RIBOLOV ZA POKAL KLUBA MAKSA PERCA
MARIBOR
V sredo, 27. oktobra 2021, smo organizirali družabno srečanje s športnim
ribolovom za 6. prehodni pokal Kluba Maksa Perca Maribor. Organizacijo
smo zaupali Ribiški družini Rače in njenem neumornem predsedniku Silvu
Korenu, tudi našemu članu. Tekmovanje je potekalo v velikem ribniku RD
Rače v Račah.
Družabnega srečanja z ribolovom se je udeležilo devet (9) ekip in dva
posameznika, skupaj 29 ribičev - tekmovalcev. Poleg ekipe domačega
kluba, sta se tekmovanja udeležili tudi ekipi Kluba Maksa Perca Nova
Gorica in Kluba Maksa Perca Murska Sobota. Med tekmovalci sta bili tudi
ekipi Policijsko veteranskega društva (PVD) Sever Pomurje in PVD Sever
Maribor ter ekipa Centra za varnost in zaščito iz Ljubljane. Ostale ekipe so
sestavljali člani zunanjih društev upokojencev.
Ob 8:30, v hladnem, a jasnem jutru, so se ribiči od daleč in blizu zbrali pri
ribiškem domu Rače. Po uvodnem pozdravu predsednika RD Rače Silva
Korena, so opravili žreb lovnih mest ter se napotili na svoje lokacije okoli
ribnika. Po krmljenju so pričeli z ribolovom, ki je trajal do 14. ure, ko je
komisija stehtala ulov ekip in posameznikov. Tisti, ki tokrat niso imeli
ribiške sreče so se izgovarjali na hladno vodo, lene ribe in soma velikana,
ki je ribe pred ribiči prestrašil in jih spodil v globino ribnika. Zagotavljali so,
da se ribe v oktobru, zaradi zmanjšane temperature, obnašajo drugače.
Počasi zmanjšuje svojo aktivnost ter gredo na globino. Dober trenutek
zase in slab za ribe, pa niso uspeli ujeti. Tisti uspešnejši so trdili, da je
lahko ribolov tudi v pozno jesenskih mesecih uspešen. Res pa je, da
precej sezonskih ribičev jesenske dni raje preživi v zavetju toplega doma.

Po ribolovu so druženje, s podelitvijo pokalov in praktičnih nagrad,
nadaljevali pri ribiškem domu. Druženja so se udeležili tudi člani izvršnega
odbora kluba Mirko Ploj, Jožef Grah in Drago Pipuš. Zbrane je nagovoril
predsednik kluba Maksa Perca Maribor Mirko Ploj, ki je poudaril pomen
druženja v časih, ko smo priča hitremu širjenju Covid-19.
Prvo mesto je dosegla ekipa Kluba Maksa Perca Maribor, katero so
zastopali Andrej Voršič, Mirko Lenart in Drago Senekovič. V trajno last so
prejeli pokal, pripadel pa jim je tudi prehodni pokal.
Drugo mesto je zasedla ekipa PVD Sever Maribor, tretje pa ekipa Centra
za varnost in zaščito
Za najboljšega ribiča posameznika je bil razglašen Jože Ačko iz PVD
Sever Maribor, za kar je prejel pokal.

Ob upoštevanju pogojev PCT smo lahko kar nekaj prijetnih uric preživeli v
prijetnem okolju za ribnikom, na svežem zraku in ob sončnih žarkih.
Zmagovalci so bili prav vsi, ki so se udeležili ribolova, ne glede na ulov
oziroma doseženo mesto. Prav posebne pohvale in čestitke so bile
deležne ekipe ribičev, ki so dosegle prvo, drugo in tretje mesto.
Zahvala pa gre tudi članom RD Rače, ki so organizirali ribolov in poskrbeli
za prijetno počutje ribičev.

S pozdravom slovenskih ribičev »dober prijem« smo zaključili letošnje
druženje ter si zaželeli, da ostanemo zdravi ter se prihodnje leto srečamo
na že sedmem tradicionalnem srečanju s športnim ribolovom.
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