Rybárske preteky 2014 sa vydarili ale.......
Rybárske preteky ktoré sa uskutočnili v sobotu 3.5.2014 boli ako je to zaužívané a vnímané
medzi rybármi ako príležitosť si zachytať a stretnúť sa so známymi.
Na tohtoročných pretekoch sa zúčastnilo 78 pretekárov .Toto číslo nám potvrdzuje mierne
klesajúci trend ak porovnáme záujem zúčastniť sa tejto akcie bez ohľadu na počasie. tento
trend ja klesajúci napriek tomu že sme nemenili cenu štartovného a oproti minulému roku
sme do štrkovne v rámci jarného zarybnenia väčší počet kapra rybničného typu K3-K4.Ide
možno o to ,prelomiť zaužívané stereotypy a posunúť Rybárske preteky niekde ďalej .Urobiť
y pretekov udalosť č.1.v povedomí členov našej organizácie a občanov Gajar tak, ako to bolo
v dávnejšej minulosti. Viaceré názory ktoré som mal možnosť si vypočuť boli , že na preteky
prišlo aj 140 rybárov. no štatistiky o tom či bola väčšina domácich rybárov alebo hostí nie sú
známe. No a to by malo zavážiť a držať sa myšlienky že do súťaží lákajú rybárov hodnotné
a praktické ceny. A tomu prispôsobiť aj naše preteky , v rámci finančnej únosnosti pre
organizáciu a samozrejme aj pre súťažiacich . Spoločne máme na to rok ktorý sa zavŕši
členskou schôdzou v roku 2015.A to je si myslím dosť času na to aby sme spoločne mohli
navrátiť rybárskym pretekom ich spoločenský význam ,ktorý im nesporne patrí.
Napriek nepriazni počasia ,a to doslova veď teplomer v piatok ukazoval 24stupňov a v sobotu
len 8 stupňov sme spokojní. Do hodnotenia a záverečného váženia bolo prihlásených 11ks
Kapra rybničného o celkovej hmotnosti 43,25kg .
1.miesto získal Teplan Ivan za úlovok kapra rybničného o váhe 5,75kg.
2.miesto získal Uhrinec Pavol za úlovok kapra rybničného o váhe 4,25kg /58cm
3.miesto získal Peciar Viktor za úlovok kapra rybničného o váhe 4,25kg /56,5cm
Ulovených a privlastnených bolo 39ks kapra rybničného s priemernou dĺžkou 51,91cm.Po
ukončení a odovzdaní ocenení výhercom, sme skonštatovali že organizácia pretekov
prebiehala v pohodovom a priateľskom prostredí .Za takýto priebeh musím poďakovať
členom výboru Mosrz Gajary ako aj radovým členom ktorí svojim zodpovedným prístupom
k prideleným úlohám nielen počas pretekov ale aj v rámci príprav ich bezproblémový
priebeh. Ďalej by som chcel v mene výboru Mosrz Gajary poďakovať všetkým sponzorom
ktorí nám každoročne umožňujú odovzdať oceneným pretekárom hodnotnejšie ceny.
Bez týchto dvoch faktorov sa bohužiaľ dnes organizovanie akejkoľvek súťaže nezaobíte.
Petrov zdar

Mário Mader
Predseda MoSrz Gjary

