Jak již se stalo tradicí v polovině června byly uspořádány rybářské závody v Babicích.Tentokrát se
zaměřením vzpomínkou na Františka Kašného.
Závody se konaly na revírech Babice 1 a Babice 2.Základnou pro pořadatele je domek u Přívozu, který
poskytl Obecní úřad Babice. Zde bylo zbudováno sídlo vedení závodů a zároveň zřízen bufet pro
občerstvení účastníků a návštěvníků závodů.

Samotné závody začaly v sobotu 18.6 v 10.00 hodin a ukončeny byly 19.6 2016 v 10.00 hodin.Během této
doby se nachytalo spousta pěkných ryb, jejich část byla k vidění při vyhlášení výsledků. Hodnoceny byly
tyto kategorie KAPR, AMUR, ŠTIKA, CANDÁT, SUMEC a ÚHOŘ. Hlavní cena byla vypsána na největší a
zároveň nejtěžší rybu ulovenou během závodů.
Sluší se poděkovat výboru Pobočného spolku Uh. Hradiště pod vedením předsedy panem Milanem Čajou
a hospodáři Martinovi Hrabincovi, kterým vděčíme za obsádku ryb, aby jste si mohli všichni účastníci tak
dobře zarybařit.
Ještě než přejdu k samotným výsledkům závodů, musím smeknout a poděkovat všem pořadatelům
závodů, neboť udržet dobrou náladu,která zaručuje zdárný průběh závodů nebylo vůbec jednoduché.
Přesto i přes některé okolnosti se vše podařilo organizačně zvládnout za což jim patří veliký dík. Dál se
k tomu nebudu vyjadřovat, ale jedno vím zcela jistě je to můj poslední příspěvek, který jsem vypracoval.
Byli jsme rádi, že naše pozvání na vyhlášení výsledků a předávání cen přijali paní Ludmil Kašná, paní
starostka magistra Martina Horňáková a předseda Pobočného spolku pan Milan Čaja.
Nyní k samotným výsledkům. Bohužel do soutěže o ceny nebyla přihlášená žádná štika, tak jsme po
konzultaci s panem předsedou Milanem Čajou tyto ceny rozdělili do dalších cen. Tím jsme rozšířili Kapr
1-4.místo, Amur 1-4.místo a Candát 1-4.místo. Zde je potřeba ještě se zmínit o dvou dětech jmenovitě
David a Nikola Mahdalovi, které lovily nástražní rybky. Přitom ulovily úhoře o délce 76.cm. a štiku 67.cm
obě ryby pustily zpět do vody. Za jejich sportovní přínos byly obě děti ohodnoceny organizátory závodů.

Samotné výsledky v číslech a jména vítězů :

Kapr
- 1.cena
délka 58.cm
2.cena
57.cm
3.cena
57.cm
4.cena
57.cm
Amur - 1.cena
délka 63.cm
2.cena
58.cm
3.cena
55.cm
4.cena
53.cm
junior
Candát - 1.cena délka
64.cm

váha 4.5 kg

lovec Hrdina Jan
3.3 kg
2.8 kg
2.6 kg

váha 3.9 kg

Kotlaba Miroslav
Balcárek Marek
Škoda
lovec Lahola Michal

2.8 kg
2.5 kg
2.3 kg
váha 2.8 kg

Býček Milan
Klučka Vít
Řimák Stanislav
lovec Janovec Martin

2.cena
61.cm
2.6 kg
Tinka Michal
senior
3.cena
59.cm
2.2 kg
Tinka Michal
junior
4.cena
56.cm
1.9 kg
Janovec Martin
Úhoř
1.cena délka
62.cm
váha 0.9 kg
lovec Petráš
Sumec 1.cena
délka 128.cm
váha 14.1 kg
lovec Pelikán Marek
Hlavní cenu vyhrál rybář tělem i duší
PELIKÁN MAREK !!!!!

Za pořadatele se loučí s přáním mnoho krásných chvil strávených u vody a mnoho úlovků přeje Pištěk Jan

