1. ročník ,,Pohár Dyje 2013“
Krásné počasí, dostatečná osádka dravých ryb a příjemné prostředí blízkého okolí řeky Dyje, to vše
přispělo ke zdárnému průběhu prvního ročníku závodů v přívlači ,,O pohár Dyje“, při kterých 18
závodníků nakonec ulovilo 554 kusů ryb.
Sobotní ráno 7. září 2013. Při ranní
prezentaci se v blízkosti břeclavského
jezu sešlo osmnáct závodníků. Uvítání a
podání základních informací obstarává
Jožka Foltýn. Losování a následný
přesun na část závodní trati, kde budou
probíhat čtyři dopolední kola, je otázkou
zhruba dvou minut. Závodníci si
pochvalují připravenost závodních úseků,
prostředí a především možnost blízkého
parkování.
Organizačně jsou závody zajištěny
výborně, proto může v půl osmé začít
první kolo závodu. Po chladné noci, která
poznamenala především aktivitu tloušťu
začíná celkem příjemně hřát slunce. Kvalita závodníků je zřejmá již od začátku a tak se po chvíli ocitá
na břehu první ryba, okoun. Přibývají další. Několik závodníků přichází o štiky všech velikostí. Pavla
Foltýnová přidává bolena. Čtyřicet pět minut uteklo jako voda a první část závodu končí.
Po patnácti minutové přestávce začíná druhé kolo. Pro každého závodníka to znamená nový sektor,
zúročení zkušeností a v neposlední řadě
také víru ve svou výbavu. Se zaujetím
sleduji slovenského závodníka p. Lacka.
Zdolává několik okounů a přichází o tři
štiky. Čas běží a i druhé kolo je po chvíli
u konce. Rozhodčí se mění se závodníky.
Lovící v prvních dvou kolech budou
soudcovat a naopak. Sleduji bodovací
listy a především pak stav minisouboje
mezi Honzou Pánkem a Jirkou Šimotou.
Při vzpomínce na jejich páteční sázku si
uvědomuji, že jsem toho moc nenaspal.
Další dvě kola, jiné sektory a Jožka
Foltýn, zdá se, neponechává nic náhodě.
Radek Toman přidává krásnou štiku 68
cm. Jak se později ukázalo, největší rybu
závodu. Polední přestávku využívají
závodníci, rozhodčí, organizátoři, ale i
rybářská veřejnost k občerstvení a přesunu na odpolední části závodní trati. Závodníky vítá proudnější
úsek Dyje a velké množství hlaváčů. Loví se i okouni, všudypřítomné štiky, jeseni, tloušti a boleni.
Výsledek závodu, ulovení 554 kusů ryb, hovoří za vše.
A jak to vše dopadlo? Zvítězil Jožka Foltýn, druhý skončil Jan Kropáček a třetí Michal Nykl.
Vyhlášení výsledků, které zpracoval Jirka Špáda, probíhá v areálu MRS MO Břeclav, o. s.
Co říci závěrem. Velké poděkování patří MO MRS Břeclav, o. s., dále pak Jožkovi Foltýnovi za
přípravu závodní trati a organizační zvládnutí závodu, Jirkovi Špádovi za zpracování výsledků, ale
také všem zúčastněným, kteří svými výkony a vystupováním přispěli k nadprůměrnému výsledku
závodů.
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