
4. Majstrovstvá sveta klubov – Plovdiv 

 

4. Majstrovstvá sveta klubov LRU- feeder sa konali v 

Bulharsku 18.-24.11.2021 na veslárskom kanáli v 

meste Plovdiv. Prihlásilo sa 34 družstiev z 21 štátov, 

čo je zatiaľ rekordná účasť. Stretli sa tu najlepší 

rybári z celej Európy. Každý štát mohol prihlásiť dve 

družstvá, za Slovensko nastúpil Feeder team Sereď.  

Na tieto Majstrovstvá sveta sme sa kvalifikovali ešte 

v roku 2019. Pôvodne sa mali konať v roku 2020, ale 

COVID pandémia ich posunula o rok neskôr. Rok 

navyše sme využili na zbieranie informácií o tejto, 

nám neznámej vode. Na tejto pretekárskej trati sa 

pravidelne uskutočňujú „domáce“ rybárske preteky, takže videí a článkov sme našli v dostatočnom množstve.  

Z dostupných informácií sme zistili, že hlavnou lovenou rybou je karas, kapor, amur, jalec a znepríjemňovať lov nám 

bude belica. Vyskytuje sa tu v hojnom počte aj tolstolobik pestrý, ale táto ryba nebola bodovaná. Sledovali sme aj 

predpoveď počasia. Pred naším príchodom 10 dní pršalo, ale od pondelka sa malo počasie zlepšiť.  

Do Plovdivu sme vyrazili v piatok večer v zostave Miloš Galgóci, 

Patrik Pilek, Peter Černák, Peter Hašuk, Ľudovít Scheibenreif, a 

Miloš Galgóci starší.  Milan Zelenák za nami prišiel vo štvrtok 

ako podpora na brehu.  Rybárske veci, krmivá a živú nástrahu 

sme napratali do dvoch áut a dodávky.  Cestu sme si zvolili cez 

Maďarsko a Rumunsko.  Žiadna komplikácia nás nezdržala a po 

nekonečných 16- tich hodinách sme boli v cieli.  Ubytovali sme 

sa v historickom centre cca 10 min autom od trate. Azda sme si 

ani lepšie vybrať nemohli. Ochota personálu nás milo prekvapila 

a garážové parkovanie pod apartmánmi bola pre nás ako šité na 

mieru. 



V sobotu sme sa ubytovali, vybalili veci a skontrolovali živú 

nástrahu. Nedeľu sme využili na obhliadku trate a krátku 

prehliadku starého centra mesta a historických pamiatok. 

Plovdiv je druhé najväčšie mesto  Bulharska. Je dôležitým 

ekonomickým, dopravným, kultúrnym a vzdelávacím centrom. 

Cez mesto preteká rieka Marica. Už starý grécky spisovateľ a 

prozaik ho označil za jedno z najkrajších miest starej Trácie.      

Z obdobia rímskej nadvlády sa až do dnešných čias zachovalo 

množstvo stavebných pamiatok (najmä amfiteáter).                  

V súčasnosti sa skladá z dvoch častí, a to zo starého mesta a z 

nového mesta.  

 

Veslársky kanál v Plovdive je dlhý 2200 metrov a široký 

120 metrov. Hĺbka je všade 2,5 metra, dno tvorí jemný 

nános . V strede kanála je most, pod ktorým, ako sme 

sa presvedčili, sa zdržujú kapre (aj 10 kg+) a karasy . 

Miestny obyvatelia ich kŕmia chlebom a ryby im ho žerú 

z rúk. Laná, ktoré vyznačujú trať pre veslárske súťaže, 

boli stiahnuté do stredu. Na lovné miesta sa dalo bez 

problémov dostať autom, ani s postavením 

pretekárskych sedačiek nebol problém.  

 

 

Tréning: V pondelok ráno sa kapitáni jednotlivých družstiev 

zišli na spoločnom mítingu, na ktorom sa dozvedeli potrebné 

informácie a rozlosovali sa tréningové boxy na 5 dní (pondelok 

až piatok). Na tréningoch sme skúšali krmivá, živú nástrahu... 

Mali sme dve hlavné vzdialenosti, 39m a laná, ktoré boli 55m 

až 60m ďaleko. Po skončení pretekov sme zistili, že bolo 

dôležité skúšať ešte kratšiu vzdialenosť. Toto sa ukázalo ako 

rozhodujúca vec v poslednej polhodine preteku, keď sa 

niektorým pretekárom podarilo zdolať z tejto vzdialenosti 

väčšie ryby. Keďže cieľová ryba bol karas o hmotnosti cca 150 

gramov, používali sme mäkké udice.  

 

Chytali sme pomocou šnúry, zábery boli veľmi opatrné. 

Nadväzce, ktoré sme skúšali, mali priemerom 0,09mm až 

014mm a dĺžku 60cm až 1,2m. Na zakrmovanie sme použili 

košíky menších objemov o hmotnosti 20g-40g.  

 

 

 



Pondelok: sektor A box 5. Naľavo od nás chytal bulharský 

team. Domáci nás hneď “potešili“ informáciou, že sa voda 

prudko ochladila a ryby berú slabo. Prvý deň sme sa len 

zľahka zoznámili s vodou. Odchádzali sme celkom spokojní, 

podarilo sa nám chytiť aj väčšie ryby ( jalcov, amurov , 

kaprov).  

