Izvještaj o rezultatima Kajak kluba Belišće na natjecanjima u 2018. godini

U 2018. godini natjecatelji Kajak kluba Belišće nastupili su na ukupno 13 natjecanja,
domaćih i međunarodnih.
Prvo natjecanje u ovogodišnjoj sezoni održano je 7. travnja u rukavcu Dunava u
Bezdanu. Radi se o međunarodnoj regati u kajaku i kanuu na mirnim vodama. Kajak klub
Belišće nastupio je sa 7 predstavnika u najmlađim kategorijama. Budući da se radilo o prvom
natjecanju u ovogodišnjoj sezoni dojmovi i očekivanja su bili i više nego uspješni, te je očit
velik napredak svih članova što je ujedno i pokazatelj kvalitetno odrađenog zimskog dijela
treninga. Na natjecanju je sudjelovalo 14 klubova, od čega su 4 hrvatska, 4 mađarska i 6
srpskih. Zapažene rezultate postigli su: u utrci za dječake do 10 godina Leon Potočki koji je
zauzeo odlično 2. mjesto, Ian Andraković 5. mjesto te u utrci za dječake do 11 godina nastupao
je Lovro Mađarić te zauzeo 5. mjesto.
Dana 14. travnja u Sisku održano je Državno prvenstvo u maratonu u kajaku i kanuu
na mirnim vodama. Kajak klub Belišće su na ovom natjecanju predstavljala dva natjecatelja:
Emanuel Horvatiček i Dejan Heđa. Nastupali su u kategoriji veterana te zauzeli jako dobro
drugo i treće mjesto.
Dana 6. svibanj u Slavonskom Brodu je održana međunarodna regata u kajaku i kanuu
na mirnim vodama. U školi kajaka za dječake u MK 1 nastupili su Ian Andraković koje zauzeo
4. mjesto, Dominik Savić 8. mjesto i Teo Krznarić 9. mjesto, ovdje treba napomenuti da je
voženo finale od 25 čamaca. Za mlađe kadete u MK 1 nastupio je Dino Zanoški i ostvario
plasman na 5. mjesto. Za mlađe kadetkinje u MK 1 nastupila je Paula Savić i utrku završila na
8. mjestu. U utrci K1 500 m seniori Mario Rakmić osvojio je 3. mjesto, dok je za veterane na
2000 m zauzeo 1. mjesto. U utrci C1 500 m Emanuel Horvatiček je zauzeo 6. mjesto, dok je na
2000 m za veterane zauzeo 2. mjesto. Goran Posavac u utrci na 2000 m zauzeo je 3. mjesto.
Dejan Heđa u nastupu za veterane na 2000 m zauzeo je 3. mjesto.
Nakon ovih uvodnih natjecanja, slijedilo je natjecanje na domaćem terenu. Dana 12.
svibanja u Belišću je održana međunarodna regata Majski turnir gradova u kajaku i kanuu na
mirnim vodama. U utrci škole kajaka za dječake Leon Potočki zauzeo je 1. mjesto, Ian
Andraković 2. mjesto, Dominik Savić 4. mjesto, David Grgić 5. mjesto i Teo Krznarić 7. mjesto.
U utrci škole kajaka za djevojčice Mia Stojaković zauzela je 3. mjesto. Kod mlađih kadeta za
dječake nastupili su Dino Zanoški, Šimun Petranović i Lovro Mađarić koji su zauzeli 6. i 7.
mjesto, odnosno Lovro 9. mjesto. U utrci MK1 za mlađe kadetkinje nastupila je Paula Savić i
zauzela 4. mjesto. U MK 2 za mlađe kadete nastupili su Dino Zanoški - Šimun Petranović koji
su zauzeli 3. mjesto i posada Lovro Mađarić - Ian Andraković koji su zauzeli 4. mjesto. U MK 2
za mlađe kadetkinje nastupili su Mia Stojaković - Paula Savić i plasirale se na 2. mjesto. Što se
tiče seniora u C1 na 500 m nastupio je Marko Jelkić i osvojio srebrnu medalju i 2. mjesto, dok
je Marko u C1 na 200 m zauzeo 1. mjesto, a Ivan Orešković 4. mjesto. U C2 na 200 m Marko
Jelić - Ivan Orešković zuzeli su 1. mjesto i osvojili zlatnu medalji, posada Emanuel Horvatiček Goran Posavac zauzeli su 2. mjesto, a posada Matija Vincetić - Dejan Heđa zauzeli su 5. mjesto.

