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W środę 11 sierpnia, zainaugurowany został XVIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w
naszym mieście. Na zaproszenie "gospodarza"- ZPiT "Nowa Ruda", przybyły zespoły z :
Meksyku, Słowenii, Włoch i Ukrainy. Podczas równolegle odbywającego się festiwalu w
Strzegomiu, zaprezentują się także Węgrzy i Koreańczycy z Południa. Pięć dni festiwalu to nie
tylko różnobarwne, kolorowe stroje, szeroka gama tańców ludowych i świetnia zabawa na
scenie. Innowacją tegorecznej imprezy jest mini turniej piłki nożnej, w którym udział wezmą,
reprezntaci krajów biorących udział w festiwalu folklorystycznym.

Pierwszy turniej z cyklu "FOLK-FOOTBALL" odbędzie się w sobotę (14.08) o godz. 10:00 na
boisku przy Gimnazjum Nr 2(Orlik) w Słupcu.
Jak informuje współorganizator zawodów, Wojciech Kołodziej- dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Nowej Rudzie; pomysł zrodził sie w roku ubiegłym.
Wszystkie kraje wyraziły chęć uczestnictwa w zawodach i wytypowały swoich reprezentantów.
Drużyny liczyć będą 6 osób(łącznie z bramkarzem). Każde spotkanie potrwa 10 minut, bez
przerwy i zmiany stron
- mówi W. Kołodziej.
Zespoły rozlosowane zostały do dwóch grup. Zwycięzcy grup spotkają się w finale (2 x 10min),
a zespoły które zajęły drugie miejsca- powalczą o trzecią lokatę; w tym samym wymiarze
czasowym
- wyjaśnia Kołodziej. W każdej z grup znalazła się drużyna "egzotyczna". W pierwszej są to
Meksykanie, rodacy takich gwiazd światowego footballu jak Rafael Márquez( Red Bull New
York), czy Giovani dos Santos ( Tottenham Hotspur)
.
Byli mistrzowie świata- Włosi, obok potomków A. Szewczenki (Ukraina) i drużyny ZPiTstanowią drugą grupę. Emocje gwarantowane- ZAPRASZAMY!!!
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MEKSYK

3. WŁOCHY
URZĄD MIASTA(Polska)

3.

"Orlik" przy Gimnazjum Nr2 - arena sobotnich zmagań
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