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NOVINKY
Z oravskému
REALIZÁCIÍ
Zima dopriala
kraju poriadnu nádielku snehu, a preto nemohla chýbať firemná lyžovačka Apiagry, ktorá sa konala
začiatkom februára. Aj tento rok bolo vybavené nádherné počasie, ktoré nás sprevádzalo celý deň. Snehové podmienky na
lyžiarskom svahu predpokladali rýchle jazdy s veľmi vyrovnanými výkonmi. Pred samotným štartom sa všetci horliví lyžiari
zaregistrovali do 4 hlavných kategórií: deti, juniori, ženy a muži. Signál hlavného rozhodcu a zároveň komentátora odštartoval
3. lyžiarsky slalom Apiagry. Postupný priebeh priniesol kvalitné zjazdy a ukážkové technické znalosti. Taktiež aj lyžiarske
kreácie, zábavné situácie, pády, ale hlavne veľa úsmevov a radosti. Tí najmenší, ktorí si netrúfli postaviť sa na lyže, vyskúšali
vedľa lyžiarskej trate, čo dokážu boby a tiež staré dobré drevené sánky. Najlepšie namerané časy lyžiarov boli vyhodnotené
a ocenené „horolezeckým výstupom na bedňu“, kde sa okrem trofejí a medailí, odovzdali aj vecné ceny. V najmladšej kategórii
Deti sa umiestnili: 1. Adelka Rusnáková a rodinné zastúpenie 2.Marcelka Kekeľáková a 3.Branko Kekeľák. V kategórii Juniorov
obsadil 1. miesto, tak ako minulé ročníky, Matej Bača. Na 2.mieste sa umiestnil Ján Sameliak a 3. miesto malo ženské
zastúpenie - Veroniku Lešňovskú. V kategórii, kvetiny svahu, čiže Ženy sa na 1. mieste umiestnila Lujza Sochová a opäť
rodinné zastúpenie na 2. mieste Maťka Garajová a 3. miesto patrilo Majke Garajovej. V najpočetnejšej zostave a celkovo
s najlepším časom pretekov v kategórii Muži sa na 1. mieste umiestnil Jozef Kudják, v tesnom závese mu dýchal na chrbát 2.
Braňo Bača a najlepšiu trojicu uzatvoril 3. Matúš Sitárik.
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Na fotke zľava hore umiestnený: B. Kekeľák, A. Rusnáková, M. Kekeľáková

KATEGÓRIA ŽENY
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Na fotke zľava: V. Lešnovská, M. Bača, J. Sameliak
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Na fotke zľava umiestnené: M. Garajová, L. Sochová, M. Garajová
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Na fotke zľava: P. Fric, M. Sitárik, J. Kudják, B. Bača
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Sochová
NOVINKY
Z Lujza
Bieň Henrych
REALIZÁCIÍ
Fuckulák Ján
Hurák Dávid
Kurják Štefan
Kurják František ml.
Prozbík Michal
ORGANIZAČNÝ TÍM

MENINOVÍ OSLÁVENCI

Na fotke zľava: Juraj Pindiak, Martinka Sirotová, Jozef Poništiak,
Hanka Kudjaková, Terezka Porvichová a Ľuboš Socha

Po naozaj vynikajúcich športových výkonoch všetkým nadšencom tohto krásneho zimného
športu právom vyhladlo a tak mali možnosť vychutnať si guláš, alebo kapustnicu, ktorá bola
pripravovaná už od skorých ranných hodín tajnou receptúrou našich kolegov Terky a Jozefa.
Spoločným obedom to nekončilo... „nápojoví stevardi“ , naše ďalšie dve kvetinky firmy Martinka s Hankou, nenechali našich športovcov vymrznúť, a preto mali vždy pripravené skvelé
lyžiarske čajové drinky. Hudba hrala a zábava „gradovala“. Tí, ktorí chceli, ďalej vyvíjali športovú
aktivitu, iní tancovali, ostatní, ktorí sa dlho nevideli, pokecali... a až keď zapadlo slnko..., mohli
sme sa tešiť na nasledujúcu spoločnú firemnú stretávku ;-)
.

Radovan

ORGANIZAČNÝ TÍM

Autor: Mgr. Janka Boškajová a Ing. Ľuboš Socha, PhD.

OSLÁVENCOM
SRDEČNE BLAHOŽELÁME
A PRAJEME VŠETKO DOBRÉ!

ORGANIZAČNÝ TÍM

NOVINKY Z REALIZÁCIÍ

HRDINA: ocko Marek Hurák, ktorý bravúrne ustál jazdu so svojou 7.ročnou
dcérkou Karolínkou. Klobúk dolu nášmu vysmiatemu šéf montérovi 

ORGANIZAČNÝ TÝM
uvádzač Fric Pavol a asistentka Tonka Janoušová

rodina Porvichová

rodina Kršáková, Homolová, ...

rodina Garajová
Stredisko Ski Zábava Hruštín

rodina Kekeľáková

