Триумф за Литва на Световното по риболов на лед, България влезе в топ 8
Сряда, 30 Януари 2019 01:04

Литва е отборен шампион от XVI Световно по риболов на лед (ФОТО: Фейсбук)

Националният отбор на Литва грабна шампионската титла от XVI Световно първенство
по риболов на лед, чиито домакин бе язовир Широка поляна край Батак.

Тимът от балтийската държава извади от ледените води в двата състезателни дни (26
и 27 януари) общо 13,894 кг риба. Сребърните медали завоюва отборът на Беларус, а
бронзовите отличия заслужи тимът на Украйна.

Националният отбор на България стигна до престижното осмо място. Държавният ни
тим бе едва 10-ти след първия етап от надпреварата в събота, но в решителния втори
състезателен ден се представи блестящо и дори зае петото място.

Българските национали стигнаха до осмото място в крайното отборно класиране (ФОТО: Фейсб

52-годишният ветеран от Литва Гинтас Балчевичус пребори конкуренцията за златото в
индивидуалното класиране с резултат 3,203 кг риба. Вицешампион стана Анти Силанпаа
от Финландия, а трети се нареди още един литовец - Мариус Ясиаускас.

1/2

Триумф за Литва на Световното по риболов на лед, България влезе в топ 8
Сряда, 30 Януари 2019 01:04

От българите шампионът ни Славчо Лазаров зае 19-то място в подреждането.

Шампионатът на язовир Широка поляна ще остане в историята като най-екстремният за
всички времена. Паднали смърчови дървета, прекъснато електрозахранване и дълбоки
снежни преспи създадоха огромни трудности на организаторите. Благодарение на
енергичната работа на служителите на община Батак и на ДЛС Широка поляна
критичната ситуация бе овладяна, а първенството проведено. В него се включиха 150
състезатели и треньори от 15 страни, които въпреки екстремната обстановка останаха
впечатлени от природата в региона.

Тежките условия не уплашиха участниците в Световното на язовир Широка поляна (ФОТО: Фей

Домакин на следващото Световно първенство по риболов на лед през 2020-а ще бъде
Литва.
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