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Spławikowe Mistrzostwa Koła - Wojnowice - Wyniki U15, U20, Senior(1)
Zmieniony 09.05.2017.

Pochmurna pogoda i niska temperatura powietrza nie zachęcały wędkarzy do wzięcia udziału w
zawodach, pomimo to na starcie zgłosiło się ponad 30 zawodników reprezentujących wszystkie kategorie
wiekowe. Cieszy udział w zawodach licznej grupy najmłodszych adeptów wędkarstwa. Zbiórka 6.30,
krótka odprawa , losowanie i rozejście się zawodników na stanowiska. Sygnał do nęcenia i rozpoczęcie
łowienia. Pierwsze brania i stop, tylko niektórzy zawodnicy systematycznie łowią, pozostali notują tylko
sporadyczne brania. Nie widomo czy wpływ na to mają warunki pogodowe, czy też to, że na tym akwenie
wiosną rozgrywana jest bardzo duża ilość zawodów wędkarskich. Być może sprawia to, że ryby są
bardzo ostrożne i płochliwe, każdy hałas powoduje, że natychmiast ustają brania.
Mimo tak trudnego łowiska większość uczestników zawodów punktuje łowiąc ryby. Najbardziej
zawodników zaskoczył brak brań tak powszechnej zawsze na kanale uklei, której tym razem w sumie
złowiono tylko kilka sztuk. Łowiono płocie ,krąpie, leszcze i okonie. Z większych ryb zanotowano dwa liny,
które złowił kolega Robert Basiak.
Po 4 godzinnej turze ustaliły się poniżej podane wyniki:
Kategoria U15
I miejsce kol. Mateusz Guzikowski - 850g
II miejsce kol. Bartosz Szmania - 670
III miejsce kol. Eryk Kubiak - 639 Kategoria U20
I miejsce kol. Tomasz Łukaszewski - 1550g
II miejsce kol. Daniel Niezgódka - 840
III miejsce kol. Dawid Jańczak - 380
Kategoria Senior (I tura)
I miejsce kol. Tomasz Franek - 3220g
II Miejsce kol. Bartosz Borowiec - 2620
III miejsce kol. Robert Basiak - 1780
Kategoria U25 i kobiet nie została klasyfikowana ze wg na zerowe wyniki.
Zawody sędziowali kol. Dariusz Kostka i kol. Aleksander Trzmiel. O poczęstunek i napoje zadbał kol.
Jacek Borowiec.
Druga tura zawodów dla kategorii U25, Kobiet i Seniorów odbędzie się w dniu 30.04.2017 roku na
Jeziorze Łoniewskim.
W trakcie zawodów wędkarze brali udział w wypełnianiu ankiet na temat wędkarstwa. Pytania zawarte w
ankiecie, zostały ułożone przez uczennice gimnazjum, które w tym roku realizują projekt o tematyce
wędkarskiej.
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