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Lov na feeder je pre niektorých z vás zatiaľ niečím novým 
a nepoznaným. Pre veľkú a rýchlo sa rozrastajúcu skupinu 
rybárov je však pohľad na tancujúcu feeder špičku priam 
magický. Sme preto veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť 
medzinárodného podujatia, ktoré nemá na Slovensku obdo-
bu. Na Madunickom kanáli sa konal 1. ročník BROWNING 
FEEDER CUPu, kde sa stretli špičkoví pretekári v love na 
feeder podľa pravidiel CIPS.

redakciaredakcia
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R adosť organizátorov bola o to väčšia, že na podujatie priebežne počas dvoch 
dní prišlo veľké množstvo zvedavých divákov z radov slovenských rybárov. 

A bolo na čo pozerať - napr. pretekár Browning Feeder Tímu Slovakia - Jaroslav 
Haššo dosiahol hmotnosť ulovených rýb za nedeľu viac ako 21 kg! 

 Detský „KINDERBROWNING CUP“

Prekvapeniam divákov nebolo konca, keď v nedeľu videli súťažiacich z radov detí. 
Najlepší z nich na veľmi ťažkej pretekárskej trati, akou je Madunický kanál, na-
chytali vyše 10 kg rýb. Radosť firmy Browning z celého podujatia zvyšuje fakt, že 
väčšina detí do svojich vnadiacich zmesí použila aj krmivo Browning, ktoré im ráno 
pri prezentácii venovala firma SPORTS. Opäť sa potvrdilo, že iba kvalitné vnadenie 
priláka ryby a prinesie neuveriteľné športové zážitky pre všetkých bez rozdielu 
veku. Všetky ulovené ryby počas dvoch dní boli, samozrejme, ihneď po odvážení čo 
najšetrnejšie vrátené do vody. Na pretekoch bolo zabezpečené stravovanie, vrátene 
teplých jedál, občerstvenie, sociálne zázemie a stanový tábor.  

Aj my veríme, ako povedala na vyhodnotení pretekov pani starostka obce Madunice, že sme práve odštartovali tradíciu, ktorá sa bude tešiť 
z roka na rok väčšiemu záujmu zo strán pretekárov aj divákov. Naše poďakovanie patrí firme Sports, MO SRZ Hlohovec, spoločnosti INGSTEEL 
spol. s r.o., spoločnosti Trnavská Vodárenská spoločnosť a.s., obci Madunice, obci Dubovany a Silvermanu. Mediálne akciu podporili RRR a 
TV Patriot. Generálnym sponzorom bol Sports s.r.o. - veľkoobchod s rybárskymi potrebami Browning.
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Aké zážitky majú z tejto akcie pretekári? Niektorí z nich nám napísali pár slov...

Organizátorov sme sa opýtali, prečo práve Madunice a prečo Browning cup?
Madunický kanál je jednou z mála homologizovaných tratí na lov rýb udicou a firma Browning 
je celosvetový leader vo výrobe prútov, navijakov, krmív a nástrah na lov feedrom a Match. 
Bolo teda úplne prirodzené, že firma Sports v spolupráci MO SRZ Hlohovec s nadšením uvítala 
možnosť zorganizovať tieto prestížne preteky. 

 1. miesto: Alexander Pónya 

Zúčastňujem sa pretekov už 4 roky, ale 
takto dobre zorganizované preteky som 
ešte nezažil. Minuloročné madunické 
neúspechy a vynikajúca atmosféra týchto 
pretekov ma vyburcovali k tomuto výsled-
ku. Ulovil som svoj osobný rekord v Ma-
duniciach: 18 440 g (2. deň). Teším sa na 
budúci ročník, nakoľko už teraz prisľúbili 
účasť aj mnohí zahraniční pretekári. A toto 
nech je inšpiráciou pre mnohých rybárov 
nerozhodných zúčastniť sa týchto prete-
kov, ktoré sú naozaj pre širokú rybársku 
verejnosť. Záverom by som chcel poďakovať 
organizátorom za veľmi pekné podujatie.

