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 Borut Perko

Imamo medalji, 
a tudi Klemenca, 

Župo, Kondo...
Zadnji dan v maju je slovenski kajak dobil novo medaljo najvišjega sijaja. 

Konkretno na Donavi pri Dunaju so se prvič v zgodovini evropskih prvenstev 
v slalomu na divjih vodah kanuisti Anže Berčič, Benjamin Savšek in Luka Božič 
ovenčali z zlatom. Veselili so se prešerno, tako kot se je najbrž pred davnimi 
leti njihov mnogo starejši, a še vedno aktivni kanuistični kolega Simon Hočevar.  
Naslov prvaka si je priveslal na prvem članskem evropskem prvenstvu, ki ga je 
leta 1996 gostil Augsburg. Moštvena zmaga kanuistov je potrdila, da so poleg 
kajakašev v svetovnem vrhu zdaj dokončno ali pa še bolj (?!) tudi oni, kar so sicer 
zgoraj omenjeni in poleg njih še najmanj Sašo Taljat, ki z Božičem vesla tudi v 
enem najboljših svetovnih dvojcev, napovedovali že nekaj let.

Toda najmanj toliko kot zgodovinski uspeh kanuistov na Dunaju nas morajo vese-
liti odlični rezultati mladih slalomistov nedavno v Avstraliji. Za sedanjimi šampioni 
priteka mladi rod, in kot sem že velikokrat napisal se slovenskemu kajaku in kanuju 
na divjih vodah  ni bati za prihodnost. Pa naj bo primež gospodarske krize, ki 
se seveda še kako kaže tudi ali pa zlasti v športu, še tako uničujoč in razdiralen. 
Kajak bo preživel, ker je navajen živeti v skromnih razmerah in ga udarci biča 
recesije mnogo manj bolijo, kot nekatere druge, tako imenovane velike športe.
Dokaz so tudi dogajanja v drugem, včasih malce zapostavljenem delu kajakaške-
ga športa, mirnovodaškem. Po odlični tekmovalni karieri, prek Fakultete za šport 
tudi dobro strokovno podkovan, Jernej Župančič Regent sijajno nadaljuje tudi 
med trenerji. Njegovi mladci (našteti so na notranjih straneh, za dva četverca jih 
je) in mladenka Anja Osterman imenitno napredujejo in že posegajo po visokih 
mestih v mednarodni konkurenci. Letošnji glavni tekmovalni cilji mladinsko in U23 
evropsko in svetovno prvenstvo ter kvalifikacije za evropske olimpijske igre v 
Bakuju bodo merila njihove uspešnosti.
Posebna zgodba je Bohinj, jezero tam in neverjetni entuziast Stane Klemenc, ki 
je skorajda iz nič ustvaril kajakaški klub na mirnih vodah; tudi njegovi mladeniči, 
večinoma domačini, Bohinjci,  že kažejo rezultate. Letos bodo imeli na jezeru tudi 
prvo tekmo na visokem mednarodnem nivoju, prihodnje leto še večjo, Klemenc 
pa je v Bohinju za kajak navdušil tudi domačine, župana in turistične delavce.
Dušana Kondo, prvega moža celjske divjevodaške zgodbe, ki je dobesedno na 
pogorišču nekdanje barake, ta je služila kot pisarna, garderoba, čolnarna in še 
kaj, na Savinji zgradil sodoben kajakaški center, od koder že prihajajo mladi 
šampioni, pozna vsa kajakaška srenja.
Gospodarska kriza bo enkrat minila, kajak mora pač te slabe čase preživeti in jih 
tudi bo in potem bodo Jernej Župančič Regent, Stane Klemenc, Dušan Konda ter 
še marsikdo, ki ga ne omenjam, a bi si to zaslužil, lahko uživali s polnimi pljuči. 
Vsi skupaj pa se bomo veselili medalj, kot smo se kanuistične na Dunaju.
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Letošnje evropsko prvenstvo, ki je bilo sploh prvo večje tekmovanje, organizirano na 
novozgrajeni progi na Dunaju, je v slovenski tabor prineslo veliko veselja. Drugi dan 
prvenstva je ekipa kanuistov, za katero so veslali Anže Berčič, Benjamin Savšek in Luka 
Božič priveslala do zlate kolajne, zadnji dan pa sta z bronom med dvojci razveselila še 
Luka Božič in Sašo Taljat. Obe osvojeni kolajni bosta v kajakaški zgodovini dobili poseb-
no mesto. Kanuisti so osvojili prvo zlato ekipno kolajno na evropskih prvenstvih, dvojec 
Božič – Taljat pa sploh prvo kolajno slovenskih dvojcev na prvenstvih stare celine.

Kanuisti za zgodovino –  
ekipi zlato, dvojcu bron

Z naslovom ekipnih evropskih prvakov 
so Luka Božič, Benjamin Savšek in 

Anže Berčič postali prvi slovenski kanuisti 
z ekipnim zlatom, saj so kanuisti doslej na 
evropskih prvenstvih zbrali tri bronaste 
kolajne. V razburljivi tekmi so bili razred 
zase, saj so najbližje zasledovalce prehi-
teli za 2,70 sekunde. Veselje po osvojeni 
kolajni je bilo veliko. »Bil sem malo prese-
nečen, ker smo odpeljali res dobro vožnjo. 
Vsi smo zadovoljni. Že lani smo pokazali, 

da smo dobra ekipa, letos pa smo to le še 
potrdili in prinesli prvo zmago v kanuju v 
zgodovini Slovenije. Upam, da bomo to 
formo še stopnjevali in se še bolj uskladi-
li na svetovnih pokalih,« je povedal Luka 
Božič.
Slovenci so prikazali najlepšo in najbolj 
tekočo vožnjo izmed vseh ekip na startu. 
Anže Berčič jo je ocenil tako: »Bila je dob-
ra, ni pa bila sanjska. Za zmago je bilo 
dovolj. Dobro nam je šlo. Bolj kot je šlo h 

koncu, bolj smo bili usklajeni. Res super, 
da smo zdržali do cilja.«
Tudi Benjamin Savšek, s 27 leti najizkuše-
nejši kanuist v ekipi, je bil zelo nasmejan: 
»Uspela nam je zelo lepa vožnja. ‘Ful’ 
sem zadovoljen. Pokazali smo, da smo res 
močna ekipa. Že drugo leto zapored smo 
pokazali to, lani smo bili tretji, letos pa 
smo zmagali. To je dober začetek sezone 
in upam, da bomo tudi na svetovnem pr-
venstvu pokazali tako dobro vožnjo.«
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Organizatorji so si med razglasitvijo naj-
boljših kanuističnih ekip sicer privoščili velik 
spodrsljaj. Med igranjem slovenske himne 
niso vzdignili zastav, saj niso imeli priprav-
ljene slovenske zastave, napake pa niso 
uspeli popraviti dovolj hitro, tako da je bilo 
podelitve konec v trenutku, ko so organiza-
torji pritekli z zastavo. Na drugo mesto so 
se uvrstili Čehi, tretji pa so bili Slovaki.

Po svetovnem še evropski bron
Dan po ekipnem zmagoslavju je bilo zno-
va veselo. Varovanca Dejana Testena tudi 
v letošnji sezoni namreč nadaljujeta z uvr-
ščanjem na zmagovalne stopničke. Tokrat 
sta Luka Božič in Sašo Taljat znova pisala 
zgodovino, saj sta postala prva Slovenca 
s kolajno s članskih evropskih prvenstev v 
kategoriji dvojcev. Njuna najboljša uvrsti-

tev doslej na evropskih prvenstvih je bilo 
osmo mesto na posamični tekmi leta 2010 
v Bratislavi, sicer pa sta bila leta 2008 v 
Krakovu še četrta v ekipni preizkušnji dvoj-
cev. Bronasti kolajni s svetovnega prven-
stva leta 2009 sta tokrat dodala še bron z 
evropskega prvenstva. 
Sašo Taljat je po osvojeni kolajni povedal: 
»Ni bilo večjih napak, kjer bi lahko še pri-
dobila kakšno sekundo. Vsaj kolikor lah-
ko ocenim brez opravljene analize. Sva 
zelo zadovoljna. Ko sva prišla v cilj, sva 
vedela, da sva svoje naredila, lahko sva le 
še čakala na dejanja drugih. Šlo nama je 
dobro, tudi počutila sva se dobro v čolnu, 
lahko sva dodajala do konca in stopnje-
vala.«
Smejalo se je tudi Luki Božiču, ki je bil z 
dvema kolajnama eden izmed najbolj 
uspešnih slalomistov tega evropskega 
prvenstva. Sobotni zlati kolajni v ekipni 
tekmi kanuistov je tako dodal še kolajno 
bronastega leska. »Lahko sem zadovoljen, 
še posebej pa sem ponosen na predstavi 
v dvojcu. Vožnji, ki sva jih prikazala tokrat, 
sta zelo dobri za ta čas, saj sva v tej disci-
plini šele na začetku sezone. Mislim, da 
se bova skozi sezono še bolj ‘uveslala’ in 
poleti, ko ne bo tekem, dobro trenirala in 
se še boljše pripravila na svetovno prven-
stvo. Tam bi moralo iti samo še navzgor,« 
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je povedal Božič in dodal: »Super je. Letos 
sem na dveh prvenstvih osvojil že tri kolaj-
ne. Začetek sezone je dober in upam, da 
bo tudi konec.« Naslova evropskih prva-
kov sta se veselila Slovaka Ladislav in Pe-
ter Škantar, druga pa sta bila Poljaka Piotr 
Szczepanski in Marcin Pochwala.

V posamičnih finalih še peterica 
reprezentantov
Kanuisti, ki v zadnjih sezonah na največ-
jih tekmovanjih vselej ciljajo na najvišja 
mesta tudi v posamični konkurenci, so na-
stop končali brez uvrstitve na stopničke. 
Dobitnik bronastih kolajn s svetovnega in 
evropskega prvenstva Benjamin Savšek 
v finalni vožnji sicer ni naredil napak, ki 
bi mu prinesle dodatne kazenske sekun-
de, a se je s starta pognal premalo od-
ločno, zato njegov čas ni zadostoval za 
nove zmagovalne stopničke. Bil je šesti. 
Po koncu posamičnega nastopa je bil za-
dovoljen: »Ni mi lepo steklo, vseeno pa 
sem zadovoljen s šestim mestom. Morda 
sem veslal preveč previdno, da ne bi nare-
dil kakšnega dotika, pa sem zaradi tega 
zaostal v času. Zadovoljen sem, da sem 
znova veslal v finalu evropskega prven-
stva, nisem pa še pokazal tistega, kar bi 
lahko.«

Njegov klubski kolega Anže Berčič je pr-
venstvo končal na devetem mestu, potem 
ko je tik pred ciljem naredil veliko napako, 
saj je zgrešil linijo vrat in si z roko kol pre-
maknil nad glavo, kar pomeni pribitek 50 
kazenskih sekund. »Začel sem ‘posrano’ 
za finale. V srednjem delu sem veslal kar 

dobro, čoln mi sicer ni tekel najbolje, am-
pak sem se boril. Potem na koncu, ko sem 
praktično že vse naredil, pa mi je prijelo 
špico in ni šlo čez. Ne vem zakaj. Ko sem 
se obrnil, sem očitno prehitro spustil špico 
čolna ali nisem dobro držal, še sam ne 
vem dobro. Spodaj ni bilo slabo, z izjemo 
črne luknje tik pred ciljem. Škoda. Glede 
na to, da je bilo to čisto na koncu, sedaj 
pa vidim, kaj delajo drugi, mi je tako žal, 
da mi bolj ne more biti,« je takoj po priho-
du v cilj povedal Berčič.
Nekaj minut po tem, ko je v polfinalu v cilj 
prišel Luka Božič, je kazalo, da bodo v 
finalu trije Slovenci, a je Primorec na pro-
gi naredil dotik, ki so ga dodali z manjšo 
zamudo, zato je na koncu prvenstvo kon-
čal na 12. mestu. Novi evropski prvak je 
postal Slovak Alexander Slafkovsky, za 
njim se je uvrstil njegov rojak legendarni 
Michal Martikan, tretji pa je bil Nemec 
Jan Benzien.

Tudi v kajakaškem finalu sta veslala dva 
slovenska predstavnika. Hrastniška kaja-
kaša Janoš Peterlin in Peter Kauzer nista 
uspela priti na vrh, saj sta na progi nare-
dila nekaj napak, ki so odnesle kolajno 
oziroma vidnejši uvrstitvi. Večkratni do-
bitnik kolajn z največjih tekmovanj Peter 

Kauzer je napako naredil že v zgornjem 
delu proge, ko je imel nekaj težav v pro-
titočnih vratih številka tri. Dotik in nato še 
bližnje srečanje z zidom so pomenili pre-
veliko izgubo časa, da bi lahko računal 
na zmagovalni oder. »Pokazalo se je, da 
če imaš štiri vožnje na isti progi, si ne smeš 
privoščiti napake. Če si jo, ostaneš brez 
boja za kolajne. Jiri, Prindiš in Samu so 
odpeljali odlično,« so bile prve besede 
Kauzerja, ki bo z Dunaja odšel s sedmim 
mestom. Janoš Peterlin je v svojem prvem 
finalu na evropskih prvenstvih končal na 
12. mestu. Naslov evropskega prvaka je 
znova romal v roke češkega kajakaša Ji-
rija Prskavca, ki je tako ubranil lanskole-
tni naslov iz Krakova. Drugi je bil njegov 
rojak Vit Prindiš, tretji pa Španec Samuel 
Hernanz.
V finale kajakašic se je uvrstila Ljubljan-
čanka Eva Terčelj, ki je bila po polfinalu 
četrta, nato pa v odločilni vožnji dneva 
naredila preveč napak, ki bi ji omogoči-
le vnovičen boj za najvišja mesta. Dotik v 
zgornjem delu proge, nato pa še dodatne 
težave tik pred ciljem so jo uvrstili na de-
veto mesto. »S finalnim nastopom nisem 
zadovoljna. Že zgoraj sem naredila nekaj 
napak. S starta sem očitno želela preveč 
in se mi je začela vožnja podirati. Vesela 
pa sem, da sem na prvi letošnji članski tek-
mi prišla v finale,« je povedala Terčeljeva. 
Druga slovenska polfinalistka Urša Kragelj 
je s progo sicer opravila brez kazenskih 
sekund, a ji čoln nikakor ni stekel, tako da 
je z nekoliko počasnejšo vožnjo prvenstvo 
končala na 14. mestu. Naslov evropske 
prvakinje si je priveslala Nemka Ricarda 
Funk, druga je bila njena rojakinja Mela-
nie Pfeifer, tretja pa Francozinja Emilie Fer.
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Že v kvalifikacijah pa so obstali kajaka-
šica Ajda Novak, kajakaš Simon Brus in 
dvojec Žnidaršič - Žganjar. 

