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celý čas, čo im zaručilo titul majstrov 
Slovenska a  postup na ECCH junior 
(European Carp Champion) do Katlova. 
Druhý skončil tím Sekule Mláky a tretí 
z MsO SRZ Kysucké Nové Mesto, ktorý 
si pripísal najväčšiu ulovenú rybu pre‑
tekov (10,77 kg). Uznanie si zaslúžia aj 
ostatní účastníci, pretože všetci bojovali 
až do konca pretekov za nepriaznivého, 
upršaného počasia. Bolo to náročných 
72 hodín nepretržitého rybolovu. Takis‑
to treba poďakovať organizátorovi Slavo‑
mírovi Drozdovi a rozhodcovi Marcelovi 
Troopovi.

VEĽKÉ DRAVCE
Tím CT Kysuca z  Kysuckého Nového 
Mesta, v  zložení Marek Čulák, Michal 
Dančík a  Dominik Mindek, sa zúčast‑
nil na 1. ročníku pretekov v  love kapra 

na VN Veľké Dravce. Za nepriaznivého 
počasia a  veľmi slabej aktivity rýb sme 
obsadili tretie miesto (12,99 kg). Pritom 
v úvodný deň sme boli bez úlovku. Až 
druhý deň sa podarilo Dominikovi vy‑
tiahnuť rátaného amura (2,225 kg). Zvy‑
šok tohto dňa bol neaktívny, ale verili 
sme a  vytrvali v  taktike, ktorú sme si 
stanovili na začiatku pretekov. Tretí deň 
sme zostali naprázdno do neskorej ve‑
černej hodiny, keď sa Michalovi podarilo 
zdolať krásneho lysca (10,77 kg), ktorý 
nás neskutočne potešil a nakopol. Finál‑
ny deň bol síce opäť bez ryby, ale to nám 
už neprekážalo.

Prostredníctvom PaR chceme poďa‑
kovať aj organizátorovi týchto pretekov 
a  Petrovi Ondrušovi, ktorý nám zabez‑
pečil krmivo i  rybárske pomôcky. A na 
záver hlavne Jožkovi Kováčovi, nášmu 
trénerovi, a rodičom, ktorí nás silno po‑
vzbudzujú. 

mladý rybármladý rybár

iga juniorov v LRU – kapor 
(na položenú) mala vlani 
prvé kolo na VN Dolné Du‑
bové pri Trnave a druhé na 
krásnej živej vode Istebné 

v  Dolnom Kubíne za účasti ôsmich tí‑
mov. Každé preteky trvali 48 hodín. Prvé 
kolo v Dubovom vyhral tím MsO SRZ 
Sekule‑Moravský Svätý Ján. Podarilo sa 
im zdolať 578 kilogramov rýb a vytiah‑
li aj najťažšiu rybu (22 kg). Na druhom 
mieste skončil tím MsO SRZ Trebišov 
a na treťom MsO SRZ Poprad.

Druhé kolo v Dolnom Kubíne vyhral 
tím MsO SRZ Trebišov. Druhý bol tím 
MsO SRZ Poprad a  tretí MsO SRZ Le‑
voča. Celkovým víťazom ligy sa podľa 
pravidiel CIPS stal tím MsO SRZ Trebi‑
šov. Vďaka patrí všetkým zúčastneným 
a, samozrejme, organizátorom.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
Na VN Veľké Dravce pri Lučenci sa 
29. septembra až 2. októbra uskutočnili 
majstrovstvá Slovenska juniorov v  LRU 
– kapor (na položenú). Medzi sebou 

bojovalo päť tímov. Najskôr sa ryba 
rozbehla Trebišovčanom. Týmto cha‑
lanom sa darilo držať na prvom mieste 

KAPRÁRSKI 
JUNIORI
Lov kaprov je atraktívny aj pre mladých. 
Tí aktívnejší sa stretávajú na súťažiach. 
Niekoľkodňové preteky si vyžadujú odhodlanie 
a vytrvalosť. »»»  MICHAL DANČÍK
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 Bolo to  
náročných 72 hodín 

nepretržitého  
rybolovu.


