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SLOVÁCI SÚ MAJSTRAMI SVETA V LOVE RÝB NA UMELÉ NÁSTRAHY

V majstrovskom titule "má prsty" aj Púchovcan Juraj Smatana

Reprezentácia Slovenskej republiky - majstri sveta v love rýb na umelé nástrahy. Pod historický
úspech slovenských "prívlaciarov" sa podpísal aj Púchovcan Juraj Sma tana.
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Slovenská reprezentácia v športovom rybo
love v love rýb udicou - kategória prívlac, si
v chorvátskom mestecku Knin na dravej rieke
Krka si senzacne vybojovala titul majstrov sveta.
Po bronze spred troch rokov z domácej vody
pri Ružomberku a striebre spred dvoch rokov
z Bulharska triumfovali tento rok Slováci pred
najväcšími favoritmi Rusmi a tretími Cechmi.

Svoj podiel na majstrovskom titule má aj clen
pÚChovskéhoklubu prívlace Juraj Smatana. Do
Chorvátska síce cestoval v úlohe náhradníka
a napokon sa k sútaženiu ani nedostal, no na
rozdiel od ostatných disciplín športového rybolo
vu má lov na umelé nástrahy svoje špecifikum.
Podl'a kapitána družstva Trencana Jaroslava
Sámela, v sútažiach v love rýb na prívlac platia
na majstrovstvách sveta špecifické pravidlá
a pre samotný úspech celého družstva majú
obrovský význam všetci clenovia tímu. Tí, ktorí
nechytajú, plnia dôležitú úlohu asistentov. Ich
práca spocíva v tom, že sledujú niekol'ko sto
metrov dlhý úsek a pre svojich kolegov z repre
zentácie hl'adajú ideálne miesta na chytanie.
"Ich podiel na zlatej medaile je minimálne tak

vel'ký, ako tých, ktorí chytali," povedal Sámela s
tým, že okrem dvoch náhradníkov cestovali so
slovenskou výpravou do Chorvátska další štyria
asistenti na brehu, ktorísi pobyt hradili sami. Ako
dodal kapitán slovenskej reprezentácie, pod
mienkyvChorvátsku boli mimoriadne nárocné,
chytal o sa na krištál'ovo cistej dravej rieke, ktorá
navyše nebola ani zdaleka zarybnená tak, ako
pred majstrovstvami avizovali usporiadatelia.
"Naštastie, na rozdiel od minulých majstrov
stiev sveta v Andore, kde sme sa vinou krachu
leteckej spolocnosti dostali len niekol'ko hodín

pred sútažou, tento rok sme nenechali nic na
náhodu a v dejisku svetového šampionátu
sme absolvovali dvojtýždenné sústredenie,"
zdôraznil Sámela.

Majstrovstiev sveta v najmladšej disciplíne
športového rybolovou sa zúcastnilo trinást
družstiev a pätclenné slovenské družstvo
tvorili Juraj Mrázik, Ladislav Mlynarovic, Martin
Forbák, Peter Hornák, Jaroslav Sám ela a Juraj
Smatana. V sútaži jednotlivcov rovnako dosiahli
Slováci na medailu - Juraj Mrázik si vybojoval
bronz. (pok)


