ste 1.000 de adulti si copii, in pas alergator la Semimaratonul Sibiu
Sibiul s-a pus in miscare sambata. Cu mic, cu mare, sibienii au iesit sa alerge la cel mai mare
eveniment sportiv de atragere de fonduri din oras. Anul acesta, startul s-a dat in Piata Mare, la ora 9, iar
primii care au alergat pentru o cauza nobila au fost adultii. Aproximativ 1.000 de persoane au alergat la
probele de stafeta 2x10, cross si semimaraton, cu totii pentru a sustine un proiect. Adulti si copii pentru
Baby Care
Unul dintre cele mai sustinute proiecte a fost cel al Asociatiei Baby Care Sibiu, Maini Unite si
E.M.M.A: "Dam iar startul la viata", pentru care au alergat atat adulti, cat si copii. "Am alergat pentru
initiativa <>. Cred ca este un proiect foarte, foarte fain si ma bucur ca am avut sansa sa contribui si eu,
alaturi de firma la care lucrez, la proiectul acesta", spune Andreea, care a aflat despre proiect de pe site-ul
Semimaratonului.
92 de tineri au sustinut impaduririle
Altii peste 90 de tineri au alergat la Editia 2015 a Semimaratonului Sibiu pentru a sustine impaduririle.
"Am alergat pentru a sustine cauza <>, care ii apartine grupului de initiativa <>. Noi vrem sa plantam
10.000 de puieti la toamna si prin Semimaraton putem reusi asta", a spus Andrei Soroaga, coordonatorul
de impadurire al grupului "Cu verdele-n SUS". Potrivit acestuia, echipa sa, formata din 92 de alergatori, a
avut un target de 5.000 de lei, dar s-au adunat deja 11.000 de lei pentru proiect. Tanarul mai spune ca
grupul din care face parte nu a gasit inca un teren pentru impadurirea din toamna, dar spera ca lucrurile se
vor rezolva. "Inca nu am gasit teren, cautam in comunele din jurul Sibiului un teren care sa fie degradat si
sa fie introdus in fondul forestier prin decizie de consiliu local. Daca exista cineva care cunoaste un astfel
de teren sau primari dispusi sa ne ajute, sa ne conctacteze", a mai adaugat tanarul.
Doi ani la rand, pe podium
La ora 12 s-a incheiat semimaratonul adultilor si s-a dat startul Curselor Copiilor ProLanguage, cei mici
fiind impartiti pe categorii de varsta. Au concurat trei grupe de copii, cu varste cuprinse intre 4-6 ani, 7-9
ani, 10-12 ani. La final, copiii au fost extrem de entuziamati de reusitele lor. "Am castigat locul 1!", a
strigat Ana-Maria de bucurie, la finalul cursei. Fetita a alergat la categoria de varsta 4-6 ani si a reusit sa
ajunga prima la linia de sosire. Este al doilea an consecutiv in care Ana-Maria alearga la Semimaratonul
Sibiului si se claseaza pe podium, dupa ce anul trecut a obtinut locul 2. Semimaratonul Sibiului 2015 s-a
incheiat la ora 13, cu premierea copiilor.
Semimaratonul Sibiului este un eveniment cu scop filantropic in cadrul caruia organizatiile
neguvernamentale din Sibiu propun proiecte pentru comunitate. Anul acesta s-a dorit finantarea a 22 de
proiecte, targetul multor dintre ele fiind depasit, spre bucuria sustinatorilor. "Am avut destul de multe
proiecte care si-au depasit targetul, au strans mai mult decat si-au dorit", a declarat Ciprian Ciocan,
directorul executiv al Fundatiei Comunitare Sibiu.

Cuvinte cheie: piata mare sibiul sport sportiv despre fondul forestier ipa chei sibienii miere
persoane cal proiect
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