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mladý rybár
Počítal sa aj amur.

ĽUBOSLAV HMURČÍK, SLAVOMÍR DROZD

LIGOVÁ SEZÓNA
M

yšlienka
zorganizo‑
vať ligu pre mladých
kaprárov vznikla už
skôr, na vodnej ploche
„Vácička“. Bola tam
vtedy okrem nás super partia, priatelia
ako Gabriel Nagy, Tomáš Pecka, Erik
Voltemar, Janko Bezděk a Dávid Dar‑
nady. Čas plynul, až veľký projekt uzrel
svetlo sveta pod záštitou Slovenského
zväzu športového rybolovu.

1. KOLO

Juniorskú kaprovú ligu sme odštartova‑
li na VN Vrbov 2. V piatok 27. augusta
ráno sme sa zišli na losovaní a potom sa
presunuli na štandy okolo tejto krásnej
tatranskej vody. Bolo pred nami 48 ho‑
dín lovu. Nikto nepodceňoval prípravu
a „makal“ na plné obrátky, aby po za‑
znení tónu leteli montáže na tie správne
miesta. Háčiky nabrúsené, udice namota‑
né, kŕmenie namiešané. Môžeme začať.
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Odbila dvanásta hodina, zaznel zvukový
signál a všetci sme sa sústredili len na
jedno: Chytiť bodovanú rybu. Netrvalo
dlho a vôkol sa rozozvučali signalizátory.
Po niekoľkých minútach navštívila
ryba aj naš tím Scale Fishing. Žiaľ, nespĺ‑
ňala parametre na bodovanie, a tak sme
ju urýchlene pustili späť do vody. Hneď
za ňou letela montáž s dávkou kŕmenia.
Rybačka sa pomaly rozbiehala, tímy si
pripisovali body. Bolo nádherné sledo‑
vať, ako sa postupne zapĺňajú tabuľky
úlovkov. Zvlášť motivujúci bol pohľad na
kapra, ktorého vytiahlo družstvo z Levo‑
če – Levocarp. Mal vyše 17 kilogramov
a stal sa najväčšou rybou kola. Prvú
polovicu pretekov ryby veľmi nespolu‑
pracovali, čo tím Nikl & carp’us viedlo
k prehodnoteniu taktiky. Uspeli, úlovky
mali na podložke čoraz častejšie a nasa‑
dili nedosiahnuteľné tempo až do kon‑
ca. Zaznel záverečný signál, nastal čas
stiahnuť prúty. Prvé kolo Ligy juniorov

Tmu prerušovali svetlá čeloviek a bolo
počuť hlasy nevyspatých rozhodcov.

LRU‑K – na položenú, spoznalo víťazov.
Svoje majstrovstvo predviedli chlapci
z tímu Nikl & carp’us, reprezentujúci
Moravský svätý Ján – Sekule. Privlastnili
si prvú priečku nalovením 100 600 gra‑
mov bodovaných rýb. Druhý skončil
tím z Poradu – CT Tatry (68 770 gra‑
mov) a tretí trenčiansky tím Dr Baits
(60 290 gramov).

SMER EURÓPA

2. KOLO

Po mesiaci dolaďovania taktík a príprav
sme sa opäť všetci stretli ráno 17. sep‑
tembra na VN Dolné Dubové. Ryby sa
na nás viditeľne tešili. Úlovková listina
sa už v prvý deň slušne zaplnila. Nebo‑
lo pochýb, že táto voda je plná pokladov.
Niektoré družstvá obdarila aj viac ako
desaťkilovými kúskami. Vcelku pekné,
polooblačné počasie nám dodalo energiu
a silu zotrvať s otvorenými viečkami čo
najdlhšie počas nasledujúcej noci. Tmu
prerušovali svetlá čeloviek a bolo počuť

sme si, že na ECCHJ 2022, majstrovstvá
Európy, sa dostane len jeden z tímov. Ke‑
ďže v hre je veľa a toto je posledné kolo,
všetci sme makali na plné obrátky a pre‑
háňali rozhodcov z miesta na miesto.
Poslednú noc sa väčšina z nás zamerala
na ulovenie najťažšej ryby pretekov. No
málokto má také skúsenosti ako chlapci
z tímu Nikl & carp’us, ktorým sa podarilo
„vložiť“ do podberáka najťažšiu rybu kola
aj celej tohtoročnej ligy. Mala vyše 19 ki‑
logramov. Toto kolo bolo plné úlovkov, čo
sa odzrkadlilo vo výsledkoch. Takmer od
samého začiatku až do konca viedol tím
Trebišov, ktorý napokon zvíťazil s úlov‑
kom 309 375 gramov bodovaných rýb.
Druhý skončili Dr Baits (289 200 g) a tretí
Nikl & carp’us (238 125 g).

hlasy nevyspatých rozhodcov. Rušná noc,
akú si každý pretekár želá. Do vedenia sa
hneď dostal tím z Trebišova, ktorý nehod‑

lal povoliť v tempe a dať šancu súperom.
Bola radosť ich sledovať a prežívať s nimi
eufóriu, ktorá sa stupňovala. Uvedomovali

Ligu sme uzavreli. Je jasné, kto pôjde
reprezentovať Slovenskú republiku na
majstrovstvá Európy. Česť postaviť sa
23. mája 2022 bok po boku s tými naj‑
lepšími juniorskými pretekármi v Eu‑
rópe na jazere Katlov si vyslúžil tím
Nikl & carp’us. Druhú ligovú priečku
obsadil tím Dr Baits a tretiu Levocarp. Za
zrealizovanie tejto nezabudnuteľnej akcie
patrí veľké poďakovanie Slovenskému
zväzu športového rybolovu a, samozrej‑
me, sponzorom. Bolo nám cťou zúčastniť
sa na spomenutých pretekoch a spoznať
nové tváre. Veríme, že juniorská kaprová
liga sa na Slovensku udomácni a budeme
ju môcť sledovať, aj keď pre vek už nie
ako účastníci.
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V tomto roku mala na Slovensku premiéru
juniorská liga kaprárov. Víťazný tím postupuje
na európsky šampionát.
»»»