 3. miesto: Gábor Dome  

 2. miesto: Milan Gažo (Browning Feeder Team Slovakia)

Chcel by som napísať pár slov o najlepších feedrových pre-
tekoch, aké kedy boli zorganizované na Slovensku. Je mi iba 
ľúto, že je u nás veľa dobrých pretekárov a tak málo ich prišlo. 
Perfektná atmosféra a nálada na trati nasvedčovali už od 
začiatku, že to budú dobré preteky. Voda nám síce v sobotu 
nepriala (hladina bola nízka), ale v nedeľu si každý prišiel 
na svoje a ja som rád, že sa ukázalo, koľko je v našej domácej 
vode rýb. Základ krmiva, ktoré som použil: Grand Slam, Sweet 
Breams, Krazy Liquid Caramel... Úspešnejší som bol v sobotu, 
keď som vyhral sektor. V nedeľu sme si vyžrebovali traja sek-
toroví víťazi zo soboty rovnaký sektor. Bolo jasné, že ak chcem 
pomyslieť na pohárové umiestnenie, nesmiem byť horší ako 
tretí. Prvá cena bola lákavá, preto som chcel zabodovať, čo sa 
mi podarilo, ale nie na 1. miesto - radosť mi prekazil môj stály 
rival a kolega z ligy Alexander Pónya. Musím však spomenúť, 
že mám na tom aj svoju vinu, lebo som stratil 4 väčšie ryby. To 
isté sa prihodilo viacerým na trati. Čo dodať? Nuž, s 2. mies-
tom som veľmi spokojný, aj s organizáciou pretekov a cenami. 
Boli to najlepšie preteky, na ktorých som sa v rámci Slovenska 
zúčastnil. Veľká pocta patrí firme SPORTS a Browningu.

Organizátori vložili svoju dušu a srdce do súťaže, 
aby obidva dni zorganizovali na profesionálnej úrov-
ni. Dbali o každý malý detail. Na základe 2-dňového 
tréningu som sa snažil zostaviť takú taktiku, ktorá 
vedie k výsledkom za všetkých okolností a moji 
súperi sa snažili o to isté. Skúsenosti z tréningu 
poukazovali na to, že by som mohol uloviť 15, možno 
aj 20 kg takýchto rýb, pretože nebol výnimkou ani 
úlovok nad 1 kg! Ako víťaz sektoru v II. kole som 
chytil ryby s celkovou hmotnosťou 27 620 g. Stal 
som sa najúspešnejším zahraničným pretekárom. 
Priznám sa, že som veľmi šťastný a spokojný. V za-
hraničí na neznámej vode je veľkou radosťou patriť 
k najlepším. Po pretekoch prichádzali za mnou deti 
i dospelí, aby sme sa spoločne odfotografovali. 
Poznali ma, aj keď sme nerozprávali rovnakým 

jazykom. Bol to veľmi príjemný zážitok, rád sa vrátim kedykoľvek, 
a to tiež žiadam od ostatných maďarských rybárov! Rád by som 
vyjadril osobitné poďakovanie organizátorom súťaže, rovnako ako 
svojim slovenským priateľom: Jozefovi Vighovi, Milanovi Gažovi 
a Jarovi Haššovi za poskytnutú pomoc!

Hodnotiť také preteky je jednoduché, v prvom 
rade super organizácia, ktorá bola prepraco-
vaná do detailov po každej stránke, najmä 
organizačnej. Chodím na preteky viac ako 9 
rokov, ale je málo takých super pretekov, ako 
boli tieto. Väčšinou je to rýchle ukončenie a 
rozchod s úbohými cenami. Tu boli ceny ako 
na Majstrovstvách Slovenska, čo mohli všetci 
len závidieť a najmä tí, ktorí sľúbili a nepriš-
li. Základ krmiva, ktoré som použil: Grand 
Slam, M7, Krazy Liquid Caramel... Veľký 
obdiv za prácu, ktorú ste ako organizátori 
spravili a patrí vám veľká vďaka! 

 4. miesto: Jaroslav Haššo (Browning Feeder Team Slovakia)

http://www.sports.sk/index.php?searchstring=browning&searchtype=all&searchsubmit=1&searchsubmit=1&action=search&cid=0&page=17673&searchsubmit=H%BEadaj&searchsubmit=1