Premierni evropski nastop za 
slovensko kanuistko
Na Dunaju je prvič v zgodovini članskih 
prvenstev nastopila tudi slovenska kanu-
istka. Doslej je na članskem prvenstvu v 
kanuju veslala le Eva Terčelj na svetov-

nem prvenstvu v Tacnu, v Avstriji pa je 
svojo priložnost lepo izkoristila mlada Pri-
morka Alja Kozorog. »Sem kar zadovolj-
na, morda me je malo preveč odnašalo 
v protitoku, pa mi je zato zmanjkalo za 
finale, ampak sem vseeno zadovoljna z 
rezultatom. Na prvenstvo sme prišla brez 
pričakovanj, saj nisem vedela, kako bo 
tekmovati v članski konkurenci. Mislim, da 
sem na koncu dosegla lep rezultat. Tudi v 
polfinalu je bilo prisotne nekaj treme, am-
pak ni bilo tako hudo kot v kvalifikacijah,« 
je po prvenstvu povedala Alja Kozorog, ki 
je bila 12. Evropska prvakinja je postala 
Francozinja Caroline Loir, druga je bila 
Avstrijka Julia Schmid, tretja pa Čehinja 
Katerina Hoškova.

Ekipi kajakašev in kajakašic 
daleč od kolajn 
Ekipa kajakašev, ki je v različnih postavah 
na preteklih prvenstvih priveslala do štirih 
naslovov evropskih ekipnih prvakov, dveh 
naslovov podprvakov in dveh tretjih mest, 
tokrat z  dvema kazenskima sekundama ni 
mogla konkurirati za prva tri mesta. Peter 
Kauzer, Janoš Peterlin in Simon Brus so bili 

osmi. Zmagali so Nemci, drugi so bili Bri-
tanci, tretji pa Poljaki.
Nič bolje se ni godilo kajakašicam, ki so 
lani navdušile z bronasto kolajno s sve-
tovnega prvenstva. Ajda Novak, Urša 
Kragelj in Eva Terčelj so tokrat naredile 
precej napak, imele 12 kazenskih sekund 
ter bile na koncu devete. »Naredile smo 
veliko dotikov. Zase lahko povem, da že 
na začetku nisem imela pravega ritma, 
preveč sem hitela, ker se mi je zdelo, da 
sta mi ušli, tako da sem udarila prva in 
druga vrata. Tudi Eva in Urša sta imeli 
nekaj dotikov, ampak tako je. Danes se 
nismo ujele,« je povedala Novakova. 
Naslov ekipnih evropskih prvakinj so si 
priveslale Čehinje, druge so bile Španke, 
tretje pa Francozinje.
Slovenija se je z zlato in bronasto kolajno 
uvrstila na peto mesto med državami, do-
bitnicami kolajn. Največ zlatih, tri, skupaj 
pa pet kolajn so osvojili Slovaki, ki so bili 
na lestvici prvi, Češka je bila druga, Nem-
čija pa tretja. 

Nina Jelenc



8

Kako so organizatorji pripravljeni na ve-
liko kajakaško prireditev, ki bo v  Bohi-

nju leta 2015, te dni pa se bo na naravnem 
biseru - Bohinjskem jezeru, na neke vrste 
generalki za evropsko prvenstvo prihod-
nje leto odvila tekma svetovnega pokala v 
maratonu? Naš sogovornik je bil domačin, 
znani bohinjski turistični in športni delavec 
Jure Sodja, generalni sekretar EP Bohinj 
2015, ki je kajpak v tej funkciji tudi na tek-
mi svetovnega pokala ta vikend oziroma je 
vpet v organizacijo že nekaj časa.      
»V Bohinju smo ponosni, da bomo pre-
mierno izpeljali kratek program v soboto 
in seveda, da smo prvi slovenski gostitelji 
svetovnega pokala v kajakaškem marato-
nu na mirnih vodah. Kljub temu, da gre 
za tekmo na najvišjem nivoju, je za nas 
letošnje tekmovanje predvsem generalka 
za še večje prihodnje leto, ko bo na vrsti 
druga možna najmočnejša tekma na sve-
tu – evropsko prvenstvo 2015. Vsi se že 
veselimo izrednega izziva, ki nas čaka, 
še bolj pa dobrega obiska tekmovalcev, 
amaterjev in spremljevalcev v naslednjem 
letu, zdaj nam mora iti na roko le še vre-
me, kot vemo, pa nam to v Bohinju rado 
nagaja,« Jure pojasni za začetek.
»Ker si zaenkrat želimo ostati pri letu 
2014, bi radi kajakaški in javnosti nasploh 
predstavili dogajanje na prvenstvu oziroma 
pred njim. Za organizatorje sta bila teden, 
dva pred prvenstvom res garaška. Postavi-
tev proge, spremljevalnih objektov, trans-
ferji tekmovalcev in spremljevalcev, delo z  
nastanitvami, akreditacijami, tisk majic, ba-
lonov, urejanje vseh papirjev … Vse to pa 
bo na koncu v soboto pripeljalo do prve iz-
vedbe kratkih maratonov.  Na mednarodni 
zvezi so se namreč odločili  uvrstiti v kole-
dar tudi tekmovanje na 3,6 km z dvakratno 

Zdaj gre zares. Boje so postavljene, tekmovalci so pripotovali, 
sodniki so pripravljeni in Bohinj vse pričakuje v prekrasnih pom-
ladnih barvah. Svetovni pokal se pričenja v soboto 7. junija v 
Bohinju, točneje v zalivu Stare Fužine, tam, kjer je poleti polno 
teles, ki se nastavljajo soncu in kopajo v jezeru. Tam je sedaj 
postavljena arena za velike borce, za dekleta, žene, fante in 
prave može, ki se bodo pognali v lov za medaljami na prvem 
svetovnem pokalu v maratonu na mirnih vodah pri nas.

Maraton v Bohinju: 
pripravljeni, pozor, start

Z Juretom Sodjo o prvem svetovnem pokalu v kajakaškem maratonu pri nas
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nošnjo čolnov v prenosu (‘portage’). Ta di-
sciplina naj bi približala maraton sleherni-
kom, saj se premalo predvsem zelo mladih 
kajakašev odloča za disciplino maraton. 
Razdalja 3,6 km je tudi odlična priložnost 
za mlade tekmovalce, da okusijo maraton 
in daljše razdalje na velikih tekmovanjih,« 
dodaja generalni sekretar Jure Sodja.

Kakšen pa je konkretno dvodnev-
ni urnik tekmovanja v Bohinju? 
Za soboto si delno povedal, toda 
glavna tekma je vendarle v nede-
ljo, mar ne?  
Planirani sobotni urnik je naslednji: najprej 
naj bi bile kvalifikacije v vseh kategorijah, 
če bo v posamezni kategoriji več kot deset 
čolnov. V kategoriji,  kjer je manj kot deset 
čolnov, se tekmuje samo v popoldanskem 
finalu, jutranje kvalifikacije pa odpadejo. 
Jutranji program v soboto se prične ob 8.30 
uri, popoldanski finalni spored pa ob 14.00 
uri. Popoldne so na sporedu tudi podelitve 
vsem najboljšim prvega dne. Nedeljski ur-
nik je potrjen in bo potekal tako, da se prič-
ne s prvo dirko mladincev v K1 ob  9.15 uri, 
nadaljuje se z mladinkami K1 ob 9.18 uri, 
C1 mladinci pa pričnejo ob 9.25 uri. Pode-
litve so ob 11.30 uri. Ob 11.45 nadaljujejo 
K1 seniorke,  seniorji C1 pa ob 11.50 uri. 
Medalje za ti dve kategoriji bodo podelje-

ne ob 14.30 uri. Sledi le še najdaljša 30-ki-
lometrska preizkušnja za moške v K1. Pode-
litev bo ob 17.00 uri. K1 so seveda kajaki 
enosedi, C1 pa kanuji enosedi.

Ali lahko natančneje opišeš kraj 
dogajanja in poveš nekatere 
druge podatke zanimive za gle-
dalce?
Dogajanje bo strnjeno v bližini Velikega 
Veglja, kjer bo tudi štartno–ciljni prostor 
in s tem odlična možnost spremljanja tek-
me v živo. Gledalci bodo dobesedno tik 
ob tekmovalkah in tekmovalcih v prenosu 
(portage).  Organizatorji verjamemo, da 
bo dogodek izredna priložnost obiska 
svetovnega pokala v prekrasnem okolju. 
Dogodek bo seveda brezplačen za vse 
obiskovalce.  Ker bodo na tekmovanju na-
stopili tudi slovenski tekmovalci, računamo 
tudi na navijače, ki bodo polepšali tekmo-
vanje in seveda naredili najboljšo reklamo 
za evropsko prvenstvo v letu 2015.

Kdo vse bo nastopil od naših?
Navijali bomo za mladinke, mladince in 
člane. To so: Ines Matuc, Špela Bajrič, Peter 
Samotrčan, Rok Štefič, Richard Colja, Jani 
Jarc, Matic Klobučar, Simon Oven, Rok 
Šmit, Jan Šmit, Matija Odar, Miha Repinc 
in Lenart Ribnikar.  Glavni slovenski zvez-

dnik sobotnega tekmovanja pa bo kajpak 
veliki prijatelj Bohinja – Jošt Zakrajšek. 
Kaj še dodati? Morda to, da Mednarodna 
kajakaška zveza (ICF) s simpatijami gleda 
na pojavljanje novih prizorišč tekmovanj 
na najvišji mednarodni ravni, tako v ka-
jaku in kanuju na divjih vodah in morda 
še bolj na mirnih. Bohinj in njegov biser, 
kristalno čisto jezero neverjetnih barv, ob-
dano z prečudovitim vencem Julijskih Alp, 
je nedvomno naravna kulisa, ki jo težko 
premore katerikoli organizator v Evropi, 
bržkone nihče, bi si upali trditi. Če k temu 
dodamo še naklonjenost lokalne skupnosti 
na čelu z županom Francem Kramarjem, 
tako razvoju kajakaškega športa nasploh 
(mimogrede župan Kramar je šport in 
športne prireditve, zlasti v povezavi s 
turizmom in kajpak gostinstvom, vedno 
podpiral) kot tudi vrhunskim mednarodnim 
tekmam pri njih, potem nas vse, ki nam je 
pri srcu (kajakaški) šport lahko vse skupaj 
samo neizmerno radosti.
Opremite se torej z navijaškimi rekviziti in 
vsi v Bohinj!

Vse o prvenstvu na: 
http://www.bohinj.si/worldcup2014

Borut Perko
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Prva sezona v kajaku na mirnih vodah se je za Jošta Zakrajška 
pričela proti koncu poletja 2009. Takrat se je prvič usedel v 
mirnovodaški kajak in se tudi – že prvič uspešno –  pomeril 
na dveh tekmovanjih. Pred tem je od leta 1995 treniral in tek-
moval v kanuju na divjih vodah. V sezonah 2010 in 2011 pa 
je tekmoval in treniral celo v obeh disciplinah hkrati. Z Joštom 
smo se pogovarjali dva tedna pred bohinjsko tekmo, zato so se 
nekatere stvari med tem kajapak spremenile.

Na in ob Bohinjskem jezeru  
bo nadvse zanimivo

Z Joštom Zakrajškom pred tekmo v Bohinju

Bera medalj je v obeh disciplinah kar velika, mar ne? 
Do danes sem na mirnih in divjih vodah osvojil že šestnajst medalj 
na največjih tekmovanjih, torej na svetovnih in evropskih prven-
stvih ter tekmah svetovnega pokala ter enkrat zmagal v skupnem 
seštevku svetovnega pokala.

Zdi se, da tudi poznavalci kajakaštva dobro poznajo 
slalom na divjih vodah, spust malce slabše, še manj 
kajak in kanu na mirnih vodah in najmanj kajakaški 
maraton na mirnih vodah.    
Res je. V kajaku in kanuju na mirnih vodah imamo več disciplin 
in kategorij. Najprej se kajak in kanu na mirnih vodah deli na 
kajak/kanu sprint (200 metrov, 500 metrov, 1000 metrov in 
5000 metrov) in na kajak/kanu maraton (30 kilometrov ter 3,7 
kilometrov). Kratka razdalja je novost v maratonu in je na spo-
redu en ali dva dneva pred 30-kilometrsko preizkušnjo. Poleg 
tega, da se ti dve disciplini razlikujeta po razdaljah je je bistve-
no še to, da se pri maratonu tekmuje v krogih in da je znotraj 
vsakega kroga tudi prenašanje čolna, ‘portage’ v kajakaškem 
jeziku. ‘Portage’ pomeni, da tekmovalec na obali izstopi iz čolna 
ter skupaj s kajakom in veslom preteče določeno razdaljo ter se 
vrne k čolnu, čimprej usede vanj in čim hitreje odvesla. Seveda je 
zelo pomembno, da se ob vstopu v čoln ne prevrne, oziroma ne 
izgubi ravnotežja.

Kako pa si sicer zadovoljen z začetkom nove sezo-
ne? Prve tekme so že za tabo. 
Nad mojim prvim delom nove sezone nisem ravno najbolj zado-
voljen. Pričakoval sem precej več, vendar pa sem se v letošnjem 
letu odločil, da preizkusim nekatere, zame nove metode treninga, 
ki so mi že nekaj časa rojile po glavi. Tako so se prvi svetovni 
pokali iztekli tako kot so se. Na 5000 metrov sem osvojil dve 
šesti mesti in eno deseto, na tisoč metrov pa sem zasedel enajsto, 
štirinajsto in sedemnajsto mesto.
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Se ti zdi, da si sicer dobro pripravljen?
Kar se tiče moje pripravljenosti lahko rečem, da je splošna prip-
ravljenost na precej višji ravni kot pretekla leta. Je pa morda na 
račun tega nekoliko slabša specialna pripravljenost. Pravšnja 
mera obeh pa je recept za uspeh. V zadnjih tednih, kolikor mi 
je to dopuščal ritem tekmovanj, sem uspel dvigniti tudi nivo te 
specialne priprave. Do maratona v Bohinju imam še štirinajst dni 
in v tem času lahko tudi še nekaj malega postorim.

