido na França em
nenhum esporte, então é verdade, seria algo novo para nós. Mas por outro lado eu
não acho que minha vida tenha mudado muito. Ou seja, eu ainda sou um professor de
Esporte, eu ainda amo canoagem. Tenho um pouco de dinheiro. Há mais algumas
pessoas que me reconhecem, mas fora isso, a vida é praticamente a mesma. "

Tony foi contratado pelo Ministério do Esporte para desenvolver e promover o esporte
na França.

Estabelece novo recorde

Independentemente de como Tony se sentia sobre a competição, ele estabeleceu um
novo recorde Mundial/Olímpico em termos de chegar perto da pontuação do K1
vencedor - 0,6%. O recorde anterior havia sido estabelecido por Jon Lugbill em 1989.

Morte de Henri

Embora um monte de coisas maravilhosas aconteceram com Tony depois de vencer
em Atenas, uma coisa que aconteceu não foi: a morte de seu pai, Henri. Tony e Patrice
estavam compreensivelmente perturbados e nem querem falar muito sobre isso.

Reparango relações com Patrice – mais uma vez

Logo após vencer os Jogos Olímpicos pela segunda vez, Tony disse isso à imprensa
sobre seu irmão:

"Penso muito no meu irmão. Se eu estou hoje em primeiro lugar é especialmente
graças ao meu irmão que me empurrou para sempre fazer o meu melhor ... Quando
ganho uma medalha, sinto sempre que lhe devo. Eu divido com ele. O exemplo dele
me salvou tanto tempo. Ser campeão olímpico aos 22 anos e agora é realmente graças
a ele."

Depois de não fazer parte da equipe olímpica de 2004, Patrice parou de competir. E
Tony foi capaz de reconstruir um relacionamento normal com ele:

"Hoje ele continua a me ajudar um pouco na canoagem, ajudando-me a projetar
melhores equipamentos. Me dá conselhos sobre técnica. Eu lhe dou meus vídeos para
ele observar um pouco. E acima de tudo, somos capazes de falar muito mais
facilmente sobre aquelas coisas que tínhamos medo de discutir antes, porque
temíamos perturbar um ao outro. Hoje sabemos que não vamos nos perturbar por ter
se aposentado das corridas, por isso é mais fácil para eu chamá-lo. E ele também me
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chama muito mais vezes. Antes, tínhamos medo de nos incomodar. Hoje, é muito mais
agradável porque somos completamente irmãos novamente. "

Treinamento para Pequim

"Inevitavelmente eu tentarei usar uma aproximação diferente para Beijing, porque
mais uma vez penso que não devo apenas tentar refazer algo que trabalhei uma vez
antes. Não posso refazer as coisas. Só posso chegar a novos. Estou no processo mais
uma vez de começar tudo de novo - mudar o barco, mudar de treinadores - que mais
uma vez me permite tentar novas abordagens. Estamos trabalhando no nível
psicológico para encontrar novas fontes de motivação, para desenvolver mais
determinação e não apenas para cair em uma rotina e sempre fazendo a mesma coisa.
É sempre difícil encontrar coisas novas a cada vez, porque no final do dia, não há
100.000 maneiras de fazer canoagem. Mas você tenta todos os dias para encontrar
algo novo, no levantamento de peso, por exemplo, tentar encontrar exercícios novos e
diferentes a cada ano. Ou tentar encontrar novas fontes de motivação."

Conselhos para os outros

Que conselho Tony daria a alguém que começa em um país extrangeiro que não tenha
o sistema francês de incentivo institucional e o conhecimento do esporte? Em que
alguém assim realmente deveria se concentrar?

"A primeira coisa, eu acho, é conhecer a si mesmo. O que eu estou tentando fazer
todos os dias neste esporte é aprender um pouco mais sobre onde estão os meus
limites. E eu não acho que você deve fazê-lo apenas por uma questão de competir.
Para mim, a competição é apenas uma maneira de me conhecer melhor. Não é apenas
uma questão de brincar com a adversidade. É uma maneira de empurrar para trás os
limites com relação a outras pessoas. Mas o objetivo final é conhecer-se melhor.
Então, no início, quando você começa, é saber o que você está procurando no esporte.
É prazer? É esforço físico? Você tem que tentar saber por que você quer fazer esporte.
E então, passo a passo, cada vez que você faz alguma coisa, tente fazer uma pequena
avaliação, dizendo: "O que é bom para mim no que eu fiz? O que eu poderia fazer
diferente, melhor? É certo para a minha personalidade e meus desejos? "

