
W dniu 18 października 2020 r. na Zbiorniku Rybnik rozegrano zawody spinningowe teamowe   
„ I Puchar Mikado w Rybniku 2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak co roku zainteresowanie udziałem w zawodach było bardzo duże, a limit startujących został wykorzystany 
w 30 min po ukazaniu się komunikatu na stronie internetowej Okręgu i niestety sporo teamów „nie załapało” 
się na zawody, ponieważ w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju organizator postanowił ograniczyć 
liczbę uczestników zawodów do 100 osób, a odliczając obsługę dla zawodników pozostało miejsca tylko dla 46 
teamów.  

Zawody rozpoczęły się już o 5-tej rano slipowaniem łodzi. Mimo dużej ich ilości, sędzia główny kol. Krzysztof 
Balcarek planowo o 7.30 przeprowadził odprawę z zawodnikami, podczas której wręczono pakiety startowe 
ufundowane przez markę MIKADO, sponsora tegorocznego cyklu zawodów „Puchar Mikado w Rybniku 2020”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawody, a właściwie samo wędkowanie trwało 6 i ½ godziny, podczas których złowiono: 79 okoni (największy 
35,5 - MEDIC TEAM), 12 szczupaków (największy 69,2 - Debeściaki) i 45 sandaczy (największy 82,8 – Team 
Lajkoniki). W tym nie przedstawiono do punktacji żadnego suma, a wiem że wielu liczyło na poprawienie 
rekordu sprzed dwóch lat. 

 

 

 



Po spłynięciu na brzeg na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek a dla najlepszych teamów pamiątkowe 
puchary, dyplomy, nagrody pieniężne (na które przeznaczono prawie połowę opłaty startowej) oraz wędki od 
sponsora-marki MIKADO. 

Ostatecznie zawody wygrał Team Wojtek i Leszek w składzie Wojciech Chentosz i Leszek Bałuc wynikiem 
8 100 pkt., miejsce drugie Team KWK Murcki 118 w składzie Jerzy Duda i Rudolf Gepfert 6850 pkt a trzecie 
Team R. Olma-S. Michajluk 6 110 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo że zawody rozegraliśmy w reżimie sanitarnym (maseczki, dystans) to jednak w koleżeńskiej atmosferze, 
a pogoda, mimo że portale pogodowe zapowiadały deszcze i silny wiatr, okazała się spokojnie i było nawet 
słonecznie. 

A teraz pytanie: czy będą kolejne zawody cyklu o „Puchar Mikado w Rybniku 2020”? Niestety nikt nie umie na 
nie teraz wiążąco odpowiedzieć. Kolejne zawody które miały zostać rozegrane w najbliższy weekend zostały 
przełożone na wstępny termin 29 listopada br. Ale czy uda Nam się zrealizować ten plan? Będzie to przede 
wszystkim zależało od sytuacji w kraju związanej z Covid-19.  

Jeżeli podejmiemy decyzję o wznowieniu cyklu, na stronie katowice.pzw.org.pl pojawi się stosowny komunikat. 

Dziękujemy wszystkim za udział w zawodach, sędziom za ich ciężką pracę, a sponsorowi - marce MIKADO - za 
cenne nagrody.  

I miejmy nadzieję że do zobaczenia. 

 

I Puchar Mikado w Rybniku 2020 – Wyniki 
Zdjęcia: Piotr Gołda, Tomasz Czapek, Grzegorz Wysopal 

 

http://www.katowice.pzw.org.pl/
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1T471lLxyR_84bpTdRWsi16kHQ03yY1Ad

