W minioną sobotę, 15 lutego b.r. w Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL odbyły się
największe zawody zimowe dla dzieci - IX Puchar Misia Stramusia. Miś Stramuś, przyjaciel
najmłodszych, patron programu szkoleniowego 6 Odznak Misia Stramusia oraz główny
bohater wydarzenia, przyjechał na oficjalne otwarcie IX Pucharu w eskorcie policji oraz w
towarzystwie instruktorów szkoły STRAMA. Po wspólnym odśpiewaniu stramusiowej
piosenki, Miś Stramuś oficjalnie otworzył zawody i życzył powodzenia wszystkim
zawodnikom. W tegorocznej sportowej rywalizacji brali udział nie tylko mali narciarze i
snowboardziści, ale także rodzinne duety. Narciarze rywalizowali w dwóch grupach
narciarskich: KLUB i REKREACJA, a swoje umiejętności prezentowali na specjalnie
przygotowanym slalomie z przeszkodami ski cross. Snowboardziści natomiast rywalizowali
na slalomie gigancie. W zawodach IX Pucharu Misia Stramusia wzięło udział ponad 500
(!) zawodników. Cieszy wciąż rosnąca liczba młodych miłośników białego szaleństwa!
Wszystkie wyniki z sobotnich zawodów znajdują się na stronie https://strama-szkola.pl/swiatmisia-stramusia/puchar-misia-stramusia

Organizatorom IX Pucharu Misia Stramusia dopisywało również szczęście, gdyż po tygodniu
szalonej pogody, silnego, zimnego wiatru, opadów śniegu na przemian z opadami deszczu,
wreszcie w sobotę wyszło słońce i zawody mogły być rozegrane w cudownej, prawie
wiosennej już atmosferze. W przerwie między startem a ogłoszeniem wyników dzieci wraz z
rodzicami mogły odwiedzić stoisko edukacyjne zorganizowane przez Zakopiańską Policję,
stoisko promocyjne term Gorący Potok, czy też strefę aktywności i relaksu przygotowaną
przez firmę WAWEL. Dzieci mogły też zajrzeć do interaktywnej, pełnej gier i zabaw, jedynej
takiej w Polsce ciężarówki Wawel Truck i same dokonać wyboru, jakie produkty najbardziej
lubią.
O 12.30 rozpoczął się Puchar Rodzinny, czyli ulubione zawody rodzinnych duetów! Rodzic
biegł co sił w nogach pod górę na rakietach śnieżnych, co nie było takie proste, bo trzeba było
biec po slalomie, a tam czekało już gotowe do startu dziecko. Dziecko z kolei pędem jechało
po slalomie w dół i liczył się wspólny czas startującej pary. Jest to konkurencja budząca
mnóstwo pozytywnych emocji, nawet rodzice, którzy mieli rakiety śnieżne pierwszy raz na
swoich nogach, świetnie sobie radzili i dzielnie walczyli o każdą sekundę.
W trakcie imprezy co chwila zapełniała się scena na której dekorowani byli wszyscy
uczestnicy IX Pucharu Misia Stramusia. Każde dziecko otrzymało piękny medal pamiątkowy,
dyplom oraz upominek od organizatora – Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA.
Dodatkowo laureaci trzech pierwszych miejsc każdej kategorii otrzymali puchar oraz bardzo
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Sponsorem nagród była firma VIKING, która przekazała
bieliznę termiczną, czapki oraz kominiarki, firma ZIAJA zapewniła dla laureatów I, II oraz III
miejsca zestaw kosmetyków ochronnych, a Wawel podarował pyszne słodkości. Zwycięzcy
poszczególnych kategorii otrzymali również vouchery do term Gorący Potok oraz Termy
Szaflary. W Pucharze Rodzinnym dodatkowe nagrody zapewniło radio RMFFM oraz
Nosalowy Dwór Resort & SPA.
Tuż po godzinie 16 nastąpiła chwila na którą czekał chyba każdy uczestnik, a mianowicie
wybór laureatów nagród specjalnych. Wszyscy zawodnicy mieli szansę na wygraną! Nagrodę

główną 7-dniowy pobyt w hotelu Grauer Bar**** w Innsbrucku oraz 6-dniowy skipass
otrzymał młody zawodnik startujący w zawodach ski cross w grupie rekreacja. Wyjątkowe
szczęście miała w tym roku inna zawodniczka tej grupy, która wygrała zarówno weekendowy
pobyt rodzinny w hotelu Grand Nosalowy Dwór**** w Zakopanem, jak i narty Salomon
S/Force z wiązaniami! Pobyt w hotelu przypadł jej za udział w Pucharze Rodzinnym, a narty
za udział w zawodach ski cross. Jest to niezbity dowód na to, że ilość konkurencji w której
dzieci startują, wpływa na szanse na wygraną nagród głównych! Rodzinne Spa w NABE SPA
w hotelu Resort&SPA Nosalowy Dwór Zakopane trafiło również do zawodniczki z grupy
rekreacja, a wycieczka weekendowa do trzech europejskich stolic do młodego uczestnika
Pucharu Rodzinnego oraz jego taty. Nie zabrakło także nagród czysto sportowych, podczas
IX Pucharu Misia Stramusia można było wygrać dodatkowy komplet nart z wiązaniami firmy
Atomic, co też zrobił młody zawodnik startujący w snowboardzie, voucher na 5-dniowy kurs
snowboardowy z Misiem Stramusiem, który otrzymała z kolei zawodniczka startująca w ski
crossie w grupie klub, a całoroczny skipass do CSN Nosal na sezon 2020/2021 przypadł
uczestnikowi startującemu w grupie rekreacja.
Cieszymy się, że stworzona przez nas idea zawodów z roku na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem, zarówno wśród turystów, jak i wśród naszych mieszkańców. Miś Stramuś
to prawdziwy przyjaciel dzieci, towarzyszy im podczas kursów narciarskich i
snowboardowych dopingując do zdobywania kolejnych poziomów umiejętności w autorskim
programie 6 odznak Misia Stramusia, edukuje jak bezpiecznie zachowywać się na stoku w
ramach programu Bezpiecznie na stoku z Misiem Stramusiem oraz, na uwieńczenie
narciarskich i snowboardowych kursów, patronuje dzieciom w Pucharze Misia Stramusia.
Za rok czeka nas dziesiąta, jubileuszowa edycja Pucharu, już dziś zaczynamy planować jej
organizację i już dziś na nią zapraszamy!

