Radu Păltineanu pornește în traversarea completă a Americii de Nord și Sud pe bicicletă
Radu Păltineanu anunță organizarea unei expediții în premieră pentru România: traversarea completă a celor două
Americi din punctul cel mai nordic al șoselei panamericane, golful Prudhoe din Alaska până în Ushuaia, punctul ei
cel mai sudic, în Argentina. Pe lângă traversarea în sine pe bicicletă, românul mai are în plan și două ascensiuni pe
cele mai înalte vârfuri vulcanice ale Americii de Nord și Sud, vf. Orizaba (5638 m) situat în Mexic, respectiv Oyos
del Salado (6893 m), situat pe granița dintre Chile și Argentina. Românul urmează să plece din București în noua
aventură pe data de 28 iulie, iar startul expediției va fi dat în Deadhorse, în apropierea golfului Prudhoe din Alaska
pe 1 august. Traversarea celor două Americi se va face de la nord la sud, pe un traseu de aproximativ 24,000 de
kilometri. Întreaga distanță va fi parcursă pe bicicletă, excepție făcând tranziția dintre Panama în Columbia, unde
Radu va lua o barcă, neexistând șosele care să lege cele două țări.
Expediția supranumită “cycle the americas” reprezintă o provocare extremă pentru Radu Păltineanu și un proiect
unic pentru România, mai ales că el și-a propus să o realizeze în doar nouă luni. Radu și-a propus să parcurgă zilnic
o distanță de 120-130 km. Traversarea va urma un itinerariu ce debutează în apropierea golfului Prudhoe din Alaska,
și se termină în localitatea cea mai australă a lumii, Ushuaia în Argentina, Radu având de înfruntat atât pustiul
Americilor cât și nedoritul risc de întâlnire cu animale sălbatice precum urșii polari, urși grizzly sau elani. Mai mult,
traversând zonele măcinate de sărăcie și deseori controlate de carteluri de droguri din America Centrală și de Sud,
riscul de a fii jefuit, răpit sau omorât este considerabil. Radu Păltineanu va fi însoțit în puncte cheie ale expediției de
către filmmaker-ul Ioan Roman în vederea producerii unui serial documentar.
Numeroase personalități din lumea sportului românesc s-au alăturat în a-l susține pe Radu Păltineanu în demersul
său. Printre aceștia se numără Ilie Năstase, Ivan Patzaikin, Constantin Lăcătușu, Lucian Bute, Leonard Doroftei,
Gabriela Szabo și Alex Găvan.

Radu Păltineanu
Originar din Piatra Neamț, absolvent al facultății de inginerie software din cadrul Universității McGill din Montreal,
Canada, alpinist și cicloturist Radu este un adevărat pasionat al aventurii și călătoriei. Dacă în 2013 traversa în
echipă mare parte a Scandinaviei și Europei de Est pe bicicletă (peste 2,400 de km), anul ce a urmat acesta a decis să
traverseze întreaga Europă și Asie centrală cu autostopul. Cu ocazia încheierii expediției de peste 14,000 de km
parcurși cu autostopul de la Paris la Teheran în Iran, Radu organizează și o ascensiune pe vârful Damavand (5671
m), cel mai înalt vârf vulcanic al Asiei, începând astfel proiectul "7 Volcanic Summits". În 2015, Radu și-a propus
un proiect și mai ambițios, și anume să fie primul român care traversează cele două Americi pe bicicletă, din Alaska
până în sudul Argentinei.
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