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Podsumowanie wyników „Mistrzostw
Polski w Tworzeniu Sztucznych Much”

© Piotr Łopaciński
Muchy nadesłane na Konkurs razem.
Komisja Konkursowa SWI
Sobota 12 Maj 2007
Informujemy, że Komisja Sędziowska "Mistrzostw Polski w Tworzeniu Sztucznych
Much”, dokonała oceny prac konkursowych, nadesłanych przez uczestników.
Komisja Konkursowa „Mistrzostw Polski w Tworzeniu Sztucznych Much” w składzie:
Pan Grzegorz Łoszewski
Pan Adam Sikora
Pan Wojciech Węglarski
informuje, że dokonała oceny nadesłanych przez uczestników konkursu sztucznych
much. Jednocześnie Komisja Sędziowska zasugerowała, aby ze względu na niewielką
ilość uczestników nie przyznawać tytułów Mistrza Polski i poprzestać wyłącznie na
uznaniu uczestników.
Komisja Konkursowa podzieliła ten pogląd i w tej sytuacji pragnie poinformować, że
zwyciężcą Konkursu został Pan Piotr Chybiło z Sanoka, który zdobył największe
uznanie
Komisji Sędziowskiej w następujących kategoriach:
-

sucha mucha
nimfa
streamer szczupakowi
mucha łososiowa dowolna

Średnia ilość zdobytych punktów wyniosła 271 pkt.
Drugie miejsce zajął Pan Mieczysław Dziadura z Zabrza który zdobył największe
uznanie Komisji Sędziowskiej kategoriach:
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- streamer
- mucha łososiowa
Średnia ilość zdobytych punktów wyniosła 240,5 pkt.
Trzecie miejsce zajął Pan Przemysław Paszko z Tarnowskich Gór, który zdaniem
Komisji Sędziowskiej najlepiej wykonał muchę w kategori:
- mokra mucha
Z punktacją 220 pkt.
Zwycięzca Konkursu Pan Piotr Chybiło, łowi metodą muchową od ponad 22 lat i tak
długo wykonuje i doskonali swoje przynęty muchowe. Muchy przysłane na Konkurs są
jego pomysłu, gdyż jak napisał bardziej bardziej zależało Mu na wykazaniu się własną
inwencją, niż powielaniem ”klasyki”. Gratulujemy zwycięstwa.
Jednocześnie Komisja Sędziowska zasugerowała, aby ze względu na niewielką ilość
zgłoszonych prac nie przyznawać tytułu Mistrza Polski i poprzestać wyłącznie na
uznaniu uczestników. Komisja Konkursowa SWI podzieliła ten pogląd.
Komisja Konkursowa gratulując laureatom pragnie przeprosić uczestników za długi
termin, jaki upłynął od dnia zakończenia konkursu, do czasu ogłoszenia jego wyników.
Komisja Konkursowa SWI
Wrocław 15 czerwca 2007r
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Mokra mucha - autor
Przemysław Paszko
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Streamer - autor
Mieczysław Dziadura

Mucha łososiowa full
dress - autor Mieczysław Dziadura

© Piotr Łopaciński
Nimfa - autor - Piotr
Chybiło
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Mucha łososiowa
dowolna - autor - Piotr
Chybiło

Sucha mucha - autor Piotr Chybiło

© Piotr Łopaciński
Streamer szczupakowy autor - Piotr Chybiło

Inne tego autora: Komisja Konkursowa SWI » więcej...
Lista artykułów, zdjęć, plików, linków ... itd. powiązanych z tą pozycją

Tematyka: Inna »
Nie święci garnki lepią czyli..
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Dyskusje i recenzje
Dodaj wypowied
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