Športový víkend 2016 v KURIME
„Kto chce hýbať svetom, musí sa stať Kurimským valibukom.“
Dlhoročná tradícia športového víkendu v obci Kurima pokračovala aj v tomto roku.
Organizátori: starosta obce Ján Bartoš a poslanci OZ naplánovali podujatie na 25. a 26. júna
2016. Súťaže prebiehali v areáli základnej školy a na miestnom futbalovom ihrisku, pričom už
môžeme konštatovať, že sa vydarili po všetkých stránkach – aj napriek extrémnemu počasiu,
ktoré panovalo počas týchto dní, bola pekná účasť nielen deti, ale aj dospelých.
Horúca tropická sobota prilákala športových nadšencov na 1. ročník bedmintonového turnaja
detí a dospelých a tým sa oficiálne zahájil športový víkend. Popoludnie patrilo aj najmladším
Kurimčanom, ktorí si mohli zmerať sily v rôznych súťažných disciplínach. Úprimná radosť
a nadšenie súťaženia chtivých deti boli určite veľkou odmenou organizátorom. Víťazi detských
súťaží boli ocenení vecnými cenami. Po nich prebiehali turnaje v nohejbale a volejbale.
Rozhodcovské prísne oči plynule riadili a usmerňovali priebeh všetkých zápasov, ktoré sú vo
všeobecnej obľube.
V športovom duchu sa pokračovalo aj v nedeľu 26. júna o 12.00 hodine na miestnom
futbalovom ihrisku, kde dostali priestor mladí futbalisti. Po ňom si mohli zmerať sily nielen deti,
ale aj muži a ženy v rôznych futbalových atrakciách. Veľký záujem bol o streľbu na bránku z 20
metrov na presnosť, ako aj o penalty. Na rad prišiel futbal mužov, ktorý postupne gradoval na
plné obrátky, lenže príroda ukázala svoju silu a „tornádo“ vyhnalo futbalistov z ihriska do
bezpečia. Každý ratoval svoje deti, chlapi rozložené stany a všetci takto spoločne čakali čo bude
nasledovať ďalej. Búrka netrvala dlho, vykuklo slniečko a začalo sa upratovať. Súdržnosť
všetkých zúčastnených sa preukázala v tom, že sa v športovom duchu pokračovalo aj ďalej.
Príjemné ochladenie zlákalo ženy aj mužov na prvý ročník o „Kurimského VALIBUKA
a Kurimskej VALILIPKY.“ O obe tieto disciplíny bol nemalý záujem. Všetci, ktorí sa odhodlali
k tejto disciplíne, presvedčili prítomných o svojej sile a šikovnosti. Organizátori veria, že jej
popularita bude z roka na rok narastať a bude každý rok súčasťou športového víkendu ako aj
iných už zabehnutých disciplín, ako je streľba zo vzduchovky, alebo turnaj v dáme, alebo
v šachu.
Všetci tí, ktorí prišli súťažiť alebo len povzbudzovať si mohli pochutnať na pečenej klobáske,
kotlíkovom guláši, pečených pstruhoch alebo čapovanom pive. Deti sa mohli občerstviť
mrazenými dobrotami a vyšantiť sa mohli do sýtosti na nafukovacom hrade, či trampolíne.
Starosta obce v závere podujatia odovzdal ceny víťazom, poďakoval sa sponzorovi podujatia
Poľovníckemu združeniu Strážna. Veľké POĎAKOVANIE smerovalo aj športovým nadšencom ,
ktorých neodradilo ani extrémne počasie od aktívneho zapájania sa do súťaží. Poďakovanie
patrí aj divákom, ktorí skvelé výkony súťažiacich podporovali potleskom a povzbudzovaním.
Samozrejme poďakovanie si zaslúžia všetci organizátori podujatia, ktorí značnou mierou
prispeli k zdarnému priebehu športového víkendu v snahe, aby sme sa aj naďalej takto spoločne
v športovom duchu stretli aj v ďalších ročníkoch.
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