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U subotu 15. svibnja 2011. godine održano je tradicionalno klupsko natjecanje u podvodnom
ribolovu. Za razliku od prethodnih godina natjecanje se nije održalo zajedno sa ŠRD Zubatac iz
Zadra u Rivanjskom kanalu nego je natjecanje organizirao DPS samostalno. Najviše truda oko
organizacije natjecanja uložio je naš član Slaven Čubrić koji je organizirao ovaj događaj u
detalje i pobrinuo se da svima koji su bili prisutni natjecanje ostane u lijepom sjećanju.

Zajedno sa klupskim natjecanjem održan je i 3.Kup Igora Semenova u kojem su imali pravo
sudjelovanja natjecatelji iz drugih klubova. Zona natjecanja nalazila se vanjskoj strani otoka
Murtera, a uključivala je i otočiće Kukuljare, Čavlin, Tetovišnjake, Dužac i pripadajuće brakove.

Ekipa DPSa počela se okupljati na Murteru u petak gdje dogovor oko natjecanja začinjen
večerom, i to brudetom od hobotnice u restoranu u uvali Čigrađa, koji je ujedno bio i mjesto
vaganja ulova i proglašenja pobjednika slijedeći dan.

U subotu ujutro natjecanje je počelo u 9.00 sati a trajalo je do 14.00. Vrijeme na natjecanju je
bilo mirno i sunčano a temperatura mora na površini za svibanj pristojnih 16 - 17ºC. Ukupno 14
natjecatelja rasporedilo se u 7 plovila i raširilo se po zoni natjecanja. Sudac g. Perasović i
sigurnosni ronioc – Vito nalazili su se na najbržem gumenjaku i ažurno su pratili natjecatelje i
njihovu sigurnost tijekom cijelog natjecanja. Također je i prisutnost klupskog doktora Darka
Kovačevića ulijevala dodatnu sigurnost našim natjecateljima.

Iako večini natjecatelja poznat teren, ove godine donio je skromne količine ribe ali validne ribe
na natjecanju bile su zavidnih dimenzija i pokazale su potencijal Murterskoga mora i dio
bogatstva koje obitava u njemu. Nakon završetka natjecanja okupili smo se na vaganju u
restoranu i sa zanimanjem iščekivali rezultate lova. Poslije vaganja uslijedio je ručak,a zatim i
proglašenje pobjednika te dodjela nagrada tvrtke Profunditas, Di-nautika i Apnos na čime im se
od srca zahvaljujemo.

Pobjedu u oba natjecanja ostvario je Tibor Janči sa kirnjom preko 6 kilograma koji je na vaganje
donio ukupno dvije kirnje od kojih je druga bila 100 grama manja od norme za prolaz u validnu
kategoriju. On je sa svojim ulovom iznenadio sve natjecatelje i pokazao zavidno poznavanje
Murterskih terena jer takav ulov je na ovom dijelu Jadrana rijetko ostvariv i u privatnom lovu a
kamoli na natjecanjima. Na drugo mjesto zasjeo je veteran Radovan Trišić koji je na vaganje
donio prekrasnu škarpinu od 1400 grama i validnog lumbraka. Treće mjesto osvojio je Željko

1/2

3. kup Igora Semenova i klupsko natjecanje DPS-a
Autor Danijel Kanski
Petak, 13 Siječanj 2012 19:06

Žuna sa kovačem od 1400 grama kojeg je u ovim vodama uhvatiti na pušku prava lutrija.

Na natjecanju su bili prisutni i gosti iz Splita, otac i sinovi Rajić koji su na svojim žicama predali
velike šarge i tabinje te osvojili postolje na Kupu Igora Semenova.

Važno je napomenuti da je ovo natjecanje pokazalo da je podvodni ribolov disciplina u kojoj dob
natjecatelja nije odlučujući faktor za ostvarivanje vrhunskih rezultata jer su večinu odličja na
ovom natjecanju osvojili stari lisci podvodnog ribolova poput Radovana Trišića, Nevena Rajića i
Željka Žune i pokazali mlađim natjecateljima da je podvodni ribolov disciplina kojom se
uspiješno može baviti dugi niz godina.

DPS Zagreb je još jednom pokazalo da se na istom mjestu mogu okupiti različite generacije
ljudi kojima je zajednički interes boravak u prirodi i druženje. Na ovom natjecanju nedostajali su
mnogi naši istaknuti članovi spriječeni u radnim obavezama ali pojavila su se i neka nova lica
koja nam daju naslutiti da će slijedeća klupska okupljanja biti još zanimljivija i rezultatski
neizvjesnija.

Završit ću ovaj izvještaj sa željom da naši natjecatelji ostvare zapažene rezultate na budućim
natjecanjima i da druženja na moru budu češća i duža.
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