Dana 26. svibnja na otoku Rabu održana je prva utrka kupa RH za mlađe kategorije u
kajaku i kanuu na mirnim vodama. Kajak klub Belišće nastupio je sa 12 predstavnika u
najmlađim kategorijama. U utrci škole kajaka za dječake zapažene rezultate postigli su Leon
Potočki koji je pobijedio i Ian Andraković koji je utrku završio odmah iza njega na 2. mjestu.
Kod mlađih kadeta za dječake Dino Zanoški se plasirao u finale i na kraju zauzeo 3. mjesto. U
utrci MK 2 za mlađe kadete veslali su Dino Zanoški i Šimun Petranović, naša posada završila je
utrku na odličnom 3. mjestu. U utrci MK1 za mlađe kadetkinje nastupila je Paula Savić i zauzela
5. mjesto. Kod škole kajaka za djevojčice nastupila je Mia Stojaković koja je pobjedila u svojoj
konkurenciji. U konkurenciji mlađih kadetkinja Paula Savić i Mia Stojaković odveslale su
odličnu trku u MK 2 i zauzele visoko 2. mjesto.
Dana 9. lipanj u Hrvatskoj Kostajnici održana je druga utrka kupa RH za mlađe
kategorije u kajaku i kanuu na mirnim vodama. Kajak klub Belišće nastupio je sa 12
predstavnika u najmlađim kategorijama. U utrci škole kajaka za dječake pobijedio je Ian
Andraković, a Leon Potočki je utrku završio odmah iza njega na 2. mjestu dok je David Grgić
zauzeo 4. mjesto. U utrci MK 2 za mlađe kadete veslali su Dino Zanoški i Šimun Petranović,
naša posada završila je utrku na odličnom 3. mjestu. U utrci MK1 za mlađe kadetkinje
nastupila je Paula Savić i zauzela 6. mjesto. Kod škole kajaka za djevojčice nastupila je Mia
Stojaković koja je pobijedila u svojoj konkurenciji. U konkurenciji mlađih kadetkinja Paula
Savić i Mia Stojaković odveslale su MK 2 i zauzele 4. mjesto.
Slijedeća utrka kupa RH za mlađe kategorije u kajaku i kanuu na mirnim vodama
održana je 14. srpanja u Slavonskom Brodu. Kajak klub Belišće nastupio je sa 10 predstavnika
u najmlađim kategorijama. U utrci škole kajaka za dječake pobijedio je Leon Potočki, dok je
Ian Andraković je završio utrku na 4. mjestu, David Grgić je zauzeo 5. mjesto, a Teo Krznarić
6. mjesto. Kod mlađih kadeta za dječake nastupili su Dino Zanoški i Šimun Petranović koji su
se plasirali u finale i na kraju zauzeli 5. i 8. mjesto. U utrci MK 2 za mlađe kadete također su
veslali Dino Zanoški i Šimun Petranović, naša posada završila je utrku na odličnom 3. mjestu.
Kod škole kajaka za djevojčice nastupila je Mia Stojaković koja je pobijedila u svojoj
konkurenciji. U konkurenciji mlađih kadetkinja Paula Savić i Mia Stojaković odveslale su MK 2
i zauzele 4. mjesto.
Dana 21. srpanj u Vinkovcima je održana regata u kajaku i kanuu na mirnim vodama.
Kajak klub Belišće nastupio je sa 6 predstavnika u najmlađim kategorijama. U utrci škole
kajaka za dječake zapažene rezultate postigli su Ian Andraković koji je osvojio 1. mjesto i David
Grgić 2. mjesto. Kod mlađih kadeta za dječake nastupili su Dino Zanoški i Šimun Petranović
koji su osvojili 2. i 3. mjesto. U utrci MK1 za mlađe kadetkinje nastupila je Paula Savić i zauzela
1. mjesto.
