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Državni prvak leta 2020 v lovu krapov z obtežilnikom (LKO) je ekipa
Ribiške družine Bistrica
Letošnje leto z vidika vsakdanjega življenja kot smo ga bili vajeni do sedaj, nasploh velja za leto
neke druge realnosti. Tako je bilo tudi pri organizacijah in izvedbah vrsto športnih prireditev in
ligaških prvenstev v različnih kategorijah in disciplinah. Nič drugače ni veljalo niti za tekmovalne
aktivnosti v okviru naše ribiške družine.
Člani smo kljub vsemu, kot izvajalci, organizatorji in ne nazadnje tekmovalci naposled z veliko
vloženega truda in prilagajanj začasnim odlokom, navodilom, priporočilom, itn. poskrbeli, da
smo, sicer po prilagojenem tekmovalnem koledarju, pod okriljem Ribiške zveze Slovenije izvedli
zaključno tekmo državnega prvenstva 1.A-lige v lovu krapov z obtežilnikom (LKO) ter tekmo
območne lige Zveze ribiških družin Primorske v disciplini lov rib s plovcem (LRP).
Ribiška družina Bistrica (RD Bistrica) je imela v letu 2020 registrirani dve članski in eno
mladinsko tekmovalno ekipo.
Članska tekmovalna ekipa v disciplini LKO v sestavi članov Igor Petkovič, Rok Horvat in
Klemen Planinc je tekmovala na tekmah državnega prvenstva 1.A-lige. Prvenstvo, ki je
zajemalo štiri tekme, kjer vsaka od njih traja 48 ur, se je začelo z eno mesečno zamudo na
jezeru Radehova (Lenart), se nadaljevalo na ribniku Bane (Slov. Bistrica), akumulaciji HE Sava
Brežice in se zaključilo s tekmo na jezeru Mola.
V prvenstvu je sodelovalo sedem ekip iz prav toliko ribiških družin. Kot omenjeno, je bila finalna
tekma izvedena na tekmovalni trasi jezera Mola, ki se je še enkrat več izkazalo kot odlična
tekmovalna voda in enkratna ribiška destinacija, ki jo naseljuje veliko število krapov. Tako so
vse ekipe zabeležile dober ulov in od petka do nedelje med 26. in 28. junijem ulovile
dobrih 1.275 kg krapov oziroma 295 rib s povprečno težo 4,32 kg. Prvo mesto, nov Slovenski
rekord ter naslov državnega prvaka v LKO 2020 je osvojila domača ekipa RD Bistrica, ki je
ulovila kar 80 krapov s skupno težo 351 kg. Skupno v prvenstvu pa 482 kg krapov oziroma 107
rib.
Prvenstvo območne lige ZRD Primorske v disciplini LRP, v katerem je sodelovalo po šest
ekip, tako v članski kot mladinski kategoriji, je potekalo na tekmovalnih trasah v Postojni (jama),
na jezeru Mola, Vogršček, ter na ribniku na Vrhniki. Članska ekipa LRP v sestavi Zvone
Bončina, Darko zanoškar, Vlado Korpar in Leonard Šoštarič je zasedla končno peto mesto.
Prav tako je končno peto mesto dosegla tudi naša mladinska tekmovalna ekipa v sestavi
Tilen Škrlj, Rok Padovan in Tevž Sirnik. Na pokalni tekmi pa se jim je v kategoriji posameznikov
pridužil še Marcel Mahne. Ne glede na končen rezultat izrekamo našim najmlajšim
tekomvalcem in njihovim mentorjem iskreno zahvalo za opravljeno delo, saj so že v prvi skupni
tekmovalni sezoni na dveh prvenstvenih in eni pokalni tekmi osvojili po dve bronasti, srebrni in
zlati medalji ter ekipno srebrno medaljo.

Tekst: Iztok Grlj
Gospodar RD

