Vakar kā tiesnesis piedalījos Latvijas čempionātā spiningošanas divcīņā, kurš notika Engures ezerā
Ķūļciema bāzē "Mazsaliņas". Pēc sacensību starta, kad visi censoņi ar elektromotoriem aprīkotajās
laivās bija pazuduši Engures ezera plašumos, šogad pirmo reizi pats ķēros pie airiem un iebraucu
ezerā nedaudz paspiningot. Copēju kāds 2 stundas turpat bāzes apkārtnē. Lai gan pirms tam bāzes
speciālisti prognozēja vāju copi, jo pūta viegls ZA vējš, man laika apstākļi tādai nelielai pastaigas
copei likās simpātiski, arī rīts bija patīkami silts, tikai +10° C. Ezera devīgumu var redzēt bildēs
(asari gan nebija mani). Līdakas bija zālēs, relatīvi seklās vietās. Palīdzēja precīzi metieni starp
zālēm.

Izmantoju daudz lietoto sudraboto paštaisīto LJ rotiņu, Mepps Aglia 3 analogu, tikai bez serdeņa, lai
tas būtu iespējami vieglāks. Copes bija pārliecinošas - visas, kuras ņēma, palika uz āķa. Kopumā bija
7 līdaciņas. Divas lielākās 3,1 un 1,4 kg svarā. Nekādu lielu zivju dzīvību nemanīju. Satiku pāris
konkurentus, taču tie tobrīd bija galīgi tukšā.
Domāju, ka sportistiem būs labi lomi, taču, kad visi izbrauca krastā, izrādījās, ka daudzi bija bez
zivīm. Nebija palīdzējis arī tas, ka daudzi bija devušies uz ezera populārākajām krietni tālajām
vietām. Vienīgi Inārai K. bija skaists loms, bet lielākā izrādījās Kristapa E. vienīgā, taču 5,5 kg
smagā līdaka. Līdzīgi kā man, pārsvarā izrādījās, ka labākie lomi bija tiem, kuri copēja pa zālēm uz
rotiņiem, vienīgi Ināra bija lietojusi vobleri.
Latvijas čempionātā spiningošana divcīņā
Čempionāta sacensības risinājās divās disciplīnās. Sestdienas rītā visi dalībnieki devās ezerā, kur
septiņas stundas pārbaudīja savu prasmi praktiskajā spiningošanā. Pēc tam uz sauszemes visiem bija
jādemonstrē savas iemaņas mērķī mešanā ar spiningu.
Praktiskajā spiningošanā starp vīriem labākais bija Jānis Strazdiņš, kurš pārstāv komandu "Philips".
Viņa lomā bija 5 līdakas kopsvarā 6,725 kg. Otrais bija Kristaps Everss no Pasaules I komadas ar
savu vienīgo taču 5,545 kg smago līdaku (tā bija šī pasākuma lielākā zivs), trešais bija Adrians
Jerohins no Kokneses komandas ar 3,420 kg smagu lomu. Pārsteigums bija šī ezera pazinēju
mērsradznieku relatīvi vājie lomi.
Sieviešu konkurencē pārliecinoši labākā bija Ināra Koha, kura pārstāvēja Mērsraga I komadu ar 5
līdakām kopsvarā 9,010 kg. Otrā bija Iveta Milliņa no Normark komandas ar 3,975 kg, trešā ar 0,950
kg bija Inese Jansone no Daiwa komandas.

Mērķī mešanā daudzi spiningotāji, kuru vidū redzējām vairākus kastinga veterānus, demonstrēja
augstu meistarību. Ēriks Lašins no Pasaule I sasniedza 96 punktus no iespējamiem 100. Izcēlās
cēsinieki, kuri pārstāv klubu BB Cope. Labāko vidū bija Andris
Dolženko - 94 punkti, Mārtiņš Markovs - 92 punkti, sieviešu konkurencē labākā bija Kristīne
Maklere ar 88 punktiem.

Divcīņas kopvērtējumā čempionāta laurus plūca tie, kuriem bija lielākie lomi. Jo izrādījās, ka visi
labākie spiningotaji gandrīz vienlīdz labi met arī mērķī un tādā veidā varēja saglabāt spiningošanā
iegūto handikapu. Vīriešu konkurencē par čempionu kļuva Jānis Strazdiņš, otrajā vietā Kristaps
Everss, trešajā Egons Simsons. Sieviešu konkurencē pēc vairāku gadu pārtarukuma uzvarēja Ināra
Koha, otrajā vietā Iveta Milliņa, trešajā - Kristīne Maklere.
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