RIBIŠKO TEKMOVANJE ZA POKAL KLUBA
MAKSA PERCA MARIBOR
Klub upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Maribor je v
sredo, 24. 8. 2022, organiziral ribiško tekmovanje. V velikem ribniku
Ribiške družine Rače so ribiči tokrat tekmovali za 7. pokal kluba.
Tradicionalnega srečanja in ribiškega tekmovanja se je udeležilo osem
ekip oziroma 24 ribičev.
Že v jutranjih urah so se ljubitelji lovljenja rib zbrali pri ribiškem domu Rače.
Po pozdravnem nagovoru je bil opravljen žreb ribolovnih mest. Tekmovalci
so zasedli svoja mesta ob ribniku ter pričeli z ribolovom. Ob lepem
vremenu, jim v prijetni družbi in na svežem zraku ni bilo hudega. Ne vemo
pa, koliko se je posameznik jezil pri sebi, saj ribe tega dne res niso
prijemale. Razlog naj bi bil v nizkem vodostaju, v visokih temperaturah
zraka in neugodnem zračnem pritisku. V naravi, za ribnikom v prijaznem
življenjskem okolju so preživeli več ur. Vsak si je želel ujeti čim več rib in
predvsem čim večjo ribo. A večina se jih je prej ali slej sprijaznila s
spoznanjem, da je bolj pomemben užitek in mir za vodo, kot pa
zmagovalni ulov. Nihče pa ni obupal, saj so se zavedali, da nikoli ni
tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše.
Ob koncu tekmovanja so stehtali ulovljene ribe in jih spustili nazaj v ribnik
ter razglasili najboljše ribiče. Podelitve pokalov so se udeležili člani
izvršnega odbora kluba. Pomembnost takim srečanjem ter dejavnostim
kluba je s svojo prisotnostjo izkazal tudi predsednik Zveze klubov
Slovenije Jožef Grah.
Predsednik kluba Mirko Ploj je izrekel zahvalo vsem ribiškim prijateljem, ki
so se udeležili tekmovanja. Še posebej se je zahvalil članom RD Rače in
predsedniku Silvu Korenu, ki so poskrbeli za dobro organizacijo
tekmovanja ter prijetni zaključek z malico. Čestital je zmagovalcem, zatem
pa sta skupaj s predsednikom RD Rače zmagovalcem podelila pokale.

Največ ribiške sreče je imela ekipa Društva upokojencev Rače, ki je ulovila
47,120 g rib, največ krapov, in je ob tej priložnosti prejela še prehodni
pokal Kluba Maksa Perca Maribor. Drugo mesto je zasedla ekipa Kluba
Maksa Perca Maribor in tretje ekipa Policijsko veteranskega društva za
Pomurje. Zmagovalci so v spomin prejeli tudi praktične nagrade.

Zmaga jim je bila v veliko zadovoljstvo, srečo in veselje. Vse to pa so delili
tudi s tekmovalci ostalih ekip, ki so se udeležile tekmovanja, in sicer:
Društvom upokojencev Rače 1 in 2, Klubom Maksa Perca Murska Sobota,
Policijskim veteranskim društvom Sever Maribor-Slovenska Bistrica in
Klubom Maksa Perca Ptuj.

Na koncu koncev je bilo ribiško tekmovanje organizirano v želji po
druženju, ki nam v tem času najbolj primanjkuje. Čeprav je res, da
tudi na takšnih druženjih, ki imajo tudi nekaj tekmovalnega značaja,
vedno nekdo zmaga. In če tokrat ribiška sreča enim ni bila
naklonjena, bodo to priložnost imeli že naslednje leto. Do tedaj pa
vsem ribičem želimo - dober prijem.
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