Sinjska Alka
A Sinjska Alka egy 300 éves lovagi verseny, amelyet 1715 óta évente megrendeznek a Cetinska
krajina régióban, Sinjben. Az UNESCO 2010-ben vette fel a szellemi kulturális örökség listájára.
A helyiek számára azonban sokkal fontosabb jelentéssel bír – a szabadság szimbóluma.
Az Alka egy törökökkel vívott 1715-ös csatához kapcsolódik, amikor Sinj 700 harcosa állt ki a
hatalmas oszmán hadsereg ellen. Így maga a verseny valószínűleg 1718 óta létezik. A legenda
szerint a csodatevő sinji Madonna segítségével sikerült legyőzni a török sereget. A győzelem
emlékezetére és tiszteletére minden augusztus első vasárnapján megrendezik az Alka lovagi
tornát. A torna egy 1833-ban rögzített szabályrendszeren alapszik, amely biztosítja a tisztességes
játékot. Ahhoz, hogy valaki Alkar (lovag) lehessen, tisztelettudónak, sólyomszeműnek és
erősnek kell lennie, ugyanakkor a Cetinska Krajina régióból kell származnia.
A verseny előtt Sinj városközpontjában ünnepi felvonulást tartanak. A felvonulás résztvevői
között vannak az Alka-lovagok, a parancsnokuk, a verseny-mester és a fegyverhordozók. A
felvonulást hatalmas közönség veszi körül. Ez a verseny ünnepélyes kezdete.
A verseny célja, hogy a lovagok az alka gyűrűt eltalálva pontokat szerezzenek. Aki lándzsával a
legkisebb, középső körbe talál, 3 pontot szerez. Ilyenkor a fúvószenekar elkezd játszani, illetve
ágyúgolyót lőnek ki a találat örömére. Aki a felső mezőbe talál, 2 pontot, aki pedig a két alsó
mező valamelyikébe talál, 1 pont kap. Az a lovag győz, aki három verseny során a legtöbb
pontot gyűjti össze. Ha azonos pontszámuk van, akkor addig játszanak, amíg valaki meg nem
nyeri a versenyt.
Az Alka az egyetlen lovagverseny Horvátországban és Európában, melyet több mint 300 éve
folyamatosan megrendeznek. A verseny abban is egyedi, hogy nemcsak nemesek, hanem
egyszerű emberek is részt vehettek rajta; nemcsak a lovagi értékek, hanem a helyi folklór is
helyet kapott benne. Összhangban van a vallási hagyományokkal is, mivel az Alkát a sinji
csodatevő Madonna tiszteletére szervezik. A helyiek rendkívül büszkék hagyományaikra, egy
Alkar (lovag) számára óriási megtiszteltetés, hogy részt vehet a versenyen. Maga a verseny nem
változott sokat a korábbi lovagi tornához képest – még a helyszínt sem nagyon változtatták.
Rendszerin Sinjben tartották, kivéve három alkalommal, amikor Splitben, Belgrádban és
Zágrábban szervezték meg, különleges események miatt.
Nemrégiben az Alka létezésének 300. évfordulóját egy új interaktív Alka múzeum megnyitásával
és különféle egyéb rendezvényekkel ünnepelték.
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