
Vyhodnotenie pretekov Prvomájový kapor
V nedeľu 1. mája 2011 sa uskutočnili tradičné a našimi členmi dlho očakávané rybárske 

preteky,  ktoré  sú príležitosťou zmerať si  sily medzi  členmi,  ktorí  sa  venujú kaprovej  rybačke, 
stretnúť sa  s priateľmi, vymeniť si skúsenosti a či len skrátiť si čas dlhého čakania na začiatok 
sezóny.  Preteky sa na základe rozhodnutia  väčšiny členov na marcovej  členskej  schôdzi  konali 
spôsobom  chyť a pusť, s losovaním pretekárskych miest a súťažením o hodnotné ceny. Aj keď 
niektoré "kuvičie hlasy" predpovedali veľmi nízku účasť, samotný pretek ukázal, že naši členovia 
sú naozaj športovci a milovníci prírody a viac, ako o kus mäsa im ide predovšetkým o pobyt v 
prírode, zážitok z lovu a príjemné strávenie voľného času. Na veľmi dobrej pretekárskej trati sa 
pretekov zúčastnilo celkom 81 pretekárov. Samotné preteky však bohužiaľ sprevádzala nepriazeň 
počasia. Po pekných a teplých  dňoch prišla zmena a takmer celé preteky kropil neúnavne dážď  po 
celý  čas  ich priebehu.  Pravdepodobne náhla  zmena tlaku vzduchu a  zníženie  vonkajšej  teploty 
spôsobili, že počas pretekov sa ulovilo iba 10 bodovaných kaprov.

Výsledková listina pretekov "Prvomájový kapor 2011"

1.) Pavol Tománek         100 b.         5.) František Badlík       48 b.
2.) Marian Fenik              51 b.         6.) Ján Ustaník               48 b.
3.) Miroslav Janík            50 b.         7.) Martin Okoličáni      47 b.
4.) Ludvik Svoboda          49 b.         8.) Juraj Paška               46 b.

                                                                         9.) Ján Leško                  45 b.

Bodoval sa iba kapor, ktorý dosiahol zákonom stanovenú mieru 40 cm spôsobom 1 cm -1 
bod. Bodovalo  9 pretekárov. Cenu za najdlhšieho kapra získal p. Marian Fenik, ulovený kapor o 
celkovej  dĺžke  51  cm.  Cenu  za  najväčší  počet  ulovených  bodovaných  kaprov  získal  p.  Pavol 
Tománek  -  2  kusy.  Organizátori  sa  rozhodli  udeliť  aj  cenu  útechy.  Túto  získal  pán  Leonard 
 Vajdulák,  ktorý  ulovil  celkom 6  amurov,  2  podmierečné  kapre,  2  pleskáče  a  niekoľko  plotíc. 
Organizátori  mali  pripravenú cenu pre najlepšiu pretekárku.  Bohužiaľ,  aj  napriek tomu,  že boli 
prihlásené 4 ženy, pretekov sa nezúčastnila žiadna a cena nemohla byť udelená.

MO SRZ ďakuje všetkým pretekárom za účasť, čestné zápolenie a zároveň si  Vás všetkých 
dovoľuje  pozvať  na  celooravské  preteky  podľa  pravidiel  CIPS,  ktoré  sa  uskutočnia  dňa 
14.5.2011 na rovnakej trati. Propozície k pretekom sa nachádzajú na našej webovej stránke. 

Na záver mi dovoľte za výbor MO SRZ v Dolnom Kubíne poďakovať  členom výboru za 
pomoc a spoluprácu pri organizácii pretekov, členom MO SRZ, ktorí sa podieľali na príprave tratí, 
ako aj sponzorom pretekov, majiteľom rybárskych obchodov pánovi Herdovi a pánovi Hubinákovi 
za poskytnutie sponzorských cien na preteky. Aj ich zásluhou mali preteky veľmi dobrú úroveň.

 Mgr. Jozef Púčik            