Kaj torej pričakuješ v Bohinju?
Verjamem, da bom na svetovnem pokalu v maratonu v Bohinju 
optimalno pripravljen za sobotni (3,7-kilometeski) nastop. Težko 
napovem, katero mesto bom zasedel, saj konkurence v marato-
nu ne poznam tako dobro kot tekmovalcev v sprintu. Sam sem 
specialist za sprint na 1000 metrov, 5000 metrov in od časa do 
časa še za 500 metrov. Razdalja 3,7 kilometra je sicer krajša 
kakor 5-kilometrska, vendar pa vključuje tek z nošenjem kajaka, 
česar sprinterji nismo vajeni. Kljub temu so se s to novo disciplino 
v maratonu odprla vrata tudi nam sprinterjem.

Vsekakor pa bodo dvodnevna kajakaška dogajanja 
v Bohinju nadvse zanimiva, nekaj novega v kajaka-
škem športu, ali ne?
Mislim, da bodo tekmovanja v Bohinju zelo zanimiva. Dolo-
čene prednosti bodo imeli maratonci, določene pa mi sprin-
terji. Tekma na skoraj štirikilometrski razdalji z dvema ali tremi 
dodatnimi teki bo zelo zahtevna z vseh vidikov. S starta se po-
ženejo vsi tekmovalci hkrati. Tako je poleg hitrosti, vzdržljivos-
ti in hitrostne vzdržljivosti zelo pomembna tudi sama taktika 
tekmovanja in prav tako tek z vso opremo. Zelo pomembno 
pa je tudi, kako hitro in s čim manj izgube ravnotežja je tekmo-
valec sposoben izstopiti in nato zopet vstopiti v kajak. Ravno 
zato se tekmovanja že zelo veselim in vabim tudi vse ljubitelje 
narave, vode, kajaka in športa, da se mi ta vikend pridružijo 
v Bohinju.

Borut Perko
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Pripravljenost na trd trening  
je v ekipi največja vrlina

Mirnovodaška razmišljanja Jerneja Župančiča Regenta

Zares globoko je bistvo kajakaštva v 
vseh disciplinah enako. Zdi se, da je 

premikanje s čolnom po vodi tako hitro, 
zanesljivo in lahkotno, kot da smo bili ljud-
je rojeni za to in ne za hojo po trdni zemlji. 
In to tradicijo pri nas gotovo imamo: Ta-
cen, Solkan, Ljubljana, Maribor, Bled… In 
tako kot smo Slovenci vedno znali znanje 
uspešno in pospešeno srkati od drugod, 
to počnemo tudi v mirnih vodah, kjer moč-
ne specifične tradicije še nimamo. Najprej 
od sosedov: Avstrijcev (ki so imeli prvega 
olimpijskega prvaka nasploh), Madžarov 
(ki so jih imeli morda največ v zgodovini) 
do Italijanov in Hrvatov (ki so tudi že imeli 
vsak svoje!). In potem od uspešnih trener-
jev, ekip in športnikov, s katerimi kot eki-
pa sodelujemo in se po njih zgledujemo. 
Manjkajo pa nam še več izkušenj in dob-
rih praks na eni ter še nekoliko večja baza 
tekmovalcev na drugi strani. To sta jabolki, 
v kateri moramo zagristi sami. 

V Sloveniji imamo odlične pogoje za razvoj kajaka in kanuja na mirnih vodah. Od kanala 
sv. Jerneja v Sečovljah, Rižane, Solkanskega jezera, Mostarskega jezera, Bohinja, Bleda, 
oziroma jezer tam, Ljubljanice, Ptuja in Krke, ki jih mirnovodaški klubi že uporabljajo, do 
premnogih jezer in rek po drugih delih Slovenije, kjer bi novi klubi lahko še zrasli ali so 
celo že stali (Maribor).
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Zato smo letos poskusili še bolj sistema-
tično in načrtno kot doslej delati z ekipo 
mladincev in mlajših članov. Njim smo, 
ko je bilo le mogoče, priključili še čim več 
mlajših mladincev (priprave med jesenski-
mi in prvomajskimi počitnicami, pregledni 
testi pripravljenosti jeseni in spomladi). 
Jošt Zakrajšek in Špela Ponomarenko Ja-
nić sta preveč vrhunska in preveč specifič-
na tekmovalca, da bi ju sploh poskušali 
prepričati v pomen sodelovanja v takem 
projektu. A z mlado nadarjeno generacijo 
se je zdelo vredno poskusiti. Izkoristiti je 
bilo treba val preteklih uspehov zadnjih 
štirih let in na krilih kolajn Kuka, Lebana, 
Apollonia, Blaževiča in Klobučarja zgod-
bo razvijati dalje. 
Konec lanske sezone smo nekje visoko 
na pobočju Kanina med pripenjanjem na 
jeklenico, po kateri smo naslednji trenu-
tek odfrčali v dolino Soče sklenili, da se 
naslednjih nekaj sezon lotimo kot ekipa, 
odločno in samozavestno, z visokimi cilji 
in velikimi vložki ter nekoliko manj 'slove-
njcarsko'. Sezono je tako skupaj začelo in 
bo kot kaže  tudi skupaj zadovoljno kon-
čalo osem kajakašev (Apollonio, Blaže-
vič, Klobučar, Jarc, R. Šmit, J. Šmit, Oven 
in Frančeškin) in kajakašica (Anja Os-
terman). Skupaj so letos prelili kar nekaj 
potu: uvodne jesenske priprave, priprave 
na snegu, zimske priprave v Sabaudiji, pr-
voaprilske priprave na Bledu in prvomaj-
ske v Bohinju, teste splošne pripravljenosti 
in teste OBLE-e na Bledu, mučne teste v 
laboratoriju dr. Ušaja in prenekateri po-
daljšan vikend na Mostu na Soči. Skupaj 
so rasli kot športniki in ljudje  ter se vse 
bolj povezovali. Prva sezona je namenje-
na predvsem postavljanju skupnih pravil, 
skupnih ciljev in še bolj dodelanega siste-
ma, ki bi nas pripeljal do njih. Dela je zato 
veliko tako za Fredija Apollonia in zame 
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kot seveda za tekmovalce. Standard v eki-
pi je že danes precej visok, a kaj, ko tudi 
konkurenca ne počiva. Vse bolj jasno po-
staja, da globalno gledano hitrosti v vseh 
disciplinah rastejo, a da je tudi gneča pod 
vrhom vedno večja.
Poleg globalizacije in pretočnosti trga tre-
nerskih kadrov v naš šport vstopa vse več 
denarja, tehnologije in svežih pristopov. 
Sam bi želel povezati vse to, kar je danes 
naša prednost – mladi nadarjeni rodovi 
kajakašev, idealni pogoji tako za celoletni 
trening kot zaključne priprave v osrčju Tri-
glavskega narodnega parka, sistem dela, 
ki smo ga zadnja leta tako skrbno pilili – s 
priložnostmi, ki se ponujajo same – nove 
metode,  nova znanja, novi izzivi, timsko 
delo, sistematizacija dela, individualni 
pristop k posamezniku. Premišljeni koraki 
namesto tavanja v temi skratka.
Letos se zdi, da nam gre kar dobro. Anja 
Osterman z jasnimi cilji nadaljuje od 
tam, kjer je končala lani. Alan Apollonio 
in Simon Blaževič sta z dvema finaloma 
na prvi tekmi svetovnega pokala takoj 
pokazala, da letos mislita resno. Maks 
Frančeškin letos preizkuša različne tekmo-
valne razdalje in odkriva prej naslutene 
sposobnosti. Simon Oven, tudi on tako 
kot Maks še lani odličen spustaš, presta-
vlja lastne fizične meje vse višje in višje in 
se vsako jutro postavi v kožo svojih novih 
mirnovodaških idolov. Rok Šmit je kot dol-
go napovedovano prevzel mesto našega 
najboljšega mladega sprinterja, a kljub 
temu kljubuje vsem naporom treninga 
ostalih tisoč metrašev. Matic Klobučar iz 
meseca v mesec vse bolj odločno in zbra-
no zasleduje lastne cilje za svojo zadnjo 
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mladinsko sezono. Jani Jarc in Jan Šmit pa 
sta se minuli vikend na veliki mednarodni 
tekmi v Pieštanyih kot naša najmlajša in 
najlažja tekmovalca zavihtela na oder za 
zmagovalce v sprinterski disciplini K2 500 
metrov. Vedno bolj pogosto se nam na tre-
ningu priključujejo tudi tujci z vseh vetrov 
– Izraela, Finske, Italije, Hrvaške in Švice. 
V resnici pa se je tekmovalna sezona 
šele zares začela. Naši glavni tekmo-

valni cilji – mladinsko in U23 evropsko 
in svetovno prvenstvo ter kvalifikacije za 
evropske olimpijske igre v Bakuju – so 
še pred nami. Črno na belem se bo tam 
merila naša letošnja uspešnost. V resnici 
pa bodo naše zmage letos drugje. Mor-
da ni naključje, da je zbranih fantov rav-
no za dva četverca. In ni slučaj, da se 
je Anja čez zimo iz izključno sprinterke 
prelevila v univerzalno tekmovalko in se 

danes ne ustraši niti najbolj napornih tre-
ningov s fanti. Lepo je, ko se nam med 
treningom na Bledu veslači včasih že 
kar vljudno umaknejo in se zdi, kot da 
je jezero naše. Prav je, da je pripravlje-
nost na trd trening v ekipi največja vrlina 
in komentar, ki ni samo lasten, o dobri 
tehniki naša najlepša pohvala. In ne na-
zadnje letos vsi jemo za isto mizo in vsi 
navijamo za vse.
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Stanovanjski kred it

*Velja za vse stanovanjske kredite do 31 let, zavarovane s hipoteko ali pr vovrstnim zavarovanjem, pod pogoji: odpr t osebni račun z rednimi mesečnimi prilivi, ena plačilna kar tica z odloženim plačilom, 
var nostno SMS sporočilo, sklenitev Bank@Neta za iz vajanje plačil,  sklenitev Rentnega varčevanja za vsaj 5 let, sklenitev premoženjskega zavarovanja nepremičnine ali sklenitev življenjskega zavarovanja 
kreditojemalca pri Zavarovalnici Maribor. 

Za stanovanjski kredit v višini 60.000 EUR na 20 let je uporabljena obrestna mera 3,228 %, izračunana na osnovi referenčne obrestne mere 6-mesečni euribor (veljavnost s 1. 4. 2014 do pr ve spremembe), 
ki na dan 15. 4. 2014 znaša 0,428 % ter marže v višini 2,80 %, skupni znesek za plačilo znaša 81.886,00 EUR, EOM znaša 3,35 %, V izračun EOM zaradi tr imesečnega roka porabe niso vključene interkalar ne 
obresti. EOM se lahko spremeni, če se spremenijo obrestna mera, stroški odobritve in odplačevanja kredita ter datum odobritve kredita. 

izjemna ponudba  
6 mes. euribor + pribitek od 2,5 o.t.*

podaljšana doba odplačila do 31 let

bodite pripr avl jeni 
z a živeti na svojem

ponudba velja do 30. 6. 2014 ali do porabe sredstev

obiščite  www.nkbm.si  in se z našimi svetovalci
pripravite na jutri.
t: 080 17 50 | www.pripravi.se | skype: novakbm
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obresti. EOM se lahko spremeni, če se spremenijo obrestna mera, stroški odobritve in odplačevanja kredita ter datum odobritve kredita. 

izjemna ponudba  
6 mes. euribor + pribitek od 2,5 o.t.*

podaljšana doba odplačila do 31 let

bodite pripr avl jeni 
z a živeti na svojem

ponudba velja do 30. 6. 2014 ali do porabe sredstev

obiščite  www.nkbm.si  in se z našimi svetovalci
pripravite na jutri.
t: 080 17 50 | www.pripravi.se | skype: novakbm sloka 2014

ICF svetovni pokal
kajak kanu slalom
LJUBLJANA-TACEN

ICF Canoe Slalom
World Cup
LJUBLJANA-TACEN

Slovenski nosilci kolajn na tekmah svetovnega pokala v Tacnu

SVETOVNI POKAL V SLALOMU 
NA DIVJIH VODAH,  

LJUBLJANA – TACEN, 13. – 15. 6. 2014
ICF CANOE SLALOM WORLD CUP, LJUBLJANA – TACEN

Petek, 13.  6. 2014
9:00 – 15:00 Kvalifikacije C1m, K1m, C1ž

15:45 – 18:35 Kvalifikacije K1ž, C2m

Sobota, 14. 6. 2014
9:00 – 12:10 Polfinale C1ž, C1m, K1m
12:30 – 14:00 Finale C1ž, C1m, K1m

15:00 – 17:00 Ekipne tekme (3xC1ž, 3xC1m, 3xK1m)

Nedelja, 15. 6. 2014
9:30 – 11:15 Polfinale K1ž, C2m
12:00 – 13:00 Finale K1ž, C2m

14:30 – 15:30 Ekipne tekme (3xK1ž, 3xC2m)

Friday, 13. 6. 2014
9:00 – 15:00 Heats C1m, K1m, C1w

15:45 – 18:35 Heats K1w, C2m

Saturday, 14. 6. 2014
9:00 – 12:10 Semi-final C1w, C1m, K1m

12:30 – 14:00 Final C1w, C1m, K1m
15:00 – 17:00 Team events (3xC1w, 3xC1m, 3xK1m)

Sunday, 15. 6. 2014
9:30 – 11:15 Semi-final K1w, C2m

12:00 – 13:00 Final K1w, C2m
14:30 – 15:30 Team events (3xK1w, 3xC2m)

1995
K1 moški
1. Andraž Vehovar SLO
2. Manuel Köhler AVT
3. Fedja Marušič SLO

1998
K1 moški
1. Paul Ratcliffe VBR
2. Andraž Vehovar SLO
3. Ian Raspin VBR

1999
K1 moški (1. tekma)
1. Scott Shipley ZDA
2. Fedja Marušič SLO
3. Miha Štricelj SLO
3. Manuel Köhler AVT

K1 moški (2. tekma) 
* tekma bi morala biti v Skopju, a so jo za-
radi politične situacije organizirali v Tacnu.
1. Paul Ratcliffe VBR
2. Fedja Marušič SLO
3. Scott Shipley ZDA