Dana 25. kolovoza u Aljmašu održana je četvrta i posljednja utrka kupa RH za mlađe
kategorije u kajaku i kanuu na mirnim vodama. Kajak klub Belišće nastupio je sa 15
predstavnika u najmlađim kategorijama. U utrci škole kajaka za dječake zapažene rezultate
postigli su Leon Potočki zauzevši 2. mjesto te Ian Andraković zauzevši 4. mjesto, dok je David
Grgić zauzeo 5. mjesto. Kod mlađih kadeta za dječake nastupili su Dino Zanoški i Šimun
Petranović koji su se plasirali u finale i na kraju zauzeli 6. i 4. mjesto. Kod škole kajaka za
djevojčice nastupila je Mia Stojaković koja je zauzela 2. mjesto u svojoj konkurenciji. U

konkurenciji mlađih kadetkinja Paula Savić i Mia Stojaković odveslale su MK 2 i zauzele 5.
mjesto. U kanuu jednokleku nastupili su Ana Funtak koje je ostvarila 2. mjesto i Bruno Mesić
koji je utrku završio na odličnom 3. mjestu.
Dana 14. kolovoza natjecatelji Kajak kluba Belišće nastupili su na međunarodnoj regati
u Brčkom. Zapažene rezultate postigao je Marko Jelkić u utrci kanua jednokleka na 200 metara
zauzevši prvo mjesto.
Na Svjetskom prvenstvu za seniore u kajaku i kanuu na mirnim vodama, koje se ove
godine održavalo u Portugalu u gradu Montemor o Velho od 23. do 26. kolovoza, Kajak klub
Belišće također je imao svog predstavnika; Marka Jelkića. Marko je nastupao u disciplini kanua
jednokleka na 200 m. Na prvenstvu su nastupali natjecatelji iz 66 zemalja, a naš Marko je
nakon odlično izveslanih i neizvjesnih utrka završio na 15. mjestu.
Od 31.08. do 02.09. u Zagrebu je održano je prvenstvo Hrvatske u kajaku i kanuu na
mirnim vodama. U utrci C1 200 m Marko Jelkić osvojio je 2. mjesto, Ivan Orešković 3. mjesto,
Tin Orešković 7. mjesto. U utrci K1 200 m Mario Rakmić zauzeo je 6. mjesto. U utrci C2 200 m
posada Marko Jelkić - Ivan Orešković 1. mjesto, a posada Petar Ivić-Goran Posavac 3. mjesto.
U utrci C1 1000 m Goran Posavac zauzima 4. mjesto, dok Tin Orešković ostvaruje plasman na
7. mjesto. U utrci K1 1000 m Mario Rakmić zauzeo je 4. mjesto. U utrci C2 200 m posada Petar
Ivić - Goran Posavac zauzima 2. mjesto, a posada Marko Jelkić - Ivan Orešković 3. mjesto. U
utrci C1 500 m Marko Jelkić osvojio je 3. mjesto, a Tin Orešković 6. mjesto. U utrci K1 500 m
Mario Rakmić zauzeo je 4. mjesto. U utrci C2 500 m posada Petar Ivić - Goran Posavac zauzima
2. mjesto, a posada Tin Orešković - Ivan Orešković 3. mjesto. Za veterane u K1 5000 m Mario
Rakmić zauzima odlično 1. mjesto.
Posljednje natjecanje na kojemu su nastupili natjecatelji Kajak kluba Belišće u
ovogodišnjoj sezoni su Olimpijske nade koje su se ove godine održavale od 13.9. do 16.9. u
gradu Pieštany u Slovačkoj. Ana Funtak nastupila je u utrci kanua jednokleka te je izborila
nastup u polufinalnoj utrci.
Kada se uzmu u obzir ostvarenja natjecatelja Kajak kluba Belišće na međunarodnim i
državnim natjecanjima, a prema kriterijima HOO, i pet kategoriziranih sportaša, onda ovi
rezultati još više dobivaju na značaju. Prema navedenim rezultatima iz ovogodišnje sezone
možemo zaključiti da se tradicija dobrih nastupa natjecatelja Kajak kluba Belišće nastavlja i
time svrstava ovaj klub među najbolje na području grada i županije, a i šire.

