
ŠPORTNI RIBOLOV ZA PREHODNI POKAL NAŠEGA KLUBA 
 

V četrtek, 27. 8. 2017, smo drugo leto zapored, v ribniku Ribiškega društva 
(RD) Rače, organizirali družabno srečanje s športnim ribolovom v ekipni 
in posamični konkurenci za 2. prehodni pokal Kluba Maksa Perca Maribor.  
 
V tekmovanju je sodelovalo skupaj dvanajst (12) ekip, od tega tudi dve 
ekipi našega Kluba, in sicer: 1. ekipa v sestavi: Mirko Lenart, Andrej Voršič 
in Drago Turk in 2. ekipa v sestavi: Drago Senekovič, Silvo Koren in Rok 
Koren. V tekmovanju je sodelovalo skupaj 36 udeležencev. 
 
Ribiči so se v lepem sončnem vremenu zbrali pri ribiškem domu RD Rače. 
Najprej je bil izveden žreb startnih mest, nakar se je pričel uradni del 
športnega ribolova na plovec. Tekmovanje je bilo zaključeno ob 13.30 uri, 
na kar je organizator opravil tehtanje. 
 
Po končanem ribolovu so se ribiči preselili na teraso Gostilne Lobnik v 
Orehovo vas.  
 

 
 

Po kosilu je ribiče nagovoril predsednik Kluba Mirko Ploj. Zahvalil se jim je 
za udeležbo, s čimer so nagradili delo in trud organizacijskega odbora za 
izvedbo tega tekmovanja. Posebej ponosen je bil na prisotnost 
predsednika Kluba Maksa Perca Nova Gorica in predsednika Kluba 
Maksa Perca Murska Sobota. V nadaljevanju je poudaril pomembnost 
povezovanja prijetnega s koristnim, kar se odraža v sproščenem vzdušju 
tega srečanja. Ribičem je čestital za dosežene rezultate. Tudi za vnaprej 
je vsem zaželel dober prijem.  



Predsednik Mirko Ploj je zatem ob pomoči našega člana in predsednika 
RD Rače Silva Korena podelil pokale za prva tri osvojena mesta ter 
najboljši ekipi predal prehodni pokal. Prve tri ekipe so prejele pokal v trajno 
last.  
 
V lanskem letu je prehodni pokal pripadel ekipi našega Kluba, letos pa je 
prehodni pokal osvojila ekipa Društva upokojencev (DU) Rače. Drugo 
mesto je v ekipni konkurenci osvojila ekipa 1 (ena) našega Kluba, prvo 
mesto je pripadlo ekipi DU Rače, tretje pa DU Pesnica. Silvo Koren je 
ribičem, ki so v posamezni konkurenci dosegli prva tri mesta izročil 
praktične nagrade. 

 

      
 

Čestitke vsem tekmovalcem za far play. Udeleženci tokratnega športnega 
ribolova so poudarili, da so v lepem ambientu račkega ribnika in ob 
druženju z ostalimi ribiči izjemno uživali, se sprostili ter nabrali novih moči 
in energije. Znova se je izkazalo, da so močno povezani z naravo, zato si 
se posebej prizadevajo za ohranitev čistih voda ter življenja v vodi in ob 
njej. 
 
Udeležencem športnega ribolova za pokal Kluba Maksa Perca tudi v 
bodoče želimo veliko ribiških uspehov in dober prijem! 
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