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Dvojdňový medzinárodný pretek dvojčlenných družstiev sa podarilo Trenčanom zorganizovať úplne 
super. O kvalite novej pretekárskej trate pod hydrocentrálou v Trenčíne nebolo pochýb. Dostatok 
pekných rýb potvrdili aj mladí pretekári v LRU CIPS,  ktorí tu mali záverečné dvoj kolo svojej súťaže 
a tak dobrý chýr o kvalitne pripravovaných pretekoch sa rozniesol raz dva. 

 

Po niekoľkých slabších rokoch sa organizátori dočkali plného domu, ako pri finále slovenského 
futbalového pohára. Prihlásilo sa 28 družstiev – Zastúpenie tu mali aj Češi, Maďari a Taliani. Do tohto 
pekného počtu sme sa ako Klub LRU Trnava zapojili dvoma družstvami v zložení Martin Lipka + Peter 
Ardan, a druhé Peter Mišo + benjamín Gabriel Vajsábel. 

 

 



 

Ako obvykle sme si dali na vyskúšanie brania rýb nepovinný tréning v piatok. Niekoľko hodín cvičenia 
s deličkami, odskúšanie lepeňákov i krmiva, nás trochu utvrdilo v tom, že naša voľba krmiva bola 
správna. Množstvo povolenej živej nástrahy 2,5 litra sme poctivo naplnili. Domáci poriadatelia nás boli 
aj pozrieť a poklábosiť o množstve a veľkosti rýb ktoré lovíme. Očakávali svoj veľký deň s napätím – 
podarí sa všetko čo pripravili na 100%?. Počasie sa však malo cez víkend zopsuť. / s 90% 
pravdepodobnosťou sa zopsuje vždy – hlavne keď ide o významné preteky, na ktorých si chceme užiť 
a trošku rybársky s priateľmi z celého Slovenska pookriať!  Ryby s nami v celku spolupracovali. Desiatky 
kusov sme v priebehu niekoľkých hodín cvičného lovu vybrali pozrieť sa na breh. Podvečer sme všetko 
popratali po brehu a išli sa ubytovať do hotela na druhej strane vody. Bolo to celkom blízko – veď sme 
naň cez vodu pozerali celý deň. 

Recepčná nám stihla ešte pred ubytovaním 
načapovať poriadne pivo, a pobaviť nás ponukou na 
objednávku raňajok, ktoré sa mali podávať od 8,00 
do 10-tej. Nevedela,  že Martin vstáva každý deň 
04,00 a o 05 už ponúka nám spolubývajúcim horúcu 
kávu. Je to tradičný rituál – takže žiadne vylihovanie 
na posteli ráno sa nekoná. Ubytko bolo vcelku 
slušné, aj keď metrov životného priestoru sa v izbe 
ušlo na jedného ozaj minimálne. Ale na to, že sa v 
izbe len vyspíme to stačí. Dlho sme neponocovali – 
po skonzumovaní 5 píc a niekoľko točených piviek 
sme zaspávali v pohode. Túto kazil len hnusný dym, 
ktorý sa nám nanominoval bez pozvania do izby. 
Nejaký dobrodinec hneď vedľa hotela pálil odpadky 
po nejakej záhradnej párty a staral sa o bonus pre 
návštevníkov hotela. 

Ráno sme zabsolvovali tradičné rituály s kávou, 
zabáraním kostných červov a nakoľko sme vedeli, 
že bude zabezpečený dobrý bufet od organizátorov 
o 06,15 sme už boli na trati a zarábali krmivo. 
Samozrejme všetci rovnaké – o receptúru sa staral 
Martin. O 07 už bola prezentácia a zanedlho 
spoločný nástup a hlavný bod losovanie. Nedalo 
mi, aby som neodfotil množstvo cien, ktoré sa 
Trenčanom podarilo aj s bohatou pomocou 
sponzorov zabezpečiť. A nejednalo sa len o ceny. Aj 
bufetové menu bolo parádne. Asi sa toho už tak 
ľahko ja nedočkám, aby bolo všetko za také ceny 
ako tu v bufete. Všetko vzali hostitelia na seba. 
Podobne ako ženích s nevestou – hostia mali 
všetko zadarmo. Pivo, výborná kávička, alko, 

nealko i teplé raňajky padli na  úrodnú pôdu a naladili pretekárov na optimum. Riaditeľ pretekov pri 
otvorení pretekov poprial všetkým veľa pekných chvíľ pri love, športový výkon, a na záver odovzdanie 
pekných cien tým najlepším. 

