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CHOSZCZNO. W rozegranym w niedzielę na jeziorze Raduń wędkarskim Pucharze Jesieni, wśród kobiet
triumfowała ELŻBIETA KASPERKIEWICZ z Barlinka, natomiast wśród mężczyzn bezkonkurencyjnym
okazał się PIOTR WRÓBEL z Żeńska. W sumie o puchary i nagrody rywalizowała prawie 50 wędkarzy z
Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski.

Orkan Grzegorz dał się również we znaki organizatorom niedzielnych
zawodów wędkarskich o Puchar Jesieni. Cześć z nich nie dojechała, byli
też tacy, którzy okrężną drogą trafiali do Choszczna. &ndash; Wyjechaliśmy z
domu jeszcze w nocy i na drodze do Dobiegniewa musieliśmy zawrócić, bo
tarasowały ją powalone drzewa. Zanosiło się na to, że nie przyjedziemy,
ale znaleźliśmy inną, na szczęście przejezdną trasę &ndash; opowiadała MARIOLA KORZEŃ
z Drezdenka. W Choszcznie również wiało nie miłosiernie. Najczęściej od
strony północnej i to sprawiło, że po zejściu nad wodę, wędkarzy
chronił wysoki brzeg oraz ściana drzew. Zgodnie z oczekiwaniami łowców,
gwałtowne zmiany ciśnienia nie pozwoliły na rekordowe wyniki.
W tych
trudnych warunkach najlepiej poradził sobie PIOTR WRÓBEL z
Żeńska, który wygrał łowiąc niespełna 6,5 kg ryb. Kolejne wyniki były
już decydowanie niższe, a byli również tacy, którzy w tym dniu nie
złowili ani jednej ryby. To przydarzyło się m.in. choszczeńskiej
&bdquo;eksportowej&rdquo; wędkarce ALINIE POKORZE, która już wielokrotnie
udowadniała, że potrafi wygrywać z mężczyznami, tymczasem musiała zejść z
łowiska, jak to mówią wędkarze &ndash; o kiju. Ostatecznie żeńską rywalizację
wygrała ELŻBIETA KASPERKIEWICZ z Barlinka, która z wynikiem 3350
punktów, również w męskiej stawce uplasowałaby się bardzo wysoko.
Dodajmy, że głównym organizatorem Pucharu Jesieni był Czesław Pokora, a
ostatnią tegoroczną imprezą wędkarską będą VII Regionalne Zawody
Wędkarskie Parami z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Oczywiście
odbędą się 11 listopada na jeziorze Raduń. Tu również powalczą zawodnicy
z Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego.

Tadeusz Krawiec

Puchar Jesieni 2017
1. ELŻBIETA KASPERKIEWICZ (Barlinek &ndash; 3350), 2. MARIOLA KORZEŃ (Drezdenko &ndash;
1150), 3. EWA WOLNIAK (Choszczno)
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1. PIOTR WRÓBEL (Krzęcin &ndash; 6495), 2. ŁUKASZ POPŁAWSKI (Pełczyce - 5235), 3. MARCIN KARAŚ
(Choszczno &ndash; 4850), 4. JACEK POLAŃSKI (Krzęcin &ndash; 3860), 5. GRACJAN ŁOPACZYK
(Choszczno - 3795), 6. JAN ZIÓŁKOWSKI (3600), 7. PAWEŁ PINDOR (2795), 8. MAREK PĘCHERZEWSKI
(Choszczno - 2755), 9. JERZY PILARSKI (Choszczno - 2755), 10. PRZEMYSŁAW HŁADONIUK (Choszczno 2750)

{gallery}pzw_10_2017{/gallery}

http://www.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 15 November, 2019, 17:40

