SPOROČILO ZA JAVNOST
Maribor, 4.1.2017
Konec januarja bo Pohorje gostilo mednarodno tekmo smučarskega podmladka LITTLE FOX
Race of Future Champions.
ASK Branik prireja med 26. in 29. januarjem na mariborskem Pohorju veliko mednarodno
tekmovanje LITTLE FOX RACE za smučarke in smučarje mlajših kategorij (U8, U10, U12, U14 in
U16).
Mladim smučarjem bodo vzdušje svetovnega pokala pričarali na uradni FIS progi Zlate lisice. Kljub
tekmovalni vnemi podmladka je LITTLE FOX RACE OF FUTURE CHAMPIONS namenjen predvsem
nadaljnji popularizaciji smučanja med otroki, grajenju pozitivnega odnosa do športa in posledično
uspešnemu razvoju celotne smučarske panoge.
Čeprav bo letošnja izvedba prireditve LITTLE FOX RACE v novem obsegu premierna, pri ASK Branik
pričakujejo, da se bo prijavilo preko 350 mladih tekmovalk in tekmovalcev najrazličnejših
starostnih skupin (od U8 do U16) iz vse Slovenije ter sosednjih držav. Prijavnina za sobotno
individualno tekmo znaša 25 EUR in ob startnini vključuje še medaljo, osebni video nastopa,
pulover s kapuco in brezplačno udeležbo na zabavi s testeninami. Startnina za nedeljsko ekipno
tekmo je 30 EUR, za drugo ekipo istega kluba 20 EUR, za vse nadaljnje pa 10 EUR za ekipo. Prijave
so odprte do vključno 18. januarja na spletni strani www.littlefox.si.
Seveda pa bo ob tekmovalnem delu pod Pohorjem zanimivo tudi spremljevalno dogajanje.
Uradno otvoritev bo zaznamovala slikovita smuka z baklami. Zabavno pa bo tudi na nočni tekmi s
»poki«, ki se je bodo udeležile znane maskote – od košarkarskega Lipka do bančnega DinDin-a.
Boštjan Tancer, predsednik ASK Branik:
»Alpski smučarski klub Branik Maribor se je z novim imenom in novo vnemo lotil celostnega
razvoja smučarskega športa na Pohorju. S prireditvijo LITTLE FOX RACE želimo podkrepiti naša
in prizadevanja naših sponzorjev, da najmlajšim smučarjem skupaj zagotovimo vzpodbudno ter
pozitivno okolje za njihov uspešen športni razvoj. Pobuda za prireditev je prišla iz strani staršev
naših tekmovalcev, ki so stopili skupaj in upali narediti velik korak k realizaciji tega projetka.
Zagotovo je od »male« do Zlate lisice še vedno en velik korak. Toda, če mladim smučarjem v
Mariboru česa ne manjka, so to primerne proge in smučarski vzorniki kot Ilka, Boštjan in
Klemen, ki so kot oni nekoč pričeli pri Branikovem podmladku. Nezanemarljiv pa ni niti
promocijski vidik, saj se bosta Pohorje in Maribor pri vseh tekmovalcih, trenerjih ter nenazadnje
številnih spremljevalcih otrok s tem še močneje utrdila kot atraktivni zimski destinaciji«.
Ilka Štuhec, najuspešnejša tekmovalka ASK Branik:
»Ne glede na to, če voziš za člane ali še v kateri od mlajših selekcij - ni lepšega kot smučati
doma. Na svojem hribu in pred svojo publiko. LITTLE FOX bo vsem otrokom zagotovo lepa
izkušnja in velika motivacija za naprej, ki je v garaškem športu kot je smučanje včasih nujno
potrebna. Da ponuja Pohorje prav vse pogoje za odlično izpeljavo takšne prireditve, vemo vsi.
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Sem pa še posebej vesela, da bodo imeli naši najmlajši tekmovalci odslej tekmo takšnega kova
neposredno pred svojimi vrati in ne zgolj v 5 ali več ur oddaljenih smučarskih središčih v tujini«.
Več o sami prireditvi najdete v priloženi zloženki, na Facebook strani LITTLE FOX RACE ali na spletni
strani www.littlefox.si.
Dodatne informacije za medije:
Petra Ribič
+386 41 313 262
littlefox@ask-branik.si
Dodatne informacije o tekmi:
Manca Kravina
+386 41 678 315
manca.kravina@ask-branik.si
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