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Choszczno - PZW - Rekord na koniec sezonu
17.10.2017.

CHOSZCZNO. W niedzielnych zawodach kończących tegoroczny sezon sportowy, JAN SZMIDT (na zdjęciu
w środku) ustanowił wręcz niebotyczny rekord. W ciągu czterech godzin złowił dokładnie 15,455 kg ryb i
tym samym pobił o prawie dwa kilogramy dotychczasowego lidera wędkarskich tabel JERZEGO
PILARSKIEGO.

Na zawodach wędkarskich rozgrywanych na jeziorze Raduń najczęściej
wygrywają ci zawodnicy, którzy złowią około 8-10 kilogramów ryb. 13,6
kg, czyli kilkuletnie już osiągnięcie JERZEGO PILARSKIEGO leżało zazwyczaj sferze marzeń łowców, więc
tym bardziej niedzielny wyczyn JANA SZMIDTA na długo wpisze się w sportową historię koła.
- Łowił metodą odległościową i to głównie leszcze. Gdy zobaczyliśmy jego
siatkę pełną ryb, to od razu wiedzieliśmy, że będziemy musieli je ważyć
na dwie tury &ndash; opowiada sędzia ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI. Dodał też,
że J. Szmidt złowił w tym dniu również największą rybę (leszcza o wadze
1,515 kg &ndash; red.). J. Pilarski przypominając swoje 13,6 kg stwierdził, że
nowy rekord może przetrwać bardzo długo, ale też może się tak zdarzyć,
że zostanie pobity w przyszłym roku. &ndash; Na tym jeziorze nie ma jakiejś
generalnej reguły. Gdy przyjeżdżam tu sam, tak by sobie tylko połowić,
to bardzo często się zdarza, że w siatce mam ponad 20 kilogramów ryb. To
oczywiste, że na zawodach jest trudniej, bo wtedy wszyscy nęcą, ale&hellip;, i
tu reguły również nie ma &ndash; jego zdaniem po pobicia tego rekordu
potrzebny jest łut szczęścia. By podkreślić wyczyn rekordzisty warto
przytoczyć, że drugi CZESŁAW POKORA i trzeci MARCIN KARAŚ razem złowili mniej niż J. Szmidt.

A oto pierwsza dziesiątka tej rywalizacji: 1. JAN SZMIDT (15455 pkt), 2. CZESŁAW POKORA (7595), 3.
MARCIN KARAŚ (7520), 4. EUGENIUSZ SOSNOWSKI (7445), 5. ARKADIUSZ RODYKOW (6940), 6.
KAZIMIERZ OSIŃSKI (6765), 7. GRACJAN ŁOPACZYK (6330), 8. WOJCIECH SKURA (6215), 9. ZENON
ŁAKOS (6135), 10. EDMUND FELUSIAK (6070).
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