Utorok: sektor D box 26. V tomto sektore nás potrápila belica. 

Podaril sa chytiť aj jeden tolstolobik pestrý. Tento tréning nám 

naznačil, že rybolov bude ťažký, nachytali sme málo 

„spodových“  rýb. Na základe úlovkov sme nevedeli  v 

podstate nič vyhodnotiť. 

Streda: sektor E box 33. Tento sektor bol umiestnený 

samostatne na opačnom brehu kanála. Opäť sme sa trápili s 

belicami. V tento deň sme sa rozhodli rybu sieťkovať. Pri 

konečnom odvážení rýb, bol na tom najlepšie Patrik s celkovou 

váhou 5,5 kg karasov. Opäť sa chytil aj tolstolobik.  

Štvrtok: sektor B box 13. Podľa dostupných informácií sme 

vedeli, že v sektoroch nad mostom a pod mostom sa chytilo 

najviac rýb. Toto sa nám po odvážení ulovených rýb aj 

potvrdilo. V tento deň sme všetci skvelo zachytali, ale opäť nás 

všetkých tromfol Patrik. Vo štvrtok sme absolvovali slávnostný 

ceremoniál, ktorý bol spojený s malým občerstvením.  

 

Piatok: sektor C box 15. Späť do reality. Zase nás potrápila 

belica. Po skvelom výkone v sektore B nám to ukázalo, že 

každý sektor je iný a preteky budú nesmierne náročné. Po 

tréningu bol míting, na ktorom sa vylosovali sektory 

jednotlivým pretekárom na prvý deň pretekov (sobotu). Večer 

pred pretekom sme dali poradu, na ktorej sme sa dohodli na 

spoločnej taktike. Rozhodli sme sa, že budeme chytať dve 

vzdialenosti, 39 metrov a pri lanách cca 60 metrov. Na kratšej 

vzdialenosti väčšie kŕmenie, k lanám 5 košíkov.  

 
 

 
Sobota prvý deň preteku: Ráno prebehlo losovanie lovných  
miest, s ktorým sme boli spokojní. Po dochytaní a zvážení 
úlovkov sme netrpezlivo čakali na priebežné výsledky.  
 
Umiestnenia:  
sektor A Peter Hašuk 7  
sektor B Peter Černák 1  
sektor C Miloš Galgóci 7  
sektor D Ľudovít Scheibenreif 5,5  
sektor E Patrik Pilek 5  
spolu: 25,5 bodov.  
 
Neuveriteľné! Boli sme priebežne na 3.mieste.  



Nedeľa druhý deň preteku: Celú noc pršalo a ráno fúkal 
silný nárazový vietor, ktorý pretrval aj počas preteku. Zmena 
počasia sa podpísala aj pod náš výkon. Na našu smolu vôbec 
nefungovala zvolená taktika zo soboty, ktorú sme po 
výbornom sobotnom výsledku  zopakovali. Dôsledkom vetra 
sa voda premiešala, zakalila a karas, naša cielená ryba sa 
našim lovným miestam vyhýbal.  Naše výsledky boli 
diametrálne odlišné od predchádzajúceho dňa. 
Umiestnenia:  
Sektor A Peter Černák 7 
sektor B Patrik Pilek 15  
sektor C Miloš Galgóci 17  
sektor D Peter Hašuk 9  
sektor E Ľudovít Scheibenreif 12 
 
Spolu žiaľ 60 bodov a klesli sme na konečné 14. miesto.  
Najlepším jednotlivcom z nášho družstva bol Peter Černák.  
 

 
V nedeľu večer prebehol záverečný ceremoniál, na ktorom 
odovzdali ocenenia najlepším družstvám a po jeho skončení 
sme sa presunuli na spoločnú večeru. Na druhý deň ráno sme 
zbalili veci, nakúpili pár suvenírov na pamiatku a vyrazili 
domov.  
 
Aj keď sme mali po sobotňajšom výsledku vyššie ambície, po 

uplynutí určitého času sme nakoniec spokojní s celkovým 

14.miestom, ktoré je výborným výsledkom v takej náročnej 

konkurencii aká sa zišla na tomto šampionáte.  

 

 

Chcem poďakovať kolegom z FTS za zodpovedný prístup k príprave pred MS, počas tréningov a aj počas samotných 

pretekov. Zvlášť chcem vyzdvihnúť prínos Patrika Pileka k nášmu konečnému umiestneniu. Na základe jeho výsledkov 

v tréningoch sme nastavili taktiku na sobotu. Svojim výkonom nás podržal  Peter Černák ( hlavne v sobotu, keď 

zužitkoval forhond- B34,  presne na tomto mieste trénoval vo štvrtok ). Veľká vďaka patrí  Milanovi Zelenákovi, ktorý 

nám pomáhal ako brehár a Milošovi G. staršiemu, ktorému sa ušla dvoj úloha brehár+kuchár.  

 

Naše veľké poďakovanie patrí za podporu našej 

miestnej organizácii MSO Sereď, Mestu Sereď, SZŠR, 

našim rodinám a všetkým, ktorí nám držali palce.  

 

FEDER TEAM Sereď 

Autor: Hašuk Peter 

 


