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V TOMTO ROČNÍKU TÍM  
CT-TATRY SKONČIL DRUHÝ. 

KAPROVÁ LIGA 
JUNIOROV

Aké bolo prvé kolo
Náš tím CT -Tatry sa skladal z týchto 
účastníkov: ja, Dominika Bočkayová 
a vedúci družstva Pavol Jurčo. Keďže 
z Popradu bola dlhá cesta do cieľa, na 
miesto sme dorazili deň vopred. Ráno 
v deň pretekov sa zišli všetky tímy 
v počte 8 na prezentáciu a losovanie lov-
ných miest. Náš tím si vylosoval lovné 
miesto číslo 3, s čím sme neboli veľmi 
spokojní. Presunuli sme sa na štand 
a o 12.00 sa začali preteky. Nahodili sme 
udice a začali sme zakrmovať. Asi po 
polhodine sme mali náš prvý úlovok – 
vytiahli sme svojho prvého bodovaného 
kapra. O niekoľko minút neskôr sme 
vytiahli ďalšie dve bodované ryby.

Počas celých troch dní pretekov nám 
ryby brali, ale podobne to bolo aj v os-
tatných tímoch. Prvý deň pretekov sme 

sa držali na treťom mieste, ale druhý 
deň sme spadli na štvrté miesto a toto 
miesto sme si udržali do konca pretekov. 
S týmto umiestnením sme boli spokojní, 
keďže to boli dosť náročné preteky hlav-
ne preto, že sme boli len dvaja pretekári 
v družstve. Na treťom mieste sa umiest-
nilo družstvo z Trenčína, na druhom 
mieste skončilo družstvo z Trebišova 
a prvé miesto obsadil tím Moravský 
sv. Ján Sekule.

Druhé ligové kolo
Juniori sa na druhom kole kaprovej ligy 
zišli v Párnici na CHaP OR Istebné od 
26. do 28. augusta 2022. Ide o staré kory-
to rieky Orava. Je to kaprový revír, ktorý 
patrí MO SRZ Dolný Kubín. Na tomto 
revíri je veľa ostrovčekov a prekážok, 
čo je pre rybolov zaujímavé a zároveň 

náročné, pretože si to vyžaduje presné 
nahadzovanie a kŕmenie. Náš tím CT-
-Tatry posilnil oproti prvému kolu ďalší 
člen Jakub Gáborik. Takže sme boli traja 
pretekári a tým sa naše šance na lepšie 
umiestnenie zvýšili. Ráno bolo losovanie, 
za náš tím losovala Dominika a vyloso-
vala miesto číslo 7, ktoré sa nám veľmi pá-
čilo. Začiatok pretekov bol o 12.00 hod.. 
Nahodili sme udice a zakŕmili sme.

Chytali sme v blízkosti prekážok 
a ostrovčekov. Prvého bodovaného kapra 
sme chytili až večer. V priebehu noci 
sme vytiahli 7 bodovaných rýb a zisti-
li sme, že sa držíme na prvom mieste. 
Hmotnosť chytených rýb sa pohybovala 
od 1,5 do 3 kg. Na prvom mieste sme sa 
držali celé preteky, ale posledné ráno nás 
predbehlo družstvo z Trebišova. Takže 
naše umiestnenie bolo druhé miesto. 
Po skončení pretekov sme si v rybníku 
zaplávali a svieži sme išli na vyhodno-
tenie. So súčtom umiestnení 6 sme sa 
v kaprovej lige juniorov umiestnili na 
druhom mieste, čo nás veľmi potešilo. 
Prvé miesto obsadilo družstvo z Trebišo-
va, ktoré bude Slovensko reprezentovať 
na ME na Katlove v Českej republike. 
Držíme im palce!

Na rybárskom revíri VN DOLNÉ DUBOVÉ sme sa 
v dňoch 13. – 15. mája 2022 zúčastnili prvého kola 
kaprovej ligy juniorov. Je to rybník MsO SRZ Trnava, 
má rozlohu 12 hektárov a nachádza sa v krásnom 
prostredí. Ide o revír s režimom „chyť a pusť“.
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Národný šampionát 
na záver
Poslednými kaprovými pretekmi 
v tomto roku boli majstrovstvá Slo-
venska, ktoré sa konali od 29. 9. do 
1. 10. 2022 na VN Veľké Dravce. Ide 
o revír, ktorý patrí MsO SRZ Luče-
nec. Týchto pretekov sme sa zúčastnili 
v zložení: ja, Samuel Sulír a vedúcim 
družstva bol môj dedo František Vr-
biar. Vylosovali sme si miesto 3. Toto 
miesto sme nechceli, pretože bolo 
presne v strede, keďže na pretekoch 
bolo päť tímov. Počasie nám vôbec 
neprialo, stále pršalo a všade sme mali 
blato. Preteky trvali 72 hodín. Prvú 
bodovanú rybu sme chytili až druhý 
deň pretekov. Chytali sme množstvo 
malých nebodovaných rýb.

Počas celých pretekov sme sa držali 
na treťom mieste, v tesnom závese za 
druhým. Poslednú noc pretekov nás 
však predbehlo družstvo z Kysuckého 
Nového Mesta, pretože sa im poda-
rilo chytiť najväčšieho kapra súťaže, 
guľatého lysca v hmotnosti viac ako 
10 kg. Skončili sme teda na štvrtom 
mieste, z čoho sme boli smutní a skla-
maní. No povedali sme si, že budúci 
rok to skúsime znova a hádam s lepším 
umiestnením. Na druhom mieste sa 
umiestnilo družstvo Moravský sv. Ján 
Sekule a prvé miesto obsadilo druž-
stvo z Trebišova.

Ďakujeme!
V závere sa chcem poďakovať v mene 
celého tímu Slavomírovi Drozdo-
vi a Slovenskému zväzu športového 
rybolovu, bez ktorých by sa ani jedny 
z uvedených pretekov neuskutočnili.

Michal TROPP, junior CT-Tatry,
foto archív autora
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Ceny od sponzorov.

Medajly do Popradu.

Prvá bodovaná ryba 
tímu CT-TATRY.Naša Dominika z CT-TATRY.

Najväčšia bodovaná ryba.

CT-TATRY zase boduje.

Už je to pár týždňov, čo sa skončila 
juniorská kaprová liga a majstrov-

stvá Slovenska LRU K. Bolo to pre 
našich juniorov veľmi náročné… Či už 
išlo o prvé kolo na revíri Dolné Du-
bové, či Dolný Kubín a nakoniec VN 
Veľké Dravce, kde prekvapilo našich 
juniorov počasie v podobe dažďa a ne-
skutočného blata, a to počas celých pre-
tekov. Klobúk dolu pred ich výkonmi!

Chcem sa poďakovať firme Del-
phin, Garant Baits, Rybárstvo u Jan-
ka, Jurajovi Dobišovi a Vladimírovi 
Hupkovi za super podporu – ďaku-
jem! 

Kubo, Dominika, Miško. 

Slavomír DROZD