2001
K1 moški
1. Dejan Kralj SLO
2. Peter Cibak SVK
3. Helmut Oblinger AVT

C1 moški
1. Michal Martikan SVK
2. Krzysztof Bieryt POL
3. Simon Hočevar SLO

2002
K1 moški
1. Miha Terdič SLO
2. Thomas Becker NEM
3. David Ford KAN

2003
K1 moški
1. Andrej Nolimal SLO
2. Loris Minvielle FRA
3. Michael Kurt ŠVI

C1 moški
1. Tomaš Indruch ČEŠ
2. Simon Hočevar SLO
3. Robin Bell AVS

2007
K1 moški
1. Jure Meglič SLO
2. Scott Parsons ZDA
3. Fabian Dörfler NEM

C1 moški
1. Michal Martikan SVK
2. Dejan Stevanovič SLO
3. Nico Bettge NEM

2008
K1 moški
1. Peter Kauzer SLO
2. Lukaš Kubričan ČEŠ
3. Richard Hounslow VBR

2011
K1 moški
1. Peter Kauzer SLO
2. Jure Meglič SLO
3. Sebastian Schubert NEM
K1 ženske
1. Melanie Pfeifer NEM
2. Dana Mann SVK
3. Urša Kragelj SLO

2013
K1 moški
1. Peter Kauzer SLO
2. Fabian Dörfler NEM
3. Hannes Aigner NEM

K1 ženske
1. Jessica Fox AVS
2. Corinna Kuhnle AVT
3. Eva Terčelj SLO

C1 moški
1. Anže Berčič SLO
2. Franz Anton NEM
3. Matija Marinić HRV

C2 moški
1.  Gauthier Klauss –  

Matthieu Peche FRA
2.  Filip Brzezinski –  

Andrzej Brzezinski POL
3.  Luka Božič – Sašo Taljat 

SLO

3xK1 moški
1.  NEM: Sebastian Schubert, 

Fabian Dörfler, Hannes 
Aigner

2.  SLO: Peter Kauzer, Martin 
Albreht, Janoš Peterlin

3.  ITA: Giovanni de Genna-
ro, Andrea Romeo, Diego 
Paolini

3xC1 moški
1.  SLO: Benjamin Savšek, 

Anže Berčič, Luka Božič
2.  SVK: Alexander Slafko-

vsky, Matej Benuš, Jerguš 
Badura

3.  NEM: Franz Anton, Sideris 
Tasiadis, Jan Benzien
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IME: Urša Kragelj
DATUM ROJSTVA: 2. 7. 1988

KLUB: KK Soške elektrarne

TRENER: Miha Terdič

KATEGORIJA: K1 slalom

SPLETNA STRAN: www.ursakragelj.com

REZULTATI:
2006 Svetovno mladinsko prvenstvo K1 slalom 1. mesto
2008 Evropsko prvenstvo za mlajše člane K1 slalom 2. mesto
2010 Evropsko člansko prvenstvo K1 slalom 3. mesto
2010 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto
2010 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xK1 slalom 1. mesto
2012 Svetovni pokal skupno K1 slalom 1. mesto
2013 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto

IME: Eva Terčelj
DATUM ROJSTVA: 21. 1. 1992

KLUB: KKK Ljubljana

TRENER: Miha Terdič

KATEGORIJA: K1 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2008 Evropsko mladinsko prvenstvo K1 slalom 2. mesto
2008 Svetovno mladinsko prvenstvo K1 slalom 1. mesto
2010 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto
2011 Evropsko prvenstvo za mlajše člane K1 slalom 1. mesto
2012 Evropsko prvenstvo za mlajše člane K1 slalom 1. mesto
2013 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto
2013 Svetovni pokal La Seu d'Urgell K1 slalom 1. mesto

IME: Janoš Peterlin
DATUM ROJSTVA: 11. 1. 1985

KLUB: BD Steklarna Hrastnik

TRENER: Peter Kauzer st.

KATEGORIJA: K1 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2002 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 6. mesto
2003 Evropsko mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 7. mesto
2006 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xK1 slalom 4. mesto
2012 Evropsko člansko prvenstvo K1 slalom 23. mesto
2012 Svetovni pokal Cardiff K1 slalom 10. mesto
2013 Svetovni pokal Cardiff 3xK1 slalom 2. mesto
2013 Svetovni pokal Tacen 3xK1 slalom 2. mesto

IME: Martin Albreht
DATUM ROJSTVA: 25. 5. 1990

KLUB: KKK Tacen

TRENER: Miha Terdič

KATEGORIJA: K1 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2008 Svetovno mladinsko prvenstvo K1 slalom 2. mesto
2008 Evropsko mladinsko prvenstvo – spust klasika 3xK1 spust 1. mesto
2008 Evropsko mladinsko prvenstvo – spust sprint 3xK1 spust 1. mesto
2009 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xK1 slalom 3. mesto
2013 Svetovni pokal Cardiff 3xK1 slalom 2. mesto
2013 Svetovni pokal Tacen 3xK1 slalom 2. mesto
2013 Svetovni pokal Bratislava K1 slalom 6. mesto

IME: Sašo Taljat
DATUM ROJSTVA: 22. 9. 1989

KLUB: KK Soške elektrarne

TRENER: Dejan Testen

KATEGORIJA: C2 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2006 Evropsko mladinsko prvenstvo 3xC2 slalom 1. mesto
2009 Svetovno člansko prvenstvo C2 slalom 3. mesto
2010 Svetovno člansko prvenstvo – spust sprint C2 spust 1. mesto
2010 Svetovno člansko prvenstvo – spust klasika C2 spust 1. mesto
2011 Evropsko prvenstvo za mlajše člane C2 slalom 1. mesto
2012 Evropsko prvenstvo za mlajše člane C2 slalom 1. mesto
2013 Svetovno člansko prvenstvo – spust sprint C2 spust 1. mesto
2014 Evropsko člansko prvenstvo C2 slalom 3. mesto

IME: Benjamin Savšek
DATUM ROJSTVA: 24. 3. 1987

KLUB: KKK Tacen

TRENER: Jože Vidmar

KATEGORIJA: C1 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2008 Evropsko prvenstvo za mlajše člane C1 slalom 3. mesto
2009 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xC1 slalom 1. mesto
2009 Svetovni pokal skupno C1 slalom 2. mesto
2010 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xC1 slalom 2. mesto
2012 Evropsko člansko prvenstvo C1 slalom 3. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 slalom 3. mesto
2013 Svetovno člansko prvenstvo C1 slalom 3. mesto
2014 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 slalom 1. mesto

IME: Ajda Novak
DATUM ROJSTVA: 16. 9. 1993

KLUB: KKK Ljubljana

TRENER: Matej Trampuž

KATEGORIJA: K1 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2010 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 4. mesto
2011 Svetovno mladinsko prvenstvo – spust sprint K1 spust 1. mesto
2013 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto
2013 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xK1 slalom 5. mesto

IME: Peter Kauzer
DATUM ROJSTVA: 8. 9. 1983

KLUB: BD Steklarna Hrastnik

TRENER: Peter Kauzer st.

KATEGORIJA: K1 slalom

SPLETNA STRAN: http://peterkauzer.com

REZULTATI:
2005 Evropsko člansko prvenstvo K1 slalom 2. mesto
2005 Evropsko člansko prvenstvo 3xK1 slalom 1. mesto
2005 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto
2006 Evropsko člansko prvenstvo 3xK1 slalom 1. mesto
2009 Svetovno člansko prvenstvo K1 slalom 1. mesto
2009 Svetovni pokal skupno K1 slalom 1. mesto
2010 Evropsko člansko prvenstvo K1 slalom 1. mesto
2011 Evropsko člansko prvenstvo 3xK1 slalom 1. mesto
2011 Svetovno člansko prvenstvo K1 slalom 1. mesto
2011 Svetovni pokal skupno K1 slalom 1. mesto

IME: Luka Božič
DATUM ROJSTVA: 9. 1. 1991 

KLUB: KK Soške elektrarne

TRENER: Dejan Testen

KATEGORIJA: C1 slalom, C2 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2006 Evropsko mladinsko prvenstvo 3xC2 slalom 1. mesto
2009 Svetovno člansko prvenstvo C2 slalom 3. mesto
2011 Evropsko prvenstvo za mlajše člane C2 slalom 1. mesto
2012 Evropsko prvenstvo za mlajše člane C2 slalom 1. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 slalom 3. mesto
2013 Svetovno prvenstvo za mlajše člane 3xC1 slalom 1. mesto
2013 Svetovno člansko prvenstvo – spust sprint C2 spust 1. mesto
2014 Svetovno prvenstvo za mlajše člane C1 slalom 2. mesto
2014 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 slalom 1. mesto
2014 Evropsko člansko prvenstvo C2 slalom 3. mesto

IME: Simon Brus
DATUM ROJSTVA: 28. 9. 1993

KLUB: KK Nivo Celje

TRENER: Aleš Kuder

KATEGORIJA: K1 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2010 Olimpijske igre mladih K1 slalom 1. mesto
2010 Svetovno mladinsko prvenstvo K1 slalom 2. mesto
2011 Evropsko člansko prvenstvo 3xK1 slalom 1. mesto
2011 Evropsko mladinsko prvenstvo K1slalom 1. mesto
2011 Evropsko mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 1. mesto
2012 Evropsko prvenstvo za mlajše člane K1 slalom 2. mesto

IME: Alja Kozorog
DATUM ROJSTVA: 17. 12. 1996

KLUB: KK Soške elektrarne

TRENER: Dejan Testen

KATEGORIJA: C1 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2012 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xC1 slalom 4. mesto
2013 Evropsko mladinsko prvenstvo K1 slalom 4. mesto
2013 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto

IME: Nina Bizjak
DATUM ROJSTVA: 6. 6. 1995

KLUB: KK Soške elektrarne

TRENER: Uroš Kodelja

KATEGORIJA: C1 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2010 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 4. mesto
2013 Evropsko mladinsko prvenstvo C1 slalom 4. mesto
2013 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto

IME: Anže Berčič
DATUM ROJSTVA: 25. 11. 1990

KLUB: KKK Tacen

TRENER: Miha Terdič

KATEGORIJA: C1 slalom

SPLETNA STRAN: http://anzebercic.com

REZULTATI:
2008 Evropsko mladinsko prvenstvo C1 slalom 3. mesto
2011 Evropsko prvenstvo za mlajše člane C1 slalom 1. mesto
2012 Svetovno prvenstvo za mlajše člane 3xC1 slalom 1. mesto
2012 Svetovno prvenstvo za mlajše člane C1 slalom 3. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 slalom 3. mesto
2013 Evropsko prvenstvo za mlajše člane C1 slalom 2. mesto
2013 Svetovno prvenstvo za mlajše člane 3xC1 slalom 1. mesto
2013 Svetovni pokal skupno C1 slalom 3. mesto
2014 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 slalom 1. mesto
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IME: Luka Žganjar
DATUM ROJSTVA: 25. 6. 1994

KLUB: KKK Ljubljana

TRENER: Matej Trampuž

KATEGORIJA: C2 slalom, C2 spust

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2011 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xC2 slalom 4. mesto
2011 Svetovno mladinsko prvenstvo – spust klasika C1 spust 3. mesto
2012 Evropsko mladinsko prvenstvo 3xC1 slalom 4. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 spust 3. mesto
2013 Svetovno člansko prvenstvo – spust sprint 3xC2 spust 2. mesto
2013 Svetovni pokal skupno – spust C2 spust 1. mesto
2013 Svetovno člansko prvenstvo – spust sprint C2 spust 1. mesto

IME: Alan Apollonio
DATUM ROJSTVA: 11. 9. 1995

KLUB: KKK Ankaran

TRENER: Fredi Apollonio

KATEGORIJA: K1 sprint

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2012 Evropsko mladinsko prvenstvo K2 1000m 3. mesto
2013 Evropsko mladinsko prvenstvo K2 1000m 2. mesto
2013 Evropsko mladinsko prvenstvo K2 500m 5. mesto
2013 Svetovno mladinsko prvenstvo K2 1000m 2. mesto
2013 Svetovno mladinsko prvenstvo K2 200m 11. mesto
2014 Svetovni pokal Milano K2 1000m 7. mesto
2014 Svetovni pokal Milano K2 500m 8. mesto

IME: Simon Blažević
DATUM ROJSTVA: 3. 2. 1994

KLUB: KKK Ankaran 

TRENER: Fredi Apollonio 

KATEGORIJA: K1 sprint

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2012 Evropsko mladinsko prvenstvo K2 1000m 3. mesto
2013 Evropsko prvenstvo za mlajše člane K2 500m 14. mesto
2013 Evropsko prvenstvo za mlajše člane K2 200m 13. mesto
2014 Svetovni pokal Milano K2 1000m 7. mesto
2014 Svetovni pokal Milano K2 500m 8. mesto

IME: Rok Markočič
DATUM ROJSTVA: 14. 11. 1995

KLUB: KK Soške elektrarne

TRENER: Uroš Kodelja

KATEGORIJA: K1 spust

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2012 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 1. mesto
2012 Evropsko mladinsko prvenstvo 3xK1 spust sprint 1. mesto
2012 Evropsko mladinsko prvenstvo K1 spust sprint 4. mesto
2013 Svetovno mladinsko prvenstvo K1 spust sprint 2. mesto
2013 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 spust sprint 3. mesto

IME: Nejc Žnidarčič
DATUM ROJSTVA: 1. 4. 1984

KLUB: KK Soške elektrarne

TRENER: Jernej Abramič

KATEGORIJA: K1 spust

SPLETNA STRAN: www.nejcznidarcic.com

REZULTATI:
2008 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 spust sprint 1. mesto
2009 Evropsko člansko prvenstvo K1 spust sprint 1. mesto
2010 Svetovni pokal skupno K1 spust 1. mesto
2011 Svetovno člansko prvenstvo K1 spust sprint 1. mesto
2012 Svetovno člansko prvenstvo K1 spust sprint 1. mesto
2012 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 spust sprint 1. mesto
2012 Svetovni pokal skupno K1 spust 1. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo K1 spust sprint 1. mesto