“Em segundo lugar, você tem que se tornar conhecedor sobre o que outras pessoas
têm feito no esporte. Basicamente você tem que tentar melhorar o que já foi feito, o
que foi feito em outros países e por outras pessoas, o que funciona. Acho que hoje é
quase impossível chegar ao topo se você começar do zero. Você não pode inventar
tudo em canoa e caiaque. (Embora quando você está no topo você tem que tentar
inventar um pouco e criar coisas novas.) Então, você precisa ler as histórias sobre os
melhores atletas e assistir a vídeos deles em corridas e treinamento, assim como eu
aprendi com os vídeos de Jon Lugbill e Gareth Marriott e meu irmão. Isso não acontece
da noite para o dia. É uma evolução e você tem que se familiarizar completamente
com o que a geração antes de você fez. A melhor maneira de fazer isso, na minha
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opinião, é obter vídeos e tentar copiar o que você vê. Uma coisa técnica que você pode
fazer é aprender a mudar a sua taxa de remadas durante uma corrida: Eu acho que
nós, na França, fazemos talvez um pouco mais do que os estrangeiros fazem, é mudar
a duração dos esforços de trabalho durante os treinos. Em outras palavras, o trabalho,
por vezes, em sessões que são 5 minutos de duração e às vezes em sessões que são 5
segundos de duração. E quando você está fazendo isso por tempo, inevitavelmente
você tem que adaptar à sua taxa de remadas. Quando você tem que ser forte em 5
segundos, 10 segundos ou 15 segundos, você tem que desenvolver uma taxa de
remadas maior do que por 5 minutos. Meu objetivo nestes exercícios é encontrar uma
boa cadência para a duração do intervalo de trabalho. Eu sei que na corrida, eu tenho
que identificar com o meu treinador os lugares onde eu posso remar com calma,
fazendo grandes circulares e as outras vezes em que eu tenho que reacelerar o barco
com 4-5 remadas ou ter que encurtar o percurso um pouco. E, finalmente, remar
quase todos os dias em águas brancas e em portas. Eu faço muito poucos exercícios
em águas calmas sem portas. Quase nunca. Eu não gosto e eu preciso ter prazer com a
água branca e estar nas portas."

Apêndice 1 -- A C-1 Slalom Remada para frente

Por Emmanuel Brugvin

Traduzido por Jamie McEwan

Uma versão com imagens, pode ser encontrada em http://cboats.net/technique/

Este ensaio técnico é o produto de observações e análises dos remadores C1
internacionais de elite do início dos anos 2000. Oferece uma descrição do estilo que
está sendo usado e assim não pretende ser a verdade única, mas apenas mais um
modelo de técnicas comprovadas e amplamente reconhecidas.

Introdução

Se há uma disciplina que exige precisão nas remadas nas correntes e remansos é a C1
Slalom. Em contraste aos K1, nas canoas a propulsão é assimétrica. Não só a remada
para frente deve ser poderosa, como também cuidadosamente calclada para fazer o
barco ir em linha reta. “A força sem direção é inútil”. Esta “máxima” resume a primeira
prioridade do remador C1. Muitos ignoram este "detalhe", na verdade, colocando o
carro antes dos bois. Como você pode esperar para remar de forma rápida e precisa,
realizando manobras complexas e técnicas, se você não pode mesmo ir em linha reta?
Melhorar o seu curso para a frente e você verá uma grande melhoria em todos os
aspectos de sua remada. Cada manobra se tornará mais fácil, dando-lhe um dividendo
extra de velocidade em qualquer nível de aptidão (especialmente no final da pista).

Mas antes de começar a aperfeiçoar sua remada, é essencial estar bem assentado em
seu barco. É o equipamento que conecta o remador ao barco, permitindo ser sua
extensão.
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Aqui está uma lista exaustiva das diferentes fases e especificações técnicas para C-1
Slalom.

Primeiro passo: Plantar o Remo (O Ataque)

1) Arco traseiro máximo (bacia derrubada para a frente)

Um mínimo de peso nos joelhos. Em vez disso, o peso deve ser entre os joelhos e as
nádegas (barco permanece plana durante todo o curso).

2) O peito é fortemente inclinado para a frente (cuidado para não se apoiar mais em
um joelho do que no outro).

3)Estendendo a mão com o ombro inferior (o ombro permanece caído). Cuidado! Evite
girar os ombros, que têm a tendência desagradável de fazer com que a pelve torça e,
portanto, pesem o joelho desse lado como apoio. Em vez disso, mantenha os quadris e
os ombros no mesmo eixo, sem torcer nenhum dos dois em alinhamento com o
barco. O ombro inferior pode ser estendido para a frente sem torcer os ombros (e sem
puxar o ombro superior para trás).

4) Braço ligeiramente dobrado. (Sim! O braço não é mais mantido inteiramente reto,
como era habitual nos anos 90.)

5) Cotovelo inferior se move para baixo. A ligeira curvatura no braço inferior permite
uma boa potência e uma pegada forte. Tenha cuidado, no entanto, para não exagerar
essa flexão no braço; manter uma extensão considerável. Para os remadores jovens, é
melhor, primeiro, aprender com o braço direito, porque uma boa extensão é a
primeira prioridade.

6) O cotovelo superior é levantado enquanto o ombro permanece o mais baixo
possível.

7) O braço superior é 1/3 flexionado. (Diferente do estilo dos anos 80, quando os dois
braços estavam retos quando o remo foi plantado.)

8) A raquete é a mais vertical possível para impedir que o barco gire com o golpe. A
mão superior está diretamente sobre a mão inferior.

