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Zawody spinningowe Osieczna-Leszno 2019 - Wyniki
Zmieniony 29.11.2019.

W dniu 24.11.2019 roku na Jeziorze Łoniewskim rozegrane zostały drużynowe spinningowe zawody
wędkarskie teamów zaprzyjaźnionych kół PZW Osieczna i PZW Metalplast Leszno. W zawodach udział
wzięło 18 zespołów. 10 zespołów reprezentowało Koło Osieczna, 8 zespołów to reprezentanci Koła PZW
Metalplast Leszno. Wynik drużyny klasyfikowany na podstawie 5 najlepszych teamów z każdego koła.
Zbiórka o godzinie 6.45, omówienie regulaminu i od godziny 8.00 wędkowanie.Przyjemna jak na tę porę
roku pogoda dawała nadzieje na dobre brania ryb. Po starcie zauważyć można było że większość
zawodników nastawiła się na połów dużych ryb-celując w sandacze i szczupaki tylko niektórzy zawodnicy
metodą bocznego troku próbowali łowić okonie.Odnotować należy, że w jednej z drużyn pierwszy raz w
zawodach spinningowych wystartowałapani która reprezentowała Koło PZW Osieczna.Jak pokazały
końcowe wyniki, lepsze rezultaty osiągnęli wędkarze nastawieni na duże ryby. Odnotować trzeba, że
wędkarze mieli wile brań sandaczy, tylko jednego udało się wyholować i był to zwycięski w zawodach
sandacz o wymiarze 80cm.
Złowiono także kilka szczupaków i okoni i to szczupaki decydowały o kolejnych miejscach. Końcowe
wyniki drużynowe pokazały, że w tym roku lepsi okazali się wędkarze reprezentujący Koło PZW Osieczna
. Poniżej wyniki jakie ustaliły się po 5-cio godzinnej turze:
I MIEJSCE KOŁO PZW OSIECZNA - 7200 PKTII MIEJSCE KOŁO PZW METALPLAST LESZNO - 3170
PKT Indywidualne wyniki poszczególnych teamów:I miejsce kol. Aleksander Trzmiel i kol. Paweł Homski 2300 pkt. &ndash; Koła PZW OsiecznaII miejsce kol. Michał Bartkowiak i kol. Robert Basiak - 1910 pkt.
&ndash; Koło PZW OsiecznaIII miejsce kol. Tomasz Siniecki i kol. Janusz Siniecki - 1700 pkt. &ndash;
Koło PZW OsiecznaIII miejsce kol. Jerzy Łukawski i kol. Paweł Jóźwiak - 1700 pkt. &ndash; Koło
Metalplast Leszno
Zawody sędziowali : kol. Artur Wojdowski i kol. Tadeusz Ficek. Zawody zakończono wspólnym posiłkiem i
pamiątkową fotką, oraz obietnicą rozegrania takich samych zawodów w przyszłym roku./jb/
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