IME: Vid Debeljak
DATUM ROJSTVA: 17. 11. 1994

KLUB: KKK Tacen

TRENER: Andrej Breznik

KATEGORIJA: K1 spust

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2011 Svetovno mladinsko prvenstvo K1 spust sprint 2. mesto
2011 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 spust sprint 1. mesto
2012 Evropsko mladinsko prvenstvo 3xK1 spust sprint 1. mesto
2013 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 spust sprint 3. mesto

IME: Peter Žnidaršič
DATUM ROJSTVA: 7. 3. 1992

KLUB: KKK Ljubljana

TRENER: Matej Trampuž

KATEGORIJA: C2 slalom, C2 spust

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2009 Svetovno mladinsko prvenstvo - spust klasika 3xC1 spust 2. mesto
2009 Svetovno mladinsko prvenstvo - spust sprint 3xC1 spust 2. mesto
2011 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xC2 slalom 4. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo – spust sprint 3xC1 spust 3. mesto 
2013 Svetovno člansko prvenstvo – spust sprint 3xC2 spust 2. mesto
2013 Svetovni pokal skupno – spust C2 spust 1. mesto

IME: Jošt Zakrajšek
DATUM ROJSTVA: 26. 6. 1983

KLUB: KKK Tacen 

TRENER: Jošt Zakrajšek s svojo ekipo

KATEGORIJA: K1 sprint

SPLETNA STRAN: www.jostzakrajsek.com

REZULTATI:
2012 Svetovni pokal Moskva K1 5000m 2. mesto
2012 Svetovni pokal Moskva K1 500m 3. mesto
2012 Evropsko člansko prvenstvo K1 1000m 6. mesto
2013 Mediteranske igre Mersin K1 1000m 2. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo K1 1000m 4. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo K1 5000m 5. mesto
2013 Svetovno člansko prvenstvo K1 1000m 9. mesto
2013 Svetovno člansko prvenstvo K1 5000m 9. mesto
2013 Svetovni pokal Szeged K1 5000m 4. mesto

IME: Anže Urankar
DATUM ROJSTVA: 17. 1. 1997

KLUB: KKK Ljubljana

TRENER: Srečko Masle

KATEGORIJA: K1 spust

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2013 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 spust sprint 3. mesto

IME: Anja Osterman
DATUM ROJSTVA: 27. 1. 1993

KLUB: KKK Adria 

TRENER: Jernej Župančič Regent

KATEGORIJA: K1 sprint

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2013 Evropsko prvenstvo za mlajše člane K1 500m 7. mesto
2013 Evropsko prvenstvo za mlajše člane K1 200m 9. mesto
2013 Svetovno prvenstvo za mlajše člane K1 200m 7. mesto
2013 Svetovno prvenstvo za mlajše člane K1 500m 12. mesto
2013 Svetovni pokal Szeged K1 200m 18. mesto
2014 Svetovni pokal Račice K1 1000m 12. mesto

IME: Blaž Cof
DATUM ROJSTVA: 5. 7. 1991

KLUB: KKK Tacen

TRENER: Jože Vidmar

KATEGORIJA: C1 spust, C2 spust

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
2009 Svetovno mladinsko prvenstvo C1 spust 2. mesto
2009 Svetovno mladinsko prvenstvo C1 spust sprint 3. mesto
2011 Evropsko člansko prvenstvo C1 spust sprint 3. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo C1 spust sprint 2. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 spust 3. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 spust sprint 3. mesto
2013 Svetovno člansko prvenstvo C2 spust sprint 2. mesto
2013 Svetovno člansko prvenstvo 3xC2 spust sprint 2. mesto 
2013 Svetovni pokal Szeged K1 5000m 4. mesto

IME: Simon Hočevar
DATUM ROJSTVA: 27. 2. 1974

KLUB: KK Simon

TRENER: Tone Hočevar, Jani Gril

KATEGORIJA: C1 spust, C2 spust

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:
1992 Svetovno mladinsko prvenstvo C1 spust 1. mesto
1992 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xC1 spust 1. mesto
1993 Svetovno člansko prvenstvo 3xC1 spust 3. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo C1 spust 3. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 spust 3. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 spust sprint 3. mesto
2013 Svetovno člansko prvenstvo C2 spust sprint 2. mesto
2013 Svetovno člansko prvenstvo 3xC2 spust sprint 2. mesto
2013 Svetovni pokal Szeged K1 5000m 4. mesto
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»‚Luštno’ je tekmovati doma«

V okviru izbirnih tekem si omenil, 
da forma ni takšna kot si želiš. Kje 
so razlogi?
Razlog je v tem, da se nisem pripravljal 
za tako kmalu. Namen izbirnih tekem je, 
da se kvalificiraš, pripravljal pa sem se 
za kasnejše tekme. Pred izbirnimi me je 

res malo skrbelo, ampak se je izkazalo, 
da je bilo vse le v moji glavi. Mislil sem, 
da mi ne gre, čeprav sem bil dobro prip-
ravljen. Tudi na zadnji izbirni tekmi je 
bil drugi tek umirjen in dober, tako kot 
lani. Bilo me je strah, a se je vse dobro 
izteklo.

Si v pripravah na letošnjo sezono 
kaj spremenil?
Bilo je kar isto. Mogoče sem v lanski sezo-
ni naredil nekaj več treningov na vodi, do-
poldne in popoldne, sedaj pa sem si vzel 
nekaj več počitka. Ampak to predvsem za-
radi tega, ker so bili tisti treningi, ki so bili, 
bolj naporni. Vse ostalo pa je bilo precej 
podobno. 

Kanuisti imate pri nas močno kon-
kurenco in morate prikazati dobre 
vožnje že na izbirnih tekmah, je 
potem v mednarodni konkurenci 
zaradi tega kaj lažje?
Zdi se mi, da je čisto drugače tekmovati 
na izbirnih tekmah. Način je drugačen. 
Na izbirnih tekmah je vse bolj napeto, saj 
je celotna sezona odvisna od njih. Na sve-
tovnih pokalih pa lahko veslaš bolj umirje-
no in res pokažeš tisto, kar znaš. 

Tekme svetovnega pokala v Tacnu vselej poskrbijo za veselje v domači ekipi in med 
navijači. V enajstih izvedbah tekme (od leta 1995 naprej) so Slovenci v Tacnu stali na 
stopničkah triindvajsetkrat, najuspešnejši pa so bili v lanskem letu, ko so osvojili kolajne v 
prav vseh kategorijah. Prvo ime lanskega kanuističnega finala je bil Anže Berčič, ki je na 
Savi v svetovnem pokalu zmagal še drugič zapored in prvič pred domačim občinstvom. Z 
enim najboljših kanuistov na svetu smo se pogovarjali po končanih izbirnih tekmah.
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Letos te čakajo svetovni pokali, 
svetovno prvenstvo v Ameriki … Se 
na vse tekme in prizorišča priprav-
ljaš enako in ti pomenijo enako?
Odvisno. Vsako leto se spreminja. Včasih 
sem mislil, da mi bodo vse proge enako 
ustrezale, pa mi ene ležijo bolj kot druge, 
vse pa so mi bolj ali manj všeč. Opazil 
sem, da se spreminja. Eno leto mi bolj le-
žijo ene, drugo druge, tako da grem prav-
zaprav čez vse, le v različnih letih.

Se pravi, da ni pomembna vrsta 
tekmovanja, ki se ga udeležuješ, 
ampak proga, na kateri tekmuješ?
Tako je.

Lansko sezono si nanizal nekaj 
izvrstnih rezultatov, med drugim si 
dvakrat zmagal v svetovnem poka-
lu. Tudi na domači progi v Tacnu. 
Se že veseliš domače tekme?
Odlično je, še posebej lani je bilo super, 
ko sem uspel zmagati doma in so vsi prišli 
navijat. Letos ne bo nič drugače. Je pa vsa-
ka tekma nov začetek in lanski uspeh mi 
letos z izjemo izkušenj ne bo pomenil nič. 
Mogoče bo več pritiska, ampak mislim, da 
sem se na to že navadil in da sem ga spo-
soben normalno prenesti. Pomembne so le 
vožnje. Je pa zagotovo ‚luštno’ tekmovati 
doma. Če ne drugega, tudi če rezultati 
niso najboljši, te domači spodbujajo in je 
vse skupaj bolj doživeto. 

Je tekmovati doma bolj stresno?
Ne bi rekel, da je bolj stresno. Prej imaš 
občutek, da te vsi poznajo in dobro vedo, 
zakaj si tam in kaj je bilo. Morda si zaradi 
tega ustvariš nek pritisk, drugače pa ne.

Tacenska proga je tvoja domača 
in na njej si opravil številne tre-
ninge. Je postavitev vrat na tekmi 
kot je svetovni pokal potem sploh 
pomembna?
Če bo šlo tako naprej, če se bo forma tako 
dvigovala kot doslej in bom dobro veslal, 
potem ni pomembno, kakšno progo bodo 
postavili. S trenerjem Miho Terdičem smo 
trenirali zelo zahtevne kombinacije, tudi 
s psihologom Matejem Lunežnikom sva 
veliko delala na tem, da zahtevnost ni po-
membna. Kakšna proga je postavljena, ni 
ovira, upam le, da bodo vrata dovolj viso-
ka. Če bodo koli prenizko, je to lahko ovira.

Nina Jelenc
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Svetovno prvenstvo za 
mladince in mlajše člane s 

srebrnim leskom

Na olimpijski progi v Penrithu je na-
stopilo le devet mladih reprezen-

tantov. Visoki stroški, povezani s projek-
tom transporta in bivanja v Avstraliji, so 
prisilili številne reprezentance, med njimi 
tudi vselej močne Nemce, Francoze, pa 
tudi Slovence, da so priložnost ponudili 
le najboljšim tekmovalcem, tistim, ki so 
se izkazali na lanskih prvenstvih oziroma 
tistim, ki so zadostili višje postavljenim kri-
terijem in imeli realne možnosti za visoke 
uvrstitve. 
Mala slovenska ekipa je upravičila zaupa-
nje in že v kvalifikacijah nakazala, da bi 
se utegnilo dobro delo pretvoriti v kakšno 
kolajno. V konkurenci kajakašev med mla-
dinci je v kvalifikacijah najbolje s progo 
opravil Niko Testen, za katerega je bila to 
prva reprezentančna sezona med kajaka-

ši, visoko pa so bili tudi kajakaš Vid Ku-
der Marušič in srebrni dvojec z lanskega 
mladinskega evropskega prvenstva Jakob 
Jeklin – Niko Testen. 
Za prvo veselje v slovenski ekipi je pos-
krbel tekmovalec tacenskega kluba Vid 
Kuder Marušič, ki je v kajakaškem finalu 
mladincev zasedel drugo mesto in s tem 
prišel do prve posamične kolajne z mla-
dinskih prvenstev. Že lani je na svetovnem 
mladinskem prvenstvu v Liptovskem Miku-
lašu osvojil ekipni bron. S tem Vid Kuder 
Marušič uspešno stopa po poti kajakaških 
uspehov, ki sta jo začrtala njegov oče – 
nekdanji izvrstni kajakaš Fedja Marušič 
– in stric, prav tako nekdanji reprezentant 
Aleš Kuder. V napetem kajakaškem finalu 
mladincev je Vid za zmagovalcem in no-
vim svetovnim prvakom Mariom Leitnerjem 

Slalomisti na divjih vodah še niso dobro zaključili z zim-
skimi in spomladanskimi pripravami, pa so že nastopili 
na prvem večjem tekmovanju v letošnjem koledarskem 
letu. Lokacija svetovnega prvenstva za mladince in mlajše 
člane je namreč prisilila organizatorje v precej zgodnejši 
termin kot smo ga sicer vajeni za tovrstna tekmovanja 
v kategorijah mladincev in mlajših članov. Aprila se je 
mala, a zelo dobra ekipa tekmovalcev odpravila v daljno 
Avstralijo, kjer je z dvema srebrnima kolajnama kajakaša 
Vida Kudra Marušiča in kanuista Luke Božiča nadaljevala 
slovensko tradicijo osvajanja kolajn na največjih tek-
movanjih.
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iz Avstrije zaostal za 99 stotink sekunde, 
na progi pa prejel tudi dve kazenski se-
kundi, ki sta mu preprečili najvišjo uvrstitev. 
Na tretje mesto se je uvrstil Slovak Jakub 
Grigar. Zelo dobro je nastopil tudi Niko 
Testen, zmagovalec kvalifikacij, ki je bil 
četrti. Lanskoletni nosilec bronaste kolajne 
z mladinskega evropskega prvenstva v 
Franciji Vid Karner je prvenstvo sklenil na 
21. mestu.
Po kolajni je dišalo tudi v konkurenci ka-
nuističnih dvojcev, kjer sta Jakob Jeklin in 
Niko Testen finalno preizkušnjo končala 
tik pod stopničkami, na četrtem mestu. 
Od druge kolajne z največjih mladinskih 
tekmovanj (lani sta bila druga na evrop-
skem mladinskem prvenstvu) ju je ločilo 
67 stotink sekunde, usodne pa so bile 
predvsem kazenske sekunde – imela sta 

pet dotikov. Zmagala sta Čeha Michael 
Matejka in Jan Vetrovsky, druga sta bila 
Novozelandca Daniel Munro in Luke Ro-
binson, tretja pa Poljaka Adam Kozub in 
Jakub Brzezinski.
V popoldanskem delu tekmovanja so ka-
jakaši Niko Testen, Vid Kuder Marušič in 
Vid Karner nastopili še v ekipni tekmi, kjer 
so sodili v krog favoritov za zmago. Na 
progi so bili zelo hitri, a so pri četrtih vratih 
naredili veliko napako, ki jih je stala 50 ka-
zenskih sekund. Sicer so s progo opravili 
brez dotikov. Napačno preveslana vrata 
so jih potisnila na deveto mesto, v naspro-
tnem primeru pa bi se lahko veselili zma-
ge, saj so za zmagovalno ekipo Češke 
zaostali za 45,14 sekunde. Drugo mesto 
so si priveslali reprezentanti Španije, tretji 
pa so bili Britanci.

