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V Mariboru ta vikend tekmovalo 300 »malih lisičk« iz 7 držav
Pod Pohorjem je ta vikend potekalo mednarodno otroško smučarsko tekmovanje Little Fox Race.
Dirke bodočih smučarskih šampionov, ki jo je organiziral Alpski smučarski klub Branik Maribor, se
je udeležilo preko 300 tekmovalcev iz sedmih držav v kategorijah od U8 do U16.
Dogodek se je pričel v petek dopoldne s prostim treningom na Snežnem stadionu in nadaljeval s
slikovito otvoritvijo v večernih urah, ko so se po strmini snežnega stadiona spustili smučarji z
baklami. Tekmovalni del prireditve je bil na sporedu v soboto, ko so se tekmovalci v vseh
kategorijah pomerili v veleslalomu. Nadobudni smučarji so vzdušje velikega tekmovanja doživeli
na progi za Zlato lisico, kjer se merijo najboljše smučarke sveta. Čisto pravi duh tekmovanja so
pričarali tudi številni gledalci ob progi in neposredni prenos tekmovanja na velikem ekranu v ciljni
areni. Tekmovalce pa so lahko njihovi zvesti navijači v neposrednem prenosu preko spleta
spremljali tudi doma. Rezultati za posamezno kategorijo so dostopni na www.littlefox.si, kjer si
lahko vsak nastopajoči prenese tudi personaliziran videoposnetek svojega nastopa.
Po sobotnem tekmovanju je bil po seštevku časov najhitrejših v vsaki kategoriji najboljši klub ASK
Branik Maribor, ki je za nagrado prejel prehodni pokal Ilke Štuhec. Drugo mesto je zasedel ASK
Fužinar in tretje AŠ Unior Celje.
Sobotno dogajanje pa ni minilo samo v tekmovalnem vzdušju ampak tudi v zelo zabavnem.
Otrokom so se v ciljnem izteku pridružile številne maskote, ki so se pomerile na zabavni Tim Art
tekmi s Poki. 15 maskot iz cele Slovenije se je bolj ali manj uspešno spopadlo s snežno podlago
ter poskrbelo za obilico smeha ob progi.
Dogajanje se je z ekipno paralelno tekmo med klubi nadaljevalo v nedeljo. Med enajstimi ekipami
so bili najhitrejši tekmovalci iz Smučarskega kluba Vuzenica, ki so si tako privozili odlično nagrado
– 5 dnevni oddih na Jadranu.
Predsednik Alpskega smučarskega kluba Branik Maribor, Boštjan Tancer, je svoje vtise o tekmi
strnil takole: »Samo tekmovanje je naletelo na zelo pozitiven odnos vseh sodelujočih. Navdušeni
so nad organizacijo in celotno kuliso, ki smo jo ta vikend otrokom pričarali pod Pohorjem. Dobili
smo potrditev, da je bila odločitev za organizacijo tekme na takšnem nivoju prava. Vesel sem, da
so otroci preživeli dva čudovita tekmovalna dneva in gotovo dobili dodaten zagon za treninge in
tekmovanja. Prav tako pa verjamem, da bomo s tem dogodkom izdatno pripomogli k promociji
blagovne znamke Visit Pohorje v širšem mednarodnem okolju«
Več o sami prireditvi najdete na Facebook strani LITTLE FOX RACE ali na spletni strani
www.littlefox.si.
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