Losovania za našu dvojičku som sa ujal ja a mal som šťastnú ruku – Martinovi A2 super flek na spodku 
trate a mne B27 – zasa na opačnej strane hore. Gabo si vytiahol A6 a Peter B13. Na pretekoch sa 
zúčastnilo to najlepšie čo na Slovensku v súčasnosti je + veľmi dobá konkurencia v podobe zahraničných 
družstiev. Nálada bola veľmi dobrá, takže s prianím nech sa darí sme sa rozviezli na svoje fleky a išli si 
to ako sa hovorí užiť. Možno aj motyka vystrelí a podarí sa aj nám niečo v celkovom umiestení. 



*Slávnostné zahájenie preteku* 

Voda bola pomerne pomalá – aj keď bol 
sľúbený nejaký seriózny prietok – mne tiekla 
voda presne na opačnú stranu. Poctivo som 
porozkladal všetko tak ako som si naplánoval. 
Dve hodinky prípravy mi prebehli ako 
blesk.  Po očku som sledoval súperov, zľava i 
sprava. Klasické kanonáda kŕmnymi guľami 
prebehla veľmi rýchlo a ostávalo už len vyviezť 
lepeňákov. Mal som dobrý pocit, že som urobil 
všetko ako som mal. Potom to vypuklo. Prvé 
záber y a prvé vypäté veľké ryby. Povedal som 
si že nebudem nadávať nahlas. Ako najstarší 
na brehu by som si to možno aj dovolil. Zo päť 
v rade sa mi vyrezalo a nemohol som sa trafiť 
do toho správneho háčika. Prišiel ma 
povzbudiť aj Peťo Pilát – že Martin ide veľmi 
dobre a tak som sa skoncentroval, prestavil 
hĺbku a začalo sa mi dariť. Rybka za rybkou 
končila v sieťke. Zdalo sa, že som dobehol 
stratu z prvej hodiny. Druhá bola super. 
V tretej som mal však poriadnu galibu – pri 
bežnom vysunutí deličky mi zrazu praskol 6 
diel deličky. Zastal na 2 kusy a náhradný diel 
som nemal. Ako sa hovorí …chudobnému aj 
z hrnca vykypí! Neostávalo mi iné len použiť 
hrubú silu, zobrať poriadny nôž, skrátiť diely, zasunúť do seba, prelepiť páskou a pokračovať v love. Bola 
to poriadna operácia – stratil som však veľa času /cca 25 minút/ v rozhodujúcej fáze lovu. Odrazilo 
sa to na celkovej váhe môjho úlovku, kedy mi ostatní súperi ušli. Váha ukázala 7 195 gramov a 8-čka 
v sektore.  Na lepšie umiestnenie som potreboval úlovok medzi 9-10 kilami. 



Martinovi sa darilo super a celkovým úlovkom 25 790 gr nalovil najviac na celej trati. Takže jednička 
s hviezdičkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* Gabo slušne odmietol ponuku domácich na občerstvenie pri športovom výkone!* 

 



Nášmu druhému tímu sa až 
tak nedarilo. Peter Mišo na 
B9 ulovil 5 570 gr a 14.tku 
v sektore. Jeho dvojičke 
nášmu benjamínovi 
Gabrielovi Vajsáblovi sa 
darilo omnoho lepšie /14. 
rokov/. Dobrý flek na A6 
a nabudený výkon – ukázať 
sa medzi dospelákmi mu 
vydal na pekné 4. miesto 
s váhou 15 730 gramov. 
Takže pre naše farby bol 
prvý deň pretekov veľmi 
sľubný a ak by sa zadarilo 
losovanie v nedeľu – mohli 
sme pomýšľať na pekné 
celkové umiestnenie. 
Počasie sa malo ako obvykle 
zopsuť, pršať a veterno. 
Netrpezlivo sme po zbalení 
a naložení vecí vydali do 
hlavného stanu pozrieť 
priebežné výsledky 

družstiev po prvom preteku. Ja s Martinom 5. 
miesto s 2 bodovou stratou na bedňu. Peter a Gabo 18. miesto. Domáci sa postarali zasa o super bufet 
a perfektný gulášek, kávička i nealko. Naládovali sme sa, ale na kultúrne doplnky podujatia /muziku/ 
sme nečakali. Rozpršalo sa a ani mokrý nafukovací hrad na skákanie sme nevyužili. S Gabom sme si 
robili srandu – keby tam skočil Mišo so svojimi kilami, tak vežičky hradu pristanú na druhej strane Váhu 
pri našom hotely. 

