
III Towarzyskie Zawody Rzutowe ,,Malmoniada 2015,, zb. Koblov 23-26.04.2015r 

 

,,Malmoniada 2015,, bo taką nazwę obrała coroczna impreza, którą organizuje dla pasjonatów wędkarstwa 

karpiowego ,odbyła się w kwietniu na zb.Koblov. Ten malowniczy zbiornik znajdujący się w Czechach przyciąga 

rzeszę wędkarzy z całej europy można tam spotkać: Niemców,Słowaków,Polaków,Holendrów. Jak co roku zawody 

odbywały się w formie rzutowej taki rodzaj wędkarstwa karpiowego zawsze mnie pociągał to klasyczny połów 

karpia, odkładamy pontony łódki zdalnie sterowane.Kobra spomb itp... atrybuty znowu znajdują racje bytu. 

Rzut do celu ukazuje kunszt wędkarza sposób zanęcania łowiska umieszczanie zestawu w wybranym miejscu 

to jest to co trzeba pokazać aby uzyskać zamierzony cel . 

W zawodach udział brało 17 ekip dwu osobowych trzeba przyznać,że zainteresowanie rośnie z roku na rok dla 

przykładu podam iż pierwsza edycja Malmoniady miała 10 zawodników. 

Tego roku na łowisko zawitały dwie panie które wraz ze swoimi partnerami wędkowały i dzielnie zmagały się 

z warunkami panującymi na łowisku Koblov. 

Losowanie stanowisk odbyło się 23 Kwietnia godzina 8:00 rozpoczęcie wędkowanie wyznaczyłem na godzinę 

10 tak więc od tej godziny zaczęło się ,,karpiowe Eldorado,, pierwsze branie nastąpiło dosłownie parę minut po 

sygnale start ekipa ze stanowiska 9 rozbiła bank ich końcowy wynik zaszokował wszystkich od zawodników po 

włascicieli łowiska . 

Podczas całych zawodów świeciło słoneczko co powodowało nastrój zadowolenia wśród wędkarzy. 

Pech chciał.że podczas trwania zawodów płoć poszła do tarła dla niektórych był to zły omen jednak w ogólnym 

podsumowaniu zawodów chyba nie miało to większego znaczenia poniewarz podczas trzech dób wędkowania 

złowionych zostało 328 karpi w przedziale 4-18 kg łączna waga złowionych ryb to bagatela 2905.06 kg co 

daje średnią złapaną rybę w przedziale wagowym 8.86 kg.Oto jak przedstawiała się statystyka wagowa 3 dni 

wędkowania pierwsza doba suma wagowa złowionych karpi 891.84kg 

po drugiej dobie dodalismy do wyniku 967.99 kg a po trzeciej sędziowie zanotowali w rejestrach 1045.23 kg 

co łącznie dało wynik bliski trzech ton. 

Taki wynik nie szybko zostanie pobity a nawet jeśli to tylko potwierdzi jak bogaty rybostan znajduje się w 

zbiorniku Koblov. 

Jako organizator chciałbym podziękować wszystkim uczestniką zawodów wszelkie moje oczekiwania i prośby 

zostały spełnione. 

Szczególne podziękowania dla sponsorów imprezy to jest JETFISH POLSKA  ADDER CARP 

ROBERT CABAN HANS, ŁOWISKA STARORZEKA, GAJDOWE, KOBLOV . 

Dzięki waszej pomocy zawody mogły się odbyć,a nagrody cieszyły oko zwycięzców i osób obdarowanych w 

kategoriach nie zwiazanych z zajmowanym miejscem na podium. 

 

A oto miejsca na podium, waga ryb oraz ilość karpi złowionych przez zawodników : 

 

1-Kazimierz Niedżwiedż  Andrzej Brożyna     705.40kg   86szt 

2-Witold Smolarczyk  Piotr Bytom     274.00kg   30szt 

3-Łukasz Lechowski  Monika Bacia     262,33kg  Łukasz BIG-FISH karp 18kg   28szt 

4-Krzysztof Przepiórka  Paweł Faber     256,77kg   25szt 

5-Krypciak Arkadiusz  Sas Krzysztof     256,40kg   29szt 

6-Mariusz Nowak  Artur Napiórski     213,34kg   25szt 

7-Krzyszfof Duda  Marcin Duda     181,68kg   18szt 

8-Paweł Svitek  Zdenek Fuks                          148,40kg   18szt 

9-Sebastian Daniszewski  Mateusz Kulik     104,24kg   13szt 

10-Robert Caban  Michał Rataj     98,00kg   11szt 

11-Kmil Szlauer  Radek Dygas     96,62kg   11szt 

12-Marek Wiatrowski Maciej Gorzelewski     87,60kg   9szt 

13-Benedykt Jaskóła  Patryk Wrzeszcz      75,20kg   8szt 

14-Marcin Kościk  Rafał Kalita     59,60kg   8szt 

15-Grzegorz Krala  Tomasz Krala      39,08kg   5szt 

16-Dariusz Malmon  Tomasz Gierlitz TR Karolina Gierlitz     24,40kg   2szt 

17-Grzegorz Choroś  Zbyszek Choroś     22,20 kg   2szt 