9) O olhar permanece levantado e para a frente (não deixe o queixo cair).

Passo Dois: Propulsão (Tração)

- A - Aplicando a pressão

10) Mergulhe a pá.
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11) Espere até que a lâmina esteja completamente imersa antes de puxá-la.

[Ainda com o menor peso possível nos joelhos (entre os joelhos e as nádegas).]

- B – Fase da Força

12) Puxe com o braço inferior (dobrando o braço).

13) Braço superior: continue pressionando para baixo, evitando o máximo possível
empurrando para a frente com a mão superior (como visto do lado).

[Mantenha a parte superior do braço dobrada e mantenha a mão em um só lugar, a
fim de manter a pá inclinada para a frente o maior tempo possível e melhorar a
transmissão de energia.]

14) Peito: Ainda aberto, mantendo o mesmo arco traseiro como no início do curso.
[Pélvis ainda está inclinada para a frente]

15) Remo (visto da frente): Mantenha o eixo completamente vertical, perto do lado do
barco, e movendo-se em linha reta. [A mão superior permanece sobre a parte inferior]

16) Remo (visto de lado): Tente manter a pá vertical o maior tempo possível.

[Tente atrasar a inclinação para trás da lâmina, mantendo o peito aberto.]

Uma vez que a caixa toráxica chegou na vertical

17) Empurre dos quadris. [Pélvis se inclina para trás.]

18) Pressão sobre as nádegas.

19) Empurre para a frente dos ossos ilíacos ("encaixar os ossos do quadril").

20) Empurre os joelhos para a frente.

21) O impulso termina com o braço superior reto.

[Mantenha a mão superior sobre a mão inferior para manter o barco deslizando o mais
reto possível.]

22) Remo: tente manter o remo o mais vertical possível (como visto da frente).

23) Arrancar a pá da água quando atingir os quadris.

[Se for retirada a pá atrás dos quadris, a lâmina torna-se tão angular que empurra o
barco para baixo na água mais do que para a frente.]
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24) O olhar permanece para a frente (não deixe cair o queixo).

Sutilezas que fazem toda a diferença

Posição para a frente (transferência de peso): Durante a inserção da pá na água (fase
do ataque) o peso do barco é ligeiramente direcionado à proa porque não há peso nos
joelhos. A transferência de peso no momento da extensão do toráx é nas nádegas para
o remo, passando o mínimo possível pelos joelhos.

O Movimento do Tronco

Durante a fase de tração, dois movimentos ocorrem no tronco:

- 1 - A parte superior do tronco (peito e parte superior das costas), permanece aberta
para o céu, como estava na fase do ataque, ao invés de ter seu peso jogado no remo e
na pá.

- 2 – A parte abaixo do tronco (estômago e quadris) é muito ativa, ao contrário do que
é visto frequentemente, empurrando da parte traseira à parte dianteira. Quanto mais
arco houver nas costas e no peito, mais poderoso será esse impulso (devido ao maior
arco de movimento).

Posição para trás

Fim da Fase de Tração (o remo está prestes a ser removido da água).

Ao contrário da crença popular, o ato de derrubar a pelve para trás não faz com que a
popa do barco afunde. Na verdade, uma vez que o peito termina em uma posição
vertical, não há nenhuma razão para o peso mudar para qualquer grau significativo em
direção à popa.

Passando para o ataque

Esta é puramente uma imagem mental, mas é muito importante! A imagem é de
tomar posse, com o remo, de um ponto fixo na água, e empurrando os quadris para
esse ponto, dirigindo assim o barco para a frente.

Você deve imaginar mover os quadris após o ponto apreendido pela lâmina.
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Detalhe para especialistas:

Em certos casos, quando a velocidade extra é necessária, para acelerações súbitas ou
para iniciar a partir de uma parada, é melhor mudar um pouco a remada para a frente.
Duas soluções são possíveis:

--O primeiro é aumentar sua força de alavanca empurrando com o braço e/ou
movendo o punho da mão inferior em direção a pá (as duas ações serão mais
vantajosas).

-O segundo é manter o peito arqueado e inclinando para a frente sem envolver os
quadris, porque este exige menos movimento do corpo.

Obviamente essas duas soluções podem ser realizadas simultaneamente. Neste caso,
você tem uma espécie de "tração nas quatro rodas, marcha baixa!" Ao remover essas
modificações, uma após a outra, você passará da marcha baixa para a segunda,
passando para a quinta marcha que é a remada para a frente, como descrito.

Conclusão

Pode-se observar, pelos muitos aspectos e sutilezas mencionados, que a remada C-1 é
um movimento complexo e sutil que pode levar anos para ser aperfeiçoado. Mas vale
a pena o esforço! Tendo em mente toda essa complexidade e adicionando a ela o
efeito da construção única e da fisiologia de cada remador, é fácil ver por que há um
número incalculável de estilos possíveis, cada um com sua própria riqueza e
idiossincrasia (característica comportamental peculiar a um grupo ou a uma pessoa).


