TRADICIONALNO RIBIŠKO TEKMOVANJE
Naša štajerska pokrajina premore res mnogo lepih ribnikov in jezer, ki
ponujajo številne užitke v mirnem in lepem okolju, tudi v ribolovu. Med nje
vsekakor spadajo rački ribniki, ki predstavljajo enega lepših revirjev za
ribolov. Z njimi gospodari Ribiška družina Rače.
Trinajstega v mesecu avgustu se je naredil krasen dan, kot nalašč za
ribiško druženje in ribiško tekmovanje. Zato so se ribiči v upanju, da bo to
za njih srečen, za ribe pa malo manj srečen dan, zbrali prav za ribnikom v
Račah. Tukaj je tekmovanje v ekipnem in posamičnem ribolovu za
prehodni pokal kluba organiziral Klub upokojenih delavcev Ministrstva za
notranje zadeve Maribor. Na ribolov smo povabili ljubitelje ribolova iz vrst
upokojenih in aktivnih delavcev MNZ oziroma Policije.
Zbralo se je 33 ribičev oziroma 11 ekip. Ob upoštevanju priporočil v zvezi
z omejitvijo korona virusa se je zbor ribičev pričel. Jutranje gostoljubje jim
je izkazal neumorni predsednik RD Rače Silvo Koren. Tekmovalcem je
zaželel, da izkoristijo svoje ribiško znanje in izkušnje. Zmagovalno ekipo
in najboljšega ribiča pa naj določi pošten ribiški boj in ulovljena teža rib.
Po napotkih za zdrav, varen in uspešen ribolov so se tekmovalci odpravili
na izžrebana štartna mesta.

Kar štiri ure so se »lovili« z ribami. Med tem jih je čuval njihov zavetnik
Sveti Nikolaj ter jim prinesel veliko ribiške sreče. Tekma se je ves čas
odvijala v športnem duhu, brez zapletov ter v skladu s pravili tekmovanja.
Končni zmagovalec ni bil znan vse do zadnjega tehtanja in objave končnih
rezultatov, kar je prispevalo k tekmovalnosti ribičev do konca. Kot vedno
so ribiči tarnali, da ribe niso hotele »prijemati« vab ter navajali številne
razloge. A izkušenih ribičev tudi ribe niso ukanile in so jih ulovili več
kilogramov.
Ob razglasitvi zmagovalcev je zbrane pozdravil in nagovoril predsednik
kluba Mirko Ploj. Zahvalil se je za udeležbo ter čestital zmagovalcem. Za
uspešno izvedeno tekmo je zahvalo namenil tudi članom RD Rače.
Poudaril je njihovo prizadevnost za ohranjanje tradicionalnega
tekmovanja. Ribičem je zaželel »dober prijem« ter še veliko uspehov na
naslednjih tekmovanjih.
Skupaj z županom občine Rače-Fram Brankom Ledinekom sta podelila
pokale in praktične nagrade. V ekipnem tekmovanju je tretje mesto
zasedla ekipa Društva upokojencev Rače, drugo ekipa Policijskega
veteranskega društva Sever Maribor in prvo ekipa kluba. Zmagovalna
ekipa je ulovila skupaj kar 74,950 g rib. Zastopali so jo Andrej Voršič, Miran
Brumec in Drago Turk. Prehodni pokal je tudi letos ostal v posesti kluba.

Za naj ribiča je bil razglašen Andrej Voršič, ki je prejel simbolni pokal. Ulovil
je kar 28,200 g rib, med njimi tudi krapa težkega 3,5 kg.

Naj ribič je ob tem povedal, da je že 12 let ribič in hudomušno dodal, da ni
običajno, da bi slavil kot naj ribič, ni pa niti prvič. Dostikrat je že osvojil prvo
mesto je pa bil velikokrat tudi zadnji. Takšna je pač ribiška sreča, je v stilu
pravega ribiča zaključil svojo predstavitev naj ribič Andrej.
Zbrane je nagovoril tudi župan Občine Rače-Fram Branko Ledinek, ki se
je zahvalil za odlično organizacijo ter izvedbo tekmovanja v teh »težkih
časih«, ki jih prinaša Covid 19. V prepričanju, da se je organizator izkazal
v svoji gostoljubnosti je vsem čestital za dosežene rezultate ter jim tudi v
prihodnje zaželel dober prijem!

Prijeten sončen dan smo zaključili v senci, s pogledom na čudovito okolje
račkih ribnikov. Ob tem smo se zavedli kako pomembno je neposredno
srečevanje in druženje ljudi, čeprav na socialni distanci. Videti stanovske
kolege v živo in slišati njihov glas je pač največ kar človek kot socialno
bitje potrebuje prav vsak dan. Zato so se razšli v želji in upanju, da se
čimprej spet snidejo.
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