Večer sme čo to poopravovali v systémoch 
a zaľahli. 

Ráno pršalo  a bolo chladno. Pod dáždnikmi 
sme zarobili krmivo a išli znovu na raňajky 
a losovanie. Bohužiaľ – moju šťastnú ruku 
z prvého dňa som nevyužil. Miesta hlboko 
v sektoroch a kde sa moc nelovilo. 
Nebudem opisovať priebeh celého druhého 
kola. Lebo skrátka smola jak hova… Kde 
som položil udicu tam som zachytil a utrhol 
systém. Za 30 minút som prišiel o všetko, 
čo som si na celý pretek pripravil! Do toho 
pršalo. Natieklo do lepených červov a bolo 
po lepeňákoch. Aby som ich aspoň trochu 
využil, vysypal som ich do krmiva. Predpisy 
však nedovoľujú robiť počas preteku gule 

z krmiva oboma rukami a jednoručky sa s vysokým obsahom živých červov robili veľmi ťažko. Súperi 
po oboch stranách ma hravo obehli. Posledné 2 hodiny si ryby vybrali voľno a brali len veľmi sporadicky. 
Koniec preteku, na ktorý som sa tak tešil som uvítal s úľavou. Konečne koniec môjho hororového lovu. 
Váha zodpovedala priebehu preteku. Ukázala 1975 gr a 14tka v sektore. Jediné plus bolo že 
s ukončením preteku prestalo pršať a po vyutieraní deličky sa po chvíli oschli aj ostatné veci a dalo sa 
všetko ako tak naložiť do auta. 

Len som dúfal že Martinovi sa darilo oveľa lepšie. Ako mi po pretekoch referoval, zopár veľkých rýb 
vyrezal. Na celkové víťazstvo potreboval vyhrať sektor a uloviť aj váhu okolo 15 kilov. No nevidalo! Ale 
že mal pekné ryby svedčia aj dokumentárne fotografie, ktoré urobili domáci organizátori. Pekné zábery 
z mosta. 



Petrovi Mišovi sa ani v druhom kole nedarilo a znovu zahral 13tku s váhou 2 420 gr. 

Gabo mal pomerne slušné miesto. Keď súperom prestala ísť ryba, jemu sa priebežne darilo premieňať 
jemné zábery. 7. miesto v sektore s váhou 7 095 gr je možné považovať za veľmi slušný výsledok. 

Takže celkovo: Družstvo Trnava A Martin Lipka a Peter Ardan 13. miesto. Družstvo Trnava B v zložení 
Peter Mišo a Gabriel Vajsábel 20. miesto z celkového počtu 28 zúčastnených družstiev. 

V týchto perfektne propagovaných, realizovaných a bohato dotovaných pretekoch s medzinárodnou 
účasťou v jednotlivcoch vyhral a finančnú prémiu za 2 jednotky a najvyššiu ulovenú váhu 39 320 
gr získal Ľuboš Krupička. Super výkon, na aký sme u neho zvyknutý. (Martin mu trochu šliapal na 
päty!) 

 

1. Miesto v družstvách so ziskom 7 bodov získal suverénne team Maver ČR – R. Pokorný a R. Hron 

2. Miesto družstvo z Vranova nad Topľou Club RIVE M.Rybnikár a J. Hitmár s 12 bodmi. 

3. Miesto družstvo Trabucco Považská Bystrica Ľ. Krupička a R. Dudr  s 14 bodmi. 

Aj keď sme na tomto podujatí nejako významne neohrozili pódiové umiestnenia, nabrali sme veľké 
skúsenosti na jednej z najlepších pretekárskych tratí na Slovensku. Užili sme si perfektnú atmosféru 
a perfektnú trať vytvorenú usporiadateľom, za čo je potrebné im poďakovať. Takže za obe Trnavské 
družstvá týmto vyslovujem úprimné poďakovanie a obdiv za to množstvo odvedenej práce pri 
zabezpečovaní cien, občerstvenia i úprave trate. Takto kvalitne zorganizované preteky s medzinárodnou 
účasťou si to plne zaslúžia. Určite sa všetkým zúčastnením hlboko vryl do  pamäte a radi sa sem na 
ďalší ročník prídu kvalitne rybársky vyblázniť znovu. Samozrejme radi znovu prídeme aj mi. 

Ešte raz ďakujeme!!! 

So silnými prežitými emóciami na super preteku sa s vami podelil – Ardan 


