REPORTÁŽ

SALMO CUP 2010
Letošní, v pořadí už pátý ročník tohoto prestižního závodu se odehrál devátého října na
revíru Skalička nedaleko Hranic na Moravě. Závod pořádá společnost Mavep, která je
dovozcem a distributorem wobblerů Salmo v naší republice, a právě na tyto nástrahy se
chytalo. Myslím, že to je dobrý nápad, který vyrovnává síly závodníků a ti mohou pak
porovnat své skutečné dovednosti.

K

do nějakou nástrahu postrádal, mohl si ji na místě vybrat a dokoupit z široké škály barev, velikostí a typů. Samozřejmostí je tu chytání s jedním
háčkem bez protihrotu, i když oproti předešlým
ročníkům byly povoleny i trojháčky. Systém závodů byl na tři kola a tři sektory, takže po každém kole se
závodníci v sektorech protočili. O ranní uvítání se postarala
hustá mlha a vlezlá zima, kterou naštěstí během závodu rozcupovalo slunce, a tak ke konci už téměř každý odkládal část
svých svršků. Zima, hlad a také žízeň se daly zahnat v místním bufetu. Počasí tentokrát rybám asi moc nepřálo, jelikož

se ulovilo „jen“ třicet pstruhů, dva candáti a dva okouni. Celkem se závodu účastnilo 24 závodníků, přičemž jeden mladík
soutěžil za dětskou kategorii a nechybělo ani něžné pohlaví,
i když bylo bohužel zastoupeno jen jednou slečnou – nebo
snad paní…? Jist si nejsem, ale doufám, že v budoucnu se nejen u vody, ale také na startovních listinách rybářských klání
setkáme s více ženami. Vítězové si rozdělili věcné ceny v hodnotě 1 000 eur a myslím, že spokojeni byli všichni, i když
třeba nic neulovili. Celou akci provázela dobrá nálada a snad
i v příštích letech se budeme moct vracet na Skaličku a tyto
přátelské závody.

Úlovek mimo soutěž

Závodníci se opravdu snažili
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Výsledky
1. místo – p. Krkoška
2. místo – Aleš Zábojník

– 9 pstruhů
– 2 pstruzi,
1 okoun, 1 candát
3. místo – František Kunický – 3 pstruzi
4. místo – Martin Vondra
– 3 pstruzi
5. místo – Jaroslav Tomášek – 2 pstruzi

– 2 980 bodů
– 1 520 bodů
– 905 bodů
– 867 bodů
– 740 bodů

1. místo, dětská kategorie
– Jaroslav Tomášek – 2 pstruzi – 740 bodů
Největší ryba
– Pavel Culek – pstruh 462 mm

Ceny pro vítěze

Měření za přísného dozoru

Mlhavé ráno

Jediná žena závodu

Hlavní pořadatel závodu František Vévoda a letošní vítěz

Společná fotografie

První tři umístění spolu s organizátorem závodu
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