VIII. Granus Cup – Hronský pohár 2011
17. – 18. 9. 2011
V posledný letný víkend bolo v lodenici Vodáckeho klubu Hron v Kalnej nad Hronom rušno.
Konal sa už VIII. Granus Cup – Hronský pohár, ktorý zorganizovali členovia tohto klubu. Stretli sa
tu vodáci zo Slovenska a prišli aj tradiční hostia z Maďarska. Toto podujatie na záver leta sa teší
obľube vodákov - turistov, pretože počas dňa súťažne predvedú svoje zručnosti na vode a večer
sa zabavia pri kvalitnej hudbe a videoprojekcii zo svojich ciest a zážitkov.
Tento rok tomu tiež nebolo inak. Po dlhom čase sa ukázalo aj pekné počasie, ktoré len
umocnilo vynikajúcu atmosféru. V sobotu 17. septembra 2011 o 11.00 hod predpoludním zástupca
starostu Kalnej nad Hronom Pavol Kocka otvoril súťaž. Pretekalo sa v kategóriách C2 (kanoe)
a K1 (kajak). Ako prví sa na štart pripravili C2 muži vo štvoriciach posádok aby si zmerali sily
v paralelnom šprinte. Vyraďovacím systémom vznikla finálová štvorka, ktorá príde na rad na záver.
Podobným spôsobom pretekali aj posádky C2 mix (muž + žena) – táto kategória sa teší čoraz
väčšej obľube. Nasledovali preteky kajakov v dvoch kategóriách K1 muži a ženy. „Kajakáši“
štartovali spustením sa do vody z plošiny postavenej na brehu v trojiciach a absolvovali súboj na
slalomovej trati. Všetci účastníci aj diváci sa na brehu výborne zabávali a výdatne povzbudzovali
pretekárov na vode. Zlatým klincom boli finálové jazdy všetkých kategórií, pričom autor trate
Frenky Fraňo ich ešte okorenil ďalšími nástrahami.
Podvečer po vyhodnotení boli vyhlásené výsledky a ocenení pretekári, ktorým sa v súťaži
darilo najlepšie.
V kategórii C2 muži sa umiestnili: 1. miesto: Július Kolorédy – Ján Mrtvik (MŠK Žiar nad
Hronom), 2. miesto: Radoslav Alföldi – Jakub Hajko (VK Hron Kalná), 3. miesto: Pavol Bazovský –
Jozef Dudáš (BA).
V kategórii C2 mix sa umiestnili: 1. miesto: Gabika Šišková – Jozef Dudáš (BA), 2. miesto:
Renáta Dörnhöferová - Jakub Hajko (Kalná – BA), 3. miesto: Daniela Chudá – Peter Chudý (BA).
V kategórii K1 muži: 1. miesto: Mario Urbanec (VK Hron Kalná), 2. miesto: Jozef Dudáš
(BA), 3. miesto: Tomáš Žitňanský (VK Hron Kalná).
V kategórii K1 ženy: 1. miesto: Gabriela Šišková (BA), 2. miesto: Magdaléna Petrjánošová
(BA), 3. miesto: Daniela Chudá (BA).
Úlohy odovzdania cien sa zhostil starosta Kalnej nad Hronom Ladislav Éhn za asistencie
predsedu VK HRON Kalná Jaroslava Fraňa, riaditeľa pretekov Jozefa Kuboviča a majiteľa
vodáckej požičovne Rio Granus Maria Urbanca. Všetci umiestnení získali poháre, medaily a vecné
ceny. Nezabudlo sa ani na najmladšieho účastníka Miška Michalíka z Kočkoviec, ktorý za svoju
odvahu dostal sladkú odmenu.
Po všetkých oficialitách nasledoval večerný program s hudobnou produkciou a foto-video
projekciou. O skvelú zábavu sa postarali hudobné skupiny Cool-Blues-Band a René Lacko a Down
Town Band. Medzitým sa premietali fotografie a videá z vodáckych putovaní plné zážitkov
a dobrodružstiev.
VIII. Granus Cup – Hronský pohár je za nami. Ostali v nás len zážitky a spomienky na
stretnutie nabité vynikajúcou atmosférou. To všetko vďaka obetavým členom VK Hron Kalná nad
Hronom, ktorí už tradične držia úroveň tohto podujatia vysoko. Nezaobišli by sa ale bez výdatnej
pomoci obce Kalná nad Hronom, vodáckej požičovne Rio Granus, autobazáru Autobacil a ďalších
subjektov, ktoré podporili ich aktivity. Nezostáva nám iné, len dúfať, že o rok sa znova stretneme
na IX. Granus Cup-e a zasa bude dobre!
Jozef „Joe“ Kubovič

