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CHOSZCZNO. W 25. edycji memoriału im. Odona Dłużyńskiego, którą z okazji Dnia Dziecka zorganizowali
wędkarze z Koła PZW nr 1 w Choszcznie, wystartowało ponad 50 adeptów sztuki wędkarskiej. W
najmłodszej grupie wygrał ALEKS ŁOPACZYK, w średniej triumfowała DOMINIKA ANDRYSZCZAK, a w
najstarszej, po raz drugi z rzędu, bezkonkurencyjnym okazał się MICHAŁ ZIENDA.

Wędkarski Dzień Dziecka, który od pierwszej edycji organizowany jest na
jeziorze Klukom, z każdym rokiem gromadzi coraz więcej młodych
wędkarzy, a wraz z nimi przybywa kibiców. W niedzielę wśród
dopingujących trafiały się całe rodziny, a ANDRZEJ SOSIŃSKI, który w tym dniu opiekował się wnuczką
DOMINIKĄ ANDRYSZCZAK,
nie omieszkał pochwalić się, że tym razem wspierał ich rodzinny
komplet.
Główni organizatorzy, czyli zarząd Koła PZW nr 1 w Choszcznie
zadbali o to, aby każde dziecko w trakcie zawodów otrzymało prezent, a
na koniec nagrodę. &ndash; My wydarzenie to organizujemy, ale nie miałoby
takiej oprawy gdyby nie sponsorzy, czyli burmistrz ROBERT ADAMCZYK oraz właściciele sklepów
wędkarskich: RYSZARD BAŁA, PRZEMYSŁAW MALINOWSKI i ROMAN KAZIMIERCZAK &ndash; podkreślił
prezes koła JERZY PILARSKI.
I rzeczywiście stół z nagrodami wyglądał imponująco, a dorośli
wędkarze wręcz zazdrościli maluchom sprzętu, którym na zakończenie ich
nagrodzono. Niewątpliwą ciekawostką tej edycji było to, że najwięcej ryb
złowili najmłodsi. Dokładne wyniki podajemy pod artykułem, ale warto
podkreślić, że najwyższy wynik osiągnął startujący w najmłodszej
kategorii (do 9 lat) ALEKS ŁOPACZYK. &ndash; Syn jest jeszcze większym fanem wędkarstwa niż ja
&ndash; tak tłumaczył to osiągnięcie GRACJAN ŁOPACZYK.
W grupie od 9 do 13 lat wygrała wspomniana już wyżej D. Andryszczak, a
wśród najstarszych zawodników, po raz drugi z rzędu wygrał MICHAŁ ZIENDA.

Tadeusz Krawiec

XXV wędkarski mem. Odona Dłużyńskiego &ndash; Choszczno 2018
Kategoria do 9 lat
1. ALEKS ŁOPACZYK (3200), 2. NINA POKORA (3125), 3. MICHAŁ TOKARSKI (2700)
Kategoria 9 &ndash; 13 lat
1. DOMINIKA ANDRYSZCZAK (1545), 2. BŁAŻEJ CHMIELEWSKI (1235), 3. JOSE SPOSÓB (1150)
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Kategoria &ndash; 13 &ndash; 16 lat
1. MICHAŁ ZIENDA (725), 2. KACPER CZARNECKI (700), 3. MIŁOSZ MAJCHRZAK (630)
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