LUKA HAJDARAJ je pojedinačni prvak, a momčad SRD "ZUBATAC" LOVRAN u sastavu
LUKA HAJDARAJ i TONKO PAVIČEVIĆ, momčadski prvak države za 2016. godinu u
kategoriji juniora do 16 godina. Na državnom prvenstvu u sportskom ribolovu za kategoriju
juniora do 16 godina, koje je održano u Puli od 16. do 18.rujna , SRD „ZUBATAC“ Lovran
nastupio je sa čak 5 natjecatelja, od ukupno 24 najbolja mlada ribara u Hrvatskoj. U vrlo
teškim uvjetima ribolova, kiša, jak južni vjetar i valovi, naši LUKA HAJDARAJ, TONKO
PAVIČEVIĆ, TEO HAJDARAJ, ANGELA BASAN i najmlađi natjecatelj državnog prvenstva,
LUKO PAVIČEVIĆ, bili su izvanredni i postigli fenomenalne rezultate.
U pojedinačnoj konkurenciji daleko najbolji bio je LUKA HAJDARAJ, koji je bio prvak u oba
natjecateljska dana i osvojio vrlo uvjerljivo prvo mjesto. Njegov kolega iz momčadi TONKO
PAVIČEVIĆ je prvi dan bio treći, drugi dan drugi, što je bilo dovoljno za odlično drugo mjesto
u pojedinačnoj konkurenciji. U momčadskoj konkurenciji nije bilo dileme, LUKA i TONKO, bili
su prvi i u subotu i u nedjelju, tako da nisu dozvolili nikavo iznenađenje u konačnom
plasmanu i postali momčadski prvaci za 2016. godinu . O kvaliteti i nadmoći naše pobjedničke
momčadi dovoljno govori podatak, da su pobijedili sa ukupnim ulovom od 4328 grama, dok je
drugoplasirana momčad Galeba iz Raše imala ulov od 1754 grama.
Ostvarenim pojedinačnim rezultatom, LUKA i TONKO osigurali su ponovo svoje mjesto u
državnoj reprezentaciji za svjetsko prvenstvo 2017. godine koje će se održati u Francuskoj.
Moramo napomenuti i odlične rezultate ostalih naših članova, 10. TEO HAJDARAJ, 15. LUKO
PAVIČEVIĆ i 22. ANGELA BASAN.
Ovaj veliki uspjeh našeg društva na kraju službene natjecateljske sezone za juniore je plod
cijelogodišnjeg vrijednog rada, puno slobodnog vremena i velikih odricanja svih naših
natjecatelja. Oni su nastupili na svim službenim prvenstvima, kao i mnogim neslužbenim, kup
– natjecanjima. Naravno, nikada ne zaboravimo i veliki doprinos njihovih roditelja, koji ih
redovito prate i pripremaju za sva ova natjecanja. Za Luku i Tonka, sezona službenih
natjecanja još nije gotova, jer za desetak dana putuju u Španjolsku na svjetsko prvenstvo
juniora do 16 godina u mjesto Castellon de Mar, blizu Barcelone. Poželimo im sretan put i
jedni veli ROGI RIBARU!
BRAVO LUKA ! BRAVO TONKO ! BRAVO SRD "ZUBATAC" LOVRAN !!!
Ivica Škec, tajnik
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