Egyre több versenyző és érdeklődő látogat el az Ágfalvi Futófesztiválra
Hagyományainkhoz híven idén immár 12. alkalommal került megrendezésre szeptember első
hétvégéjén az Ágfalvi Futófesztivál. Az időjárás nem nagyon fogadta kegyeibe a sportolni,
mozogni vágyó fiatalokat és felnőtteket. De a borongós idő és a helyenként szemerkélő eső
sem zavarta a futókat, akik szép számmal vágtak neki a különböző távoknak, 350 futó és 30
túrázó próbálta ki magát ezen a délelőttön. A délutáni eredményhirdetésre pedig már a nap is
kisütött.
A hagyományos 1000 méteres távon a fiatalabbak indultak, nagy örömünkre 130 általános
iskolás döntött úgy, hogy teljesíti a távot. Az idősebbek a 3,7 és 10 km leküzdésére
vállalkoztak. Örömmel láttuk, hogy akik már rendszeres résztvevői fesztiválunknak, egyre
nagyobb próbák elé állítják magukat. A talaj idén tényleg nehéz volt a 3,7 km-es távon a sok
eső miatt eltereltük az útvonalat, mely így még izgalmasabb és érdekesebb volt mindenki
számára. 10 km-en az első Nagy Viktor ( 35,35 perc ), míg a lányoknál Koronika Judit (
40,09 perc ) lett. A két távot összesen 150-en teljesítették, volt aki duplázott is. Gratulálunk
nekik!
A legkisebbek, az ovisok rendkívül ügyesen futottak, idén a tavalyi évhez hasonlóan már
külön számban indultak. Remélem mindnyájan boldogan mentek haza az 500 méteres futótáv
teljesítése után. Váltófutáson is volt lehetőség indulni, szülők, gyerekek, és atléták együtt
versenyeztek. 800 m gyorsiramú futás jutott mindenkinek, jövőre már ebben a számban is
alakítunk ki korcsoportokat, hisz egyre többen választják ezt a versenyszámot is.
Aki nem futni szeretett volna, lehetősége nyílt túrázni , élményekben gazdagon tértek vissza
az erdei kirándulásból, ahol sokféle gombával és növényekkel ismerkedhettek meg
túravezetőnk segítségével.
Kvíz kérdések, dekázó verseny és falmászás várta a célba érkezőket, a legkisebbek pedig az
óvónők segítő kezei között alkothattak, mindenki tartalmasan tölthette el az idejét az
eredményhirdetésre várva.
Minden futószámot korosztályonként és nemenként is díjaztunk, így rengeteg díj talált
gazdára. Végül tombolasorsolással zárult a sportos délelőtt.
A rendezvény sikeréhez nagyban hozzájárult a sok önkéntes, önzetlen segítő összehangolt
munkája. A polgárőrök, gyerekek és szüleik aktív részvétele is elengedhetetlen volt
rendezvényünk sikeréhez. Süteményt, tombolát árultak, a célba érkezés után vizet osztottak a
versenyzőknek. Iskolánk dolgozói pedig már nagyon rutinosan, összehangoltan végezték
dolgukat, hogy minél sikeresebb legyen futófesztiválunk.
Összességében elmondható, hogy a futófesztivál idén is betöltötte a hozzáfűzött reményeket,
a futás egyre szélesebb körben népszerű, a fiatalok közül is egyre többen választják
szabadidejük hasznos eltöltéséhez.
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