V slovenski ekipi je bilo veselo tudi zad-
nji dan prvenstva. Kanuist Luka Božič si je 
priveslal tako želeno posamično kolajno s 
svetovnih prvenstev mlajših članov. Po tem, 
ko mu je lani za las zmanjkalo za uvrstitev 
na zmagovalne stopničke – v Liptovskem 
Mikulašu je bil namreč četrti –, je tokrat 
svojo nalogo opravil zelo dobro in zase-
del drugo mesto. Za zmagovalcem Ro-
bertom Colazingarijem iz Italije je zaostal 
za vsega 16 stotink sekunde. Tretji je bil 
Britanec Thomas Quinn. V polfinalu kanu-
istov do 23 let je veslal tudi Blaž Cof, ki je 
zasedel 12. mesto.
Zelo dobro je kazalo tudi Jakobu Jeklinu, 
lani tretjeuvrščenemu s svetovnega mladin-
skega prvenstva, ki je bil praktično celo 
progo med najhitrejšimi, bil tudi v boju za 
naslov svetovnega mladinskega prvaka, 

nadaljevanje na naslednji strani
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a je enkratna priložnost splavala po vodi 
pri predzadnjih vratih, kjer se je prevrnil in 
izgubil preveč časa za uvrstitev na zmago-
valni oder. Na koncu je bil deveti. Zmagal 
je Nemec Florian Breuer, ki je tako prepre-
čil popolno katastrofo nemške ekipe, ki bi 
se sicer s prvenstva vrnila brez osvojene 
kolajne. Drugi je bil Irec Liam Jegou, tretji 
pa Rus Roman Mališev.  
Ekipa kanuistov do 23 let je naskakovala 
tudi tretji zaporedni naslov ekipnih svetov-
nih prvakov, ki so ga leta 2012 v Združenih 
državah Amerike priveslali Anže Berčič, 
Jure Lenarčič in Blaž Cof, lani pa na Slova-
škem v svojih rokah zadržali Anže Berčič, 
Luka Božič in Jure Lenarčič. Tokrat se jim 
žal ni izšlo. V izredno izenačeni konkurenci 
sta bila dva dotika preveč, tako da so Blaž 
Cof, Luka Božič in Jakob Jeklin prvenstvo 
končali na petem mestu. Za zmagovalno 
ekipo iz Rusije so zaostali za 2,46 sekun-
de. Drugi so bili Slovaki, tretji pa Francozi.
Prvi dan finalnih odločitev so visoko ciljali 
tudi kajakaš Simon Brus ter kajakašici Eva 
Terčelj in Ajda Novak, ki pa se jim igra 
stotink in sekund ni izšla, tako da so ostali 
brez uvrstitve na zmagovalne stopničke. 
Še najbližje kolajni je bil celjski kajakaš 
Simon Brus, ki je s progo sicer opravil 
brez kazenskih sekund, a s petim mestom 
ostal brez kolajne. Za bronom je zaostal 
za 97 stotink sekunde. Naslova svetovne-
ga prvaka med mlajšimi člani se je veselil 
Američan Michal Smolen, sin poljskega 
trenerja ameriške reprezentance Rafala 
Smolena. Drugo mesto si je priveslal Ita-

lijan Giovanni de Gennaro, tretji pa je bil 
Čeh Jiri Prskavec, lanskoletni članski sve-
tovni podprvak in evropski prvak.
V polfinalu kajakašic sta veslali obe sloven-
ski predstavnici v Avstraliji. Eva Terčelj je 
bila po polfinalu na tretjem mestu, a se nato 
v finalni vožnji spopadla s številnimi teža-
vami, imela kar 12 kazenskih sekund, ki so 
jo na koncu uvrstile na sedmo mesto. Ajda 
Novak je finalno vožnjo zgrešila za las, le 
za tri stotinke sekunde, tako da je prvenstvo 
končala na dvanajstem mestu. Po pričako-
vanjih je naslov svetovne prvakinje pripadel 
domačinki in dobitnici olimpijske kolajne iz 
Londona Jessici Fox. Nekoliko presenetljivo 
se je na drugo mesto uvrstila Kitajka Lu Li, 
ki je za zmagovalko zaostala za dobre tri 
sekunde. Tretja je bila Britanka Bethan Lat-
ham, ki je zaostala za skoraj šest sekund.
V popoldanskem delu programa se je na 
progo podala še ekipa kajakašev do 23 
let. Poleg Simona Brusa sta nastopila še 
mladinca Vid Kuder Marušič in Niko Te-
sten. Slovenci so bili na progi med najhi-
trejšimi in so veslali precej tekoče, a so bile 
usodne kazenske sekunde, ki so jih nabrali 
kar dvanajst. S kazenskimi sekundami so 
imele težave vse ekipe, saj niti ena izmed 
ekip na startu s progo ni opravila brez 
dotikov. Brus, Kuder Marušič in Testen so 
bili osmi z zaostankom 12,55 sekund za 
vodilno ekipo iz Poljske. Drugi so bili Bri-
tanci, tretji pa Slovaki.
Letos mladince in mlajše člane čaka še 
evropsko prvenstvo v makedonskem Sko-
pju, kjer pa bo slovenska reprezentanca 
precej številčnejša, saj bodo v kanjonu 
Matka veslali tudi številni drugi tekmoval-
ci, ki priložnosti v Avstraliji niso dobili. Pr-
venstvo bo potekalo med 3. in 6. julijem.
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Naslednji cilj – Skopje

Da bo imel Vid Kuder Marušič potenci-
al za odličnega slalomista ni bilo dvo-

ma. Družinska tradicija in šport, ki sta ga 
zelo uspešno prakticirala tudi njegov oče, 
dvakratni olimpijec Fedja Marušič, in stric, 
prav tako nekdanji reprezentant, Aleš Ku-
der, sta prevladala. Čeprav sprva sploh 
ni kazalo, da bo uspešen dijak tretjega 

letnika šišenske športne gimnazije stopal 
po poteh očeta in strica: »Ne, ko sem bil 
mlajši me sploh ni vleklo v kajak.« Njegov 
'tata' Fedja pa razloži: »Pravzaprav sem 
jaz predlagal, da bi šla veslat. Potem pa 
se je enkrat odločil, šel nekajkrat poleti v 
Solkanu veslat, bil tudi v tečaju, dvakrat 
pa je nastopil na zmajčkovem pokalu. 

Poskusil je pri dvanajstih letih, pravzaprav 
precej pozno. Mislil sem, da ga bo čez 
nekaj let minilo, pa je potem vedno rad 
treniral.« 
Fedja ni samo v vlogi očeta in podpornika, 
temveč tudi v vlogi trenerja. »Dobro je, da 
je moj trener, tudi sodelujeva dobro. Vsake 
toliko pride do kakšnih nesoglasij, ampak 
nič posebnega,«  pravi o sodelovanju s 
Fedjo sicer precej redkobesedni Vid. »Do 
lanskega leta sem delal v klubu z ostalimi 
trenerji, na reprezentančnih pripravah in 
tekmovanjih pa s stricem, ki je vodja mla-
dinske ekipe. Od lanskega aprila sodelu-
jem z očetom, kar mi je zelo všeč, saj mi 
velikokrat pusti proste roke in mi da samo 
nekatere smernice, ki se jih moram držati.«
Fedja, ki je prevzel mladinsko ekipo ta-
censkega kluba, želi mladim slalomistom 
pomagati na poti k uspehom in jim predati 
izkušnje, ki jih je pridobil v dolgi in uspeš-
ni karieri: »Želim mu pomagati. Niti nisem 
pričakoval, da bo imel takšne tekmovalne 
ambicije, ampak sedaj pač poskušam so-
delovati, mu pomagati in ga usmerjati.« 
Prav tako tudi ostalim članom ekipe: »Celi 
skupini poskušam pomagati z izkušnjami 
in nasveti. Skupina šteje pet mladincev in 
je zelo homogena. Dobro se razumejo.« 
Leta 1996 rojeni kajakaš je letos drugič 
v mladinski reprezentanci, na svetovnem 
prvenstvu v Penrithu pa je prišel do druge 
kolajne – prve posamične. »Vedel sem, 
da sem z dobro vožnjo lahko zelo hiter, 
nisem pa bil prepričan, da bo moja vožnja 
zadostovala za medaljo,« je o nastopu v 
deželi 'tam spodaj' povedal Vid in nada-
ljeval: »Bila je dobra tekma, v Avstraliji pa 
je bil tudi dosežen eden izmed ciljev. Nas-
lednji je evropsko mladinsko prvenstvo v 
Skopju. Tam bi želel ponoviti ali pa še iz-
boljšati ta uspeh.«
V Avstraliji je tekmoval brez očetovega 
spremstva, saj ni bil del reprezentančne 
ekipe. »Prepustil sem ga v roke ekipe in 
trenerjev. Prvi teden se sploh nisva slišala, 
ker sem veslal na Korziki. Slišala sva se 
šele, ko sem se vrnil. Ko sva govorila, se 
mi je zdel že nekoliko nestrpen, čeprav je 

Na svetovnem mladinskem prvenstvu v Avstraliji se je na spisek dobitnikov posamičnih 
kolajn vpisal še eden izmed slovenskih kajakašev. Vid Kuder Marušič je z naslovom 
svetovnega mladinskega podprvaka pristal v imenitni družbi imen, ki so krojila svetovni 
kajakaški vrh nekoč in tudi še danes. Postal je osmi slovenski kajakaš s posamično kolajno 
s svetovnih mladinskih prvenstev, pred njim je to uspelo Marku Černetu, Tomažu Štoklju, 
Andražu Vehovarju, Dejanu Kralju, Mihi Terdiču, Martinu Albrehtu in Simonu Brusu.

nadaljevanje na naslednji strani
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vedel, da ga ne bom klical. Ampak sva 
se potem pogovarjala o povsem običajnih 
stvareh,« je priznal Fedja, ki mu pred od-
hodom v Avstralijo ni dajal posebnih nas-
vetov. Tudi o progi, na kateri je leta 2000 
veslal na olimpijskih igrah, ne: »Prav nič 
mu nisem svetoval. O progi pa sploh ne. 
Niti nisem vedel, da so jo spremenili in da 
so cilj prestavili nekoliko višje.« Ko je prišel 
čas tekmovanja, je sinov nastop seveda z 
zanimanjem spremljal: »Bil sem ravno na 
Kolpi, v Osilnici, in sem ga spremljal preko 
interneta.«
Vid, ki v prostem času rad tudi kolesari, 
teče, igra nogomet, pozimi pa teče na 
smučeh, je zelo uspešen tudi v šolskih klo-
peh. Še posebej so mu pri srcu naravoslov-
ni predmeti, zato že razmišlja o študiju na 
eni izmed naravoslovnih fakultet. Njegova 
formula za uspešno usklajevanje športnih 
in šolskih obveznosti je zelo enostavna: 
»Pred sezono poskušam opraviti čim več 
šolskih obveznosti.« Uspešno usklajevanje 
občuduje tudi stric Aleš Kuder: »Ve, kdaj 
mora kaj narediti za šolo. Zelo je priden. 
Kakor sem seznanjen, je nekaj obveznosti 
opravil vnaprej, da se je potem lahko prip-
ravil za nastop na svetovnem mladinskem 
prvenstvu in tam tudi dobro tekmoval.«
In Vidov cilj za prihodnje? »Biti čim boljši,« 
enostavno zaključi.

SLOVENIJA

NAJEM IN PRODAJA

PRIREDITVENI ŠOTORI

CATERING IN DEKORATIVNA OPREMA
PAGODE IN PAVILJONI

POROCNI IN VIP ŠOTORI
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Primorskega kanuista Luke Božiča ljubiteljem kajakaštva ni potrebno posebej pred-
stavljati. Kljub mladosti, januarja je dopolnil 23 let, ima za seboj že zavidanja vredno 
kariero ter kolajne s svetovnih in evropskih prvenstev. Olimpijec iz Londona je v lanski 
sezoni tekmovanjem v kanuju dvosedu dodal še kanu enosed ter se v premierni sezoni 
v tej disciplini že uvrščal med najboljše. Z Luko smo se pogovarjali po izbirnih tekmah 
na Savi.

»Potrebna je kemija in 
zaupanje«

Lansko sezono si imel prvič dvojni 
program. Nastopal si tako v kanu-
ju eno- kot dvosedu. Kako uskla-
juješ oboje?
Na začetku nisem točno vedel, kako bo, 
ampak na koncu se je izkazalo, da je tež-
ko. Še posebej na svetovnih pokalih, ko 
imaš v treh dneh vse discipline. Na koncu 
smo plačali visoko ceno, saj sem bil na 
svetovnem prvenstvu, na najbolj pomemb-
ni tekmi, že izmučen. Zato bova s Sašem 
letos sezono peljala nekoliko drugače. 
Upam, da se nama bo izteklo in, da bova 
na svetovnem prvenstvu v najboljši možni 
formi in da bova tam prikazala najboljše 
vožnje.

Že veš bolj natančno, kako bo 
potekala sezona, bosta izpustila 
kakšno tekmo svetovnega pokala?
Odločili smo se, da bova izpustila tekmo 
svetovnega pokala v Španiji. Mene pred 
to tekmo čaka še evropsko prvenstvo do 
23 let v Skopju, potem pa grem še na 
krajši dopust, da se bom kasneje lahko 
res dobro pripravil in treniral v obeh di-
sciplinah najboljše kot lahko. Tudi nastop 
v Augsburgu bova vzela bolj kot trening 
tekmo. Upam, da bova tistih štirinajst dni 
pred svetovnim prvenstvom v Ameriki na 
prizorišču opravila kvaliteten trening in da 
se bo na koncu dobro izšlo. 

Že v prvi članski sezoni v C1 si 
dosegel nekaj odličnih rezultatov. 
Kaj si se lani naučil in prenesel v 
letošnjo sezono?
V C1 sem se naučil zelo veliko, sicer trenu-
tno ne bi mogel nič določenega izpostavi-
ti, a ko pogledam nazaj, lahko rečem, da 
sem letos že prikazal boljše vožnje kot lani. 
Še vedno se učim, ker sem šele lani pristo-
pil k tej disciplini. Upam, da se bom v štirih 
letih naučil toliko, da bom tik pred olim-
pijskimi igrami konkurenčen najboljšima 
Slovencema, pa tudi v svetovni konkurenci. 
V C2 sva se do konca izbirnih tekem kar 
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lovila. Sva pa letos dobila dober čoln, ki 
nama ustreza. V teh dveh letih po Londonu 
smo vzpostavili sistem, ki bo trajal do OI. 
Dve leti pred OI sta ključni, ko mora sistem 
delovati. Mislim, da smo na pravi poti in 
upam, da se nam bo na koncu izšlo. 

