Vodácky klub HRON Kalná nad Hronom,
Zväz vodáctva a raftingu Slovenskej republiky,
Rio Granus, Adventurio, Obec Kalná nad Hronom
________________________________________________________________________________________________

IX. GRANUS CUP – HRONSKÝ POHÁR 2012
stretnutie vodákov + súťaž K1, C2

IV. kolo M-SR v raftingu 2012
(propozície)

Termín:

15. – 16. september 2012

Miesto:

Hron, lodenica VK HRON Kalná nad Hronom

Organizátor:

Vodácky klub Hron Kalná n/Hr., ZVaR SR v spolupráci s Rio Granus, CK Adventurio

Prihlášky:

Jozef Kubovič, Ružová 15, 934 01 Levice, 0903 378 925, e-mail: gcup@vk-hron.sk, do
prihlášky uveďte názov posádky, mená aj počet posádok a ich vek! Prihláste sa, prosím
vopred!

Poplatky:

Poplatok je rovnaký pre účastníkov Granus Cup-u aj M-SR v raftingu, každý zaplatí iba raz a môže
sa zúčastniť všetkých súťaží.
Poplatky sú v
€/osoba

Prihlášky s úhradou do
11.9.2012
členovia ZVaR SR

ostatní

Dospelí

4€

Mládež do 15 rokov

1€

na mieste
členovia ZVaR SR

ostatní

8€

5€

10 €

4€

1,5 €

5€

Členovia ZVaR SR sú povinní predložiť preukaz ZVaR SR s platnou známkou!!!
V poplatku je zahrnuté: štartovné, 1 jedlo + 1 nápoj (v sobotu), stanovanie v areáli lodenice,
program.

Účastnícke poplatky môžete vopred uhradiť na č. účtu 28623832/0900, SLSP, do
správy pre prijímateľa uveďte „granuscup + názov klubu/meno“.
Ostatní návštevníci len večerného programu platia 3,-€/osoba

Granus Cup – Hronský pohár
Kategórie:

K1, C2, muži, ženy, mix, (min. 3 posádky v kategórii) v prípade dostatočného množstva
prihlásených rozdelenie podľa veku

Pretek:

C2 – paralelný šprint
K1 – Kajak Cross na Fun Slalomovej trati

Pravidlá preteku:

upresní usporiadateľ na kapitánskom mítingu

Plavidlá:

K1 – vlastné, zopár kajakov poskytne bezplatne CK Adventurio
C2- jazdí sa iba na plavidlách usporiadateľa

(C2 + pádla + vesty poskytne Rio Granus

bezplatne)

Ceny:

diplomy, vecné ceny,

IV. kolo M-SR v raftingu
Kategórie:

R4,R6 - ženy, muži

Pretek:

zjazd

Plavidlá:

vlastné lode Pulsar 380

Ceny:

diplomy, poháre, preteky sú bodované podľa pravidiel IRF

Riaditeľ podujatia:

Jozef Kubovič (VK HRON)

Propozície
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Doprava:

individuálna na vlastné náklady, organizátor zabezpečí dopravu lodí v mieste podujatia

Ubytovanie:

vo vlastných stanoch v areáli lodenice (prípadne ubytovňa Sýpka v Kalnej – nie je v cene
poplatku - vybavuje si každý sám http://www.ubytovanie-levice.sk)

Stravovanie:

k dispozícii bude bufet (klobása, párky, gril, bezmäsité jedlá, čapované nápoje...) od
piatka 18.00, v sobotu 1 jedlo + nápoj zahrnuté v účastníckom poplatku

Program:

Piatok 14. 9. 2012

príchod účastníkov, 19.00 – 21.00 prezentácia, ubytovanie

Sobota 15. 9. 2012

08.00 – 09.00 prezentácia do pretekov
09.30 – otvorenie podujatia, kapitánsky míting
10.00 – výklad trate, bezpečnosť, určenie poradia pretekov
10.30 – štart pretekov Granus Cup + zjazd R6/R4 podľa
kategórií
19.30 – vyhlásenie výsledkov Granus Cup + zjazd R6/R4
večer – koncert skupiny Cool Blues Band a hostí, vodácka
party, videoprojekcia

Nedeľa 16. 9. 2012

09:30 – splav Hrona lodenica – Jur n/Hr
12.00 – ukončenie pretekov

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program v závislosti od aktuálnych
prírodných podmienok a iných okolností, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh
podujatia!
Bezpečnosť:

Propozície

Každý sa podujatia zúčastní na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za škody, ktoré
spôsobí. Mládež do 18. rokov sa môže zúčastniť pod vedením trénera, resp. vedúceho
povereného klubom.
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