Zlatý karas 2013
Sedmý ročník rybářských závodů „ZLATÝ KARAS 2013“
Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy uspořádalo tradičně i letos pro kolegy rybáře závod v lovu ryb.
Lov byl opět pořádán na obecním rybníku „Svatý Jan“ v Přepychách.
Tradičně byla zajištěna myslivecká kuchyně tentokrát ze zvěřiny srnčí, jelení a z divočáka. Dále bylo možno
ochutnat kuřata na rožni a uzeniny. Nechyběl ani stánek s tekutým občerstvením.
Byla připravena i bohatá tombola. Na výherce čekalo plných 138 hodnotných cen. Prakticky každý devátý los
vyhrával.
Další ceny byly určeny pro rybáře za umístnění v soutěži . Cenu dostal každý soutěžící,
který dosáhl uspokojivého výsledku. K tomu Ing.Pícha daroval každému soutěžícímu objemný pytlík kukuřice.
Vše bylo připraveno tak, aby se účastníci, hosté a nakonec i pořadatelé cítili na závodech dobře.
Pravidla soutěže byla uvedena na předem vydaných propozicích a následně zopakována i před zahájením
soutěže. Losování stanovišť proběhlo v šest hodin ráno.
Do soutěže bylo přihlášeno 56 rybářů. Byl povolen lov jen s jedním prutem - s jedním návazcem. Návnady
a nástrahy byly povoleny jen dle rybářského řádu. Lov byl určen na dva poločasy po 2,5 hodinách s přestávkou
na občerstvení. Zahájení a konec lovu byl oznamován výstřelem ze specielního hmoždíře mysliveckým
hospodářem MS Opočno-Přepychy.
V sobotu 25. května 2013 v 7 hodin byl lov zahájen.
Letošní soutěž provázelo studené počasí. Přes noc byly pouze 2 st. a přes den 12 st. C. Bylo štěstí, že výrazně
nepršelo. Toto počasí nakonec způsobilo i částečný nezájem ryb o návnady.
Po ukončení závodů se hodnotily výsledky:
Jako vítěz celé soutěže byl zapsán pan Lukáš Klapka z Týniště(ziskem 524 bodů). Druhým v pořadí byl pan
Petr Kalusz Týníště (500 bodů).Vítěznou trojici uzavíral pan Zdeněk Derner z Týniště(435 bodů).
Výsledky byly výrazně lepší než v roce 2012, ale rekord prvního ročníku překonán nebyl ( v r. 2007 pan Kosař
z Opočna :1193 cm).
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