Tekmuješ v dveh disciplinah. Z 
motivacijo verjetno nimaš težav?
Težav z motivacijo ni, saj sem skoraj 
100-odstotno posvečen športu. Tudi ko 
grem na dopust, vse podrejam športu. Po-
čitek je namenjen temu, da bom spočit za 
sezono. Je pa res, da je zraven še veliko 
drugih stvari, letos bo recimo ogromno po-
tovanj s tekme na tekmo. Zaenkrat mi ne 
primanjkuje ne energije ne motiva za vse.

Izbirne tekme so praviloma napor-
ne za vse tekmovalce. Letošnje so 
bile v konkurenci kanuistov zelo 
izenačene in napete. Kako se prip-
ravljaš na te tekme?
Psihična priprava pred izbirnimi tekmami 
ni drugačna od ostalih, je pa res, da so 
te tekme psihično najbolj naporne, saj je 
od njih odvisna cela sezona. Občutek 
imam, da so potem vse naslednje tekme 
pravi užitek in to me žene naprej. So pa 
izbirne tekme zagotovo najtežje tekme se-
zone. Še posebej zato, ker v Tacnu nisem 
opravil veliko treningov. V zadnjih dveh 
letih, odkar sem začel veslati še v C1, se 
je to spremenilo in sem naredil kar dosti 
treningov, tako da se počasi navajam na 

tacensko progo in mi na nek način postaja 
všeč. Upam, da se bom nanjo še bolj na-
vadil in da bom imel vse pod nadzorom 
tudi na tej progi. 

S Sašem sta pogosto zatrjevala, da 
vama tacenska proga ne leži in da 
vedno končata na enajstem mestu. 
Se je pogled na progo po lanskem 
tretjem mestu torej spremenil?
Zdi se mi, da tretje mesto ni bil povod za 
to. Na tekmi namreč nisva imela najbolj-
ših občutkov, tudi čoln ni šel, ampak se je 
izšlo. Kot sem rekel, smo veliko časa pre-
živeli na tej progi zaradi izbirnih tekem in 
se nanjo počasi navajava. Zmeraj sva ime-
la nekaj smole v Tacnu, ampak temu ne 
posvečava pozornosti. Tudi letos se lahko 
zgodi, da bova 11. ali pa da bova zmaga-
la. Je proga kot vsaka druga.

V Tacnu slovenske tekmovalce 
vsako leto spodbuja veliko število 
navijačev. Velika skupina podpor-
nikov vedno pride tudi iz vaših 
krajev. Kakšen je občutek tekmo-
vati doma?
Res je, iz naših koncev pride vedno veliko 
navijačev. Že na izbirnih tekmah jih je bilo 
ogromno. Tekmovati doma je drugače, 
daje mi energijo. To je poseben občutek 
in je lepo tekmovati doma. Po drugi strani 
pa mi bo letos ustrezalo tudi, da bo sve-
tovno prvenstvo v Ameriki in da bomo bolj 
odmaknjeni. Ne bomo toliko v središču 
pozornosti, čeprav je res, da bi si jo v tem 
športu želeli malo več.  

Letos si že tekmoval na svetov-
nem prvenstvu za mlajše člane v 
Avstraliji in evropskem prvenstvu 
na Dunaju. Kako je s planiranjem 
forme?
Po vsaki tekmi sem jo malo spustil. Po priho-
du iz Avstralije sem imel nekaj pavze, ker 
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sem se moral odpočiti, tudi po izbirnih tek-
mah sem moral malo spustiti. Mislim, da bo 
po vsaki tekmi sledil manjši padec in da se 
bom moral potem na novo sestaviti. 

V Avstraliji si osvojil srebrno kolaj-
no. Kljub temu, da nekaj vrhun-
skih tekmovalcev ni več v katego-
riji do 23 let, pa si vseeno imel kar 
hudo konkurenco. 
Letošnje svetovno prvenstvo do 23 let je 
bilo dobro zastopano. Številčno ni bilo 
zelo veliko tekmovalcev, ampak se je iz-
kazalo, da je bila zelo močna konkuren-
ca. Skozi celo prvenstvo sem zelo užival. 
Tudi rezultatsko sem bil zelo vesel, ker sem 
prvič v karieri v C1 prišel do kolajne na 
tako veliki tekmi kot je svetovno prvenstvo 
do 23 let. Vesel sem, da sem ta uspeh do-
segel že v drugi sezoni.

Lansko leto ste skupaj z 
Benjaminom Savškom in Anžetom 
Berčičem na praktično vseh eki-
pnih tekmah dominirali oziroma 
bili med najboljšimi. Lahko podob-
no pričakujemo tudi letos?
Precej bo odvisno od tega, kako se bodo 
ujele ostale ekipe. Mi smo se lani ujeli od-
lično, imeli smo samo nekaj skupnih trenin-
gov, nato startali na evropskem prvenstvu 

in takoj prišli do kolajne. Za to je potrebna 
kemija, moraš zaupati tekmovalcu, ki ve-
sla pred tabo in tekmovalcu za tabo. Mi 
smo se dobro ujeli, razumemo se, zato ne 
vidim razloga, zakaj tudi letos ne bi pri-
kazali voženj kot smo jih lani. Mislim, da 

smo vsi letos še napredovali. Pri meni se 
bo verjetno najbolj opazil korak naprej in 
upam, da se bo to poznalo celi ekipi in da 
bomo še hitrejši kot lani. 

Nina Jelenc
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Po s kolajnami bogati lanski sezoni spustaši na divjih vodah letos znova upajo na 
ponovitev uspehov in ciljajo na sam svetovni vrh. Na svetovnem članskem prvenstvu 
v Valtellini bo slovenska ekipa nekoliko spremenjena in pomlajena, štela bo tudi manj 
članov kot na lanskem svetovnem prvenstvu v sprintu na divjih vodah v Solkanu, a 
Slovenci bodo kljub temu sodili med glavne kandidate za odličja. V boj za naslove 
prvakov se bodo med drugim podali kajakaš Nejc Žnidarčič ter kanuista Simon 
Hočevar in Blaž Cof, ki bosta veslala tako v kanuju eno- kot dvosedu. 

Pred spustaši svetovno 
prvenstvo v Valtellini

Slovenski reprezentanti so v drugi 
polovici maja opravili kratke pripra-

ve na prizorišču svetovnega prvenstva, 
nekateri so na reki Adda že tekmovali, 
tako da velikih neznank v preizkušnji 
svetovnega prvenstva ne bi smelo biti. 
V okviru priprav so tekmovalci nastopili 
tudi na izbirni tekmi za sestavo italijan-
ske reprezentance, poleg domačinov 
in Slovencev pa so bili prisotni še Fran-
cozi, Čehi, Avstrijci, Hrvati in Švicarji. 
»Na reki Addi sem veslal že velikokrat in 
imam nanjo lepe spomine, saj sem tukaj 
leta 2009 prvič postal evropski prvak v 
sprintu, leta 2011 sem na svetovnem po-
kalu zmagal v sprintu in bil drugi v klasi-
ki, lani pa sem bil drugi v sprintu in tretji 
v klasiki,« je povedal Nejc Žnidarčič in 
nadaljeval: »Reka je tehnično zahtevna 
in če je vodostaj dovolj visok, so tudi va-
lovi veliki, kar je meni pisano na kožo. 
V času priprav je bil vodostaj reke nekaj 
srednjega, s kar velikimi nihanji, ker elek-
trarna spušča in zadržuje vodo glede 
na porabo energije. Ko je bila nizka, so 
naši čolni kar čutili trdoto in ostrino skal.« 
Neprijetna srečanja s skalami je na lastni 
koži občutil tudi Primorec, ki je na tekmi 

povozil oster kamen, kar je povzročilo 
nastanek velike luknje na čolnu. Zaradi 
tega je v čoln začela vdirati voda, tako 
da je moral čoln dvakrat zapustiti in iz 
njega črpati vodo. 
Z opravljenim delom v Italiji ter nastopom 
na tekmi je bil aktualni svetovni podprvak 
v sprintu zadovoljen: »Z enotedenskimi 
pripravami sem zadovoljen, saj sem opra-
vil veliko voženj in dobro tekmoval. Veslal 
sem tako kot sem si zadal in nisem nare-
dil nobene večje napake. Kljub napornim 
treningom sem imel na tekmi dovolj moči. 
Upam, da bom lahko občutke s tekme 
prenesel na svetovno prvenstvo čez tri 
tedne in se tako znova veselil odličnega 

rezultata.« 
Odmevnega rezultata se nadeja tudi 
Blaž Cof, ki je večino treningov v zim-
skem in spomladanskem obdobju name-
nil slalomu, saj je tekmoval na svetovnem 
prvenstvu za mlajše člane v Avstraliji, po-
tem pa se potegoval še za mesto v član-
ski slalomski reprezentanci. Po končanih 
izbirnih tekmah, kjer mu ni uspel preboj 
med najboljše tri slalomiste v članski 
konkurenci, se je znova vrnil v spustaški 
čoln. »Sedaj opravim po dva treninga 
dnevno v spustaškem čolnu. S Simonom 
veliko trenirava tudi v dvojcu in redno 
opravljava treninge na Savi Dolinki, kjer 
so dobri pogoji za daljše treninge,« je 
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PROGRAM PRVENSTVA
9. 6. 2014 19:00 Slovesno odprtje

11. 6. 2014
10:30  Klasični spust –  

posamično 

12. 6. 2014
10:30  Klasični spust – 

ekipno

15:00  Klasični spust – 
veterani 

13. 6. 2014 10:30 Spust sprint – ekipno 

14. 6. 2014
10:00  Spust sprint –  

posamično 

17:30  Spust sprint – posa-
mično – finale

povedal Cof, ki je po dobrih treh mesecih 
spustaškega posta, sedaj osredotočen le 
na to disciplino, po končanem prvenstvu 
v Italiji pa se bo znova posvetil slalomu in 
nastopu na evropskem prvenstvu mlajših 
članov v Skopju. 
»V Valtellini sem bil tri dni in opravil pet 
treningov. Večino časa sva z Simonom 
trenirala v C2, ker bova na klasični tekmi 
startala samo v tej disciplini. Namen teh 
priprav je bil, da spoznam progo. Je kar 
naporna, zgornji del je divji in v vodi je kar 
precej skal, tako da je treba biti natančen. 
Spodnji del je miren, zato bo treba pro-
go odpeljati tudi taktično. Če se na startu 
preveč zaženeš, ti na zadnjem mirnejšem 
delu zmanjka moči in težko loviš najbolj-
še. S pripravami sem zadovoljen, bile so 
odlične, linijo sva določila, prav tako vso 
taktiko veslanja, na kakšni frekvenci startati 
ipd.,« je priprave opisal Cof. Podobno kot 
Žnidarčič tudi Cof za progo najde le lepe 
besede: » Klasična proga mi je zelo všeč, 
takoj za startom se začne divja voda, ki 
traja približno deset minut, na koncu pa 
je nato miren del, kjer je treba zgristi do 
konca. Voda je zelo zahtevna in naporna, 
tako da bosta dobro ogrevanje in pripra-
va pomemben del pred tekmo. Sprint je 
tudi zelo zahteven, proga je precej daljša 
kot lanska v Solkanu, traja več kot minuto 
in pol. Zgornji del mi je všeč, veliko je va-
lov, na srednjem delu se malo ustavi, nato 
pa sledi še mirnejši del in cilj. Upam, da 
bo v času prvenstva tudi dober vodostaj.« 
Po šestih kolajnah, ki jih je v lanskem letu 

osvojil na evropskem in svetovnem prven-
stvu v spustu, so cilji razumljivo visoki tudi 
letos: »Ne upam si napovedovati mesta, 
ampak lahko rečem, da sva tako v C2 kot 
v C1 sposobna priti do najvišjih mest in 
celo stopničk. Zelo veliko pričakujem od 
klasične vožnje v C2 in tudi od sprinta, 
kjer imam od lani dve medalji. A s tem se 
ne obremenjujem in ne mislim na to. Me-
dalja bo prišla z dobro vožnjo.«
Po prihodu s priprav v  Valtellini je spustaše 
čakal še nastop na tekmi državnega prven-
stva v sprintu, kjer je državni naslov med 
kanuisti pripadel Blažu Cofu, med kajakaši 
pa Nejcu Žnidarčiču. »Na tekmo sem pri-
šel zelo utrujen, saj sem sedaj v zaključni 
fazi treninga, ki je tudi najbolj naporna. Po 
vrnitvi s priprav v Valtellini sem takoj pričel 
z laktatnim treningom in treningom laktatne 
moči, ki je do konca tedna  pustila svoje sle-
di. Tako je bilo tudi načrtovano in rezultat-
ski izkupiček v Solkanu je bil sekundarnega 
pomena, glavni cilj zadnjih dveh tednov je 
kvaliteten trening. Sedaj me čakata še dva 
peklenska tedna treningov, potem pa že 
odpotujemo na svetovno prvenstvo v Valtel-
lino,« je po državnem prvenstvu v Solkanu 
povedal Žnidarčič. 
Tekmovalni del prvenstva se bo začel 11. 
junija s posamičnim klasičnim spustom, 
dan kasneje bodo na sporedu ekipne tek-
me v klasičnem spustu in posamična tekma 
veteranov, sledil bo dan, namenjen tek-
mam v ekipnih sprinterskih preizkušnjah, 
zadnji dan prvenstva pa bodo spustaši 
tekmovali še v sprintu. 

ODA. LE VODA.

SKRITA
GLOBOKO POD KROŠNJAMI
NEOKRNJENEGA GOZDA. POD
TISOČLETNIMI DOLOMITSKIMI
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Slalomska sezona največjih tekmovanj se je šele dobro začela, za sprinterji na mirnih 
vodah pa je že dobršen del sezone. Najboljši svetovni sprinterji so namreč v drugi 
polovici maja že zaključili s serijo treh tekem za svetovni pokal, pred tekmovalci v 
članski konkurenci pa sta le še evropsko in svetovno prvenstvo. Letošnja serija sve-
tovnih pokalov je sprinterje vodila v Milano, Račice in Szeged. Slovenske barve so 
zastopali kajakašica Anja Osterman, kajakaši Jošt Zakrajšek, Simon Oven, Maks 
Frančeškin, v kajakaškem dvojcu sta tekmovala Alan Apollonio in Simon Blažević, v 
parakajakaštvu pa je nastopil še Dejan Fabčič. 

Novi obrazi v sprinterskem 
svetovnem pokalu

Za edino letošnjo kolajno na tekmah sve-
tovnega pokala je poskrbel prav Dejan 
Fabčič, ki se je udeležil prve tekme v Mi-
lanu. Na 200-metrski razdalji je zasedel 
drugo mesto. To je bila zanj prva kolajna 
z največjih tekmovanj, saj se je resneje s 
kajakaštvom spoznal v lanski sezoni, ko je 
tudi prvič nastopil na svetovnem članskem 
prvenstvu. Na nastop v Italiji je sicer mo-
ral čakati dan dlje kot je bilo sprva pred-
videno, saj so organizatorji tekmovanje 
v njegovi skupini s sobote premaknili na 
nedeljo, a to Primorca ni oviralo pri prip-
ravi na nastop. Tekmovanje je končal na 
drugem mestu, uvrščen med dvema itali-
janskima tekmovalcema. Zmagal je Pier 
Alberto Buccoliero, tretji pa je bil Salvato-
re Ravalli. »Zelo sem zadovoljen, da mi je 
uspelo dobro delo zadnjih tednov prenesti 
na tekmo. Presrečen sem, da je to zadosto-
valo za medaljo. Po prihodu v cilj sem bil 
za trenutek jezen, saj veslanje ni bilo op-
timalno in vem, da sem sposoben še več, 
ampak podrobnosti sem kmalu pozabil in 
nato me je preplavilo samo veselje. Kar 
smejalo se mi je. Napredek je viden, letos 
trdo delamo, program je odličen in očitno 
se to že pozna na rezultatih. Hvala ekipi, 
Jerneju Župančiču Regentu, Dejanu Teste-
nu in Nini Mozetič, predvsem pa Kajaka-
ški zvezi Slovenije za podporo in Andreju 
Jelencu, ki verjame v to zgodbo,« je po 
tekmi povedal Dejan Fabčič.
Odlično sta nastopila tudi Alan Apollo-
nio in Simon Blažević, ki sta si priveslala 
nastopa v finalu A tako na 500 kot tudi 
na 1000 metrov. Zelo hitro sta veslala že 
v kvalifikacijah, kjer sta na 1000-metrski 
razdalji postavila celo četrti čas med vse-
mi prijavljenimi kajakaškimi dvojci. Drugo 
tekmo v čeških Račicah sta nato izpustila, 
v karavano svetovnega pokala pa sta se 
znova vrnila v drugi polovici maja. V ma-
džarskem Szegedu jima ni šlo vse po na-

črtu, saj sta obtičala v polfinalu na obeh 
razdaljah, na katerih sta nastopila. »Pov-
prečje obeh tekem je bilo dobro. V Mila-
nu je bilo manj tekmovalcev, v Szegedu 
pa je bila konkurenca večja, imela pa sva 
tudi nekaj smole, saj sva večinoma veslala 
na progi 8 in 9, kjer je najbolj pihalo. Na 
to se sicer ne morem izgovarjati, ampak 
dala sva vse od sebe. Glede na to, da 
formo tempiramo za kasneje, je bilo dokaj 
dobro,« je razloge za nekoliko slabše na-
stope v Szegedu pojasnil Simon Blažević. 
Primorec je še dodal: »Zelo sem bil vesel 
uvrstitev v Milanu, saj nisem pričakoval 
takšnega razpleta, bolj pa me je presene-
til Szeged, saj verjamem, da bi nama lah-
ko uspelo priti v finale B, a sva imela nekaj 
smole. A je kar je. Malo sem razočaran, 
vendar pa, kot sem rekel, formo planira-
mo za člansko evropsko prvenstvo v Bran-
denburgu, kjer bodo tudi izbirne tekme za 
evropske igre, ter za svetovno prvenstvo 
za mladince in mlajše člane, ki bo prav 
tako v Szegedu.« 
Da ju čaka še nekaj dela, poudarja tudi 
Alan Apollonio: »Tekmi sta pokazali, da 

sva še zelo daleč od cilja in da bo treba 
do evropskega prvenstva v Brandenburgu 
postoriti še marsikaj. Pred vsako tekmo po 
tihem upava na čim višjo uvrstitev, glede 
na to, da prvo leto veslava v članski kon-
kurenci, pa sva bila z rezultatom kar za-
dovoljna. O nadaljnjih ciljih se s trenerjem 
še nismo pogovarjali, trenutno razmišljam, 
kako bi v letošnji sezoni tekmoval čim bo-
lje. Želim pa si, da bi v prihodnji sezoni 
veslal tudi v K1.« 
Predvsem na 5000 metrov je na vseh treh 
tekmah svetovnega pokala dobro tekmo-
val tudi Jošt Zakrajšek, ki se je uvrstil na 
dve šesti in deseto mesto. Manj od priča-
kovanj je dosegel na 1000-metrski razda-
lji. Štirinajsto, sedemnajsto in enajsto mes-
to za ambicioznega športnika niso dovolj. 
»Rezultatsko gledano z začetkom sezone 
nisem zadovoljen. Bilo je nekaj dobrih 
trenutkov, vendar sem si želel veliko več. 
Na 5000 metrov sem nastopal bolje, 
vendar sem tudi tu ciljal višje. Je pa tako, 
da so si tekmovanja na 500, 1000 in na 
5000 metrov zelo podobna, le da se je 
na 5000 metrov potrebno izogibati še 
morebitnim trkom in iskati dober položaj 
skozi celotno tekmo za ciljni sprint. In če 
ti v eni od teh disciplin ne gre tako kot bi 
si želel, ti ne gre tudi v ostalih dveh. Hiter 
moraš biti na vseh treh razdaljah, a samo 
hitrost ali samo vzdržljivost še zdaleč nista 
dovolj. Na 1000 metrov je bil moj začetek 
sezone slabši od preteklih dveh. Na 5000 
metrov sem bil povprečno gledano boljši 
od preteklih dveh sezon, vendar sem tudi 
tu pričakoval še višje uvrstitve,« je povedal 
Zakrajšek.
Razloge za nekoliko skromnejši start v sezo-
ni išče predvsem v nekoliko drugačnem pris-
topu, saj pripravljenost ni vprašljiva: »Na 
tekme svetovnega pokala sem prišel zelo 
dobro pripravljen. Ampak to je tako, kot 
če bi hišo pustil brez fasade. Projekt ni do-
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končan. Zmanjkalo mi je časa za specialno 
pripravo pred startom tekmovalne sezone. 
Letos sem testiral malo drugačen program, 
treniral z drugimi ekipami. To vsako posebej 
je bilo super in dolgoročno gledano zelo 
poučno. Pomešano pa je bilo brez rdeče 
niti in sistematičnega načrtovanja forme. 
Ampak, kot pravim sem se letos odločil, da 
preizkusim nekaj različnih stvari. Dolgoroč-
no gledano mi bo to prišlo zelo prav. Krat-
koročno pa je bilo žal tako, da so trpeli re-
zultati na tekmah za svetovni pokal.« 
Po končanem svetovnem pokalu je Jošt 
Zakrajšek misli že usmeril proti evropske-
mu prvenstvu v Nemčiji, ki bo na sporedu 
med 10. in 13. julijem. »Do evropskega 
prvenstva se nameravam držati enega 
sistematičnega programa. Lansko leto 
sem bil na evropskem prvenstvu na 1000 
metrov četrti, na 5000 metrov pa šesti. 
Moje želje in cilji so, da izboljšam ta dva 
rezultata.« 
Na vseh treh tekmah svetovnega pokala 
je veslala tudi kajakašica Anja Osterman, 
ki je najboljšo uvrstitev dosegla v Račicah. 
V finalu B na 1000 metrov je ciljno linijo 
prečkala kot tretja, kar ji je v skupni razvr-
stitvi prineslo 12. mesto. V Milanu je bila 
16. na 200 metrov, v Szegedu pa 25. na 
500 metrov. »Z nastopi na tekmah svetov-
nega pokala sem kar zadovoljna, sicer z 
nekaterimi bolj kot drugimi, sedaj pa še 
nestrpno čakam na prihajajoča prvenstva.  
Najbolj sem zadovoljna s sedmim mestom 
v finalu B na 200 metrov v Milanu, pre-
senetila pa sem se tudi s tretjim mestom v 
finalu B na 1000 metrov. Konkurenca je 
res močna, saj tekmujem proti najboljšim 
kajakašicam in olimpijkam sveta, tako da 
sem vesela vsakega finala, pa tudi če je ta 
le B ali C. Vso zimo sem trenirala močno 
in zavzeto, s trenerjem Jernejem Županči-
čem pa sva tudi spremenila treninge, zato 
verjamem, da se bom na evropskem in 
svetovnem prvenstvu do 23 let odrezala 
dobro,« je povedala Ostermanova.
Premierni nastop na tekmah svetovnega 
pokala pa sta dočakala Ljubljančana Si-
mon Oven in Maks Frančeškin. Slednji je 
nastopil na Češkem, kjer je veslal v finalu 
C na 500 metrov in na koncu tekmovanje 
končal na 24. mestu. »Cel mesec pred Ra-
čicami sem imel veliko težav z zdravjem 
– od pregorelosti do močno znižanega 
imunskega sistema, posledica pa sta bili 
dve bolezni in zdravljenje z antibiotiki. 
Zardi tega sem bil utrujen, zelo malo pa 
sem tudi treniral. Od tekme nisem pričako-
val veliko in sem bil nad uvrstitvami celo 
presenečen. Žal mi je nekaj desetink, ki 
so mi na 500 metrov odnesle finale B, 
ampak to pride naslednjič,« je povedal 

Maks, ki se je letos posvetil sprintu: »Sprint 
mi je predstavljal izziv, hkrati pa sem letos 
in prihodnje leto še mlajši član, tako da 
je bil prestop manj hud. V spustu te kate-
gorije ni, tako da tam pravzaprav nič ne 
zamujam. Je pa trening na mirnih vodah 
v vsakem primeru dober za morebitno pri-
hodnost na divjih vodah.« Kajakaš, ki se 
lahko pohvali z ekipno kolajno s članske-
ga svetovnega prvenstva v spustu na divjih 
vodah, je takole primerjal izkušnje z obeh 
tekmovanj: »Izkušnja je bila zanimiva, saj 
je prizorišče precej večje kot na spustaških 
tekmah. Tekmovalcev je več, zanimivo pa 
je tudi to, da tekmovanja potekajo prak-
tično cel dan. Po drugi strani pa ni takšne 
povezanosti tekmovalcev in disciplin kot 
na divjih vodah. Tukaj vsak pride, 'oddela' 
svoje in gre naprej, na divjih vodah pa je 
zaradi manj disciplin precej več zaveda-
nja, kdo je zmagal. Tega tukaj ni.«
Na velike razlike med tekmovanji na mir-
nih in divjih vodah je opozoril tudi Simon 
Oven, ki se je prav tako po uspešni spusta-
ški karieri letos posvetil sprintu na mirnih 

vodah. Premamila ga je možnost nasto-
pa na olimpijskih igrah, saj te v spustu ni. 
»Tekma v sprintu je povsem drugačna od 
spustaške. Vse je večje in bolje organizira-
no. Na tekmo pride veliko več gledalcev 
kot v spustu, verjetno tudi zaradi organi-
zacije v večjih mestih. Spust je običajno 
v gorskih vasicah, kjer je manj ljudi,« je 
pojasnil Oven.  21-letnik je tekmoval v Mi-
lanu, kjer je bil 12. na 5000 metrov in 27. 
na 1000-metrski razdalji. »V Milano sem 
šel pridobivat izkušnje in nisem niti vedel, 
kaj lahko pričakujem. S svojim nastopom 
na 1000 metrov nisem bil zadovoljen, 
vendar vem, da potrebujem še nekaj časa, 
da bom hiter na 1000-metrski razdalji. Na 
5000 metrov sem bil še kar zadovoljen 
z 12. mestom, glede na to da še nimam 
izkušenj s skupinskimi starti,« je še dodal 
Oven, ki še razmišlja o morebitnem pov-
ratku v spust: »Veslanje na mirnih vodah je 
lahko zelo dober trening za spust, ker je 
zavesljaj veliko trši kot v spustu, tako da se 
še vedno lahko vrnem in spust in sem tam 
še boljši.«

Špela Ponomarenko Janić pred novo vlogo
Ljubitelji sprinta na mirnih vodah so prav zagotovo na tekmah svetovnega pokala 
pogrešili prvo ime slovenske reprezentance. Večkratna dobitnica kolajn z največ-
jih tekmovanj Špela Ponomarenko Janić se bo letos namreč preizkusila v novi 
vlogi. Septembra z možem in trenerjem Stjepanom Janićem pričakujeta naraščaj, 
zaradi česar se je šampionka odločila, da bo letošnja tekmovanja izpustila, a to 
ne pomeni, da v tem obdobju miruje. »Zaenkrat je moje življenje zelo podobno 
tistemu pred zanositvijo. Odkar smo se vrnili iz Avstralije skoraj ves čas treniram 
v Zagrebu. Treniram dvakrat dnevno, poleg tega pa končujem tudi diplomsko 
nalogo, ki je trenutno v tisku in jo bom junija predvidoma tudi zagovarjala. Zelo 
pa se že veselim poletja, ki ga bom po desetih letih končno spet preživela doma, 
na morju,« je povedala Ponomarenko Janićeva, ki se že ozira tudi proti prihodnji 
sezoni in olimpijskim igram v Riu de Janeiru.
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Kitajski Nanjing bo v drugi polovici avgusta gostil olimpijske igre mladih. Del pro-
grama je tudi kajakaštvo, zato je nekaj mladih tekmovalcev v začetku maja tekmovalo 
v Bohinju, kjer so organizirali kvalifikacije. Na Kitajsko bosta odpotovala kanuist Leon 
Breznik in kajakaš Anže Urankar. Tekmovanja v kajakaštvu bodo na sporedu med 23. 
in 27. avgustom.

Na Kitajskem bosta tekmovala 
Anže Urankar in Leon Breznik

Na lanskoletnem svetovnem mladin-
skem prvenstvu v slalomu so sloven-

ski ekipi kvoti za nastop priveslali kajakaši 
in kanuisti, kajakašice pa so žal ostale 
brez mesta, zato so se v kvalifikacijah v 
Bohinju pomerili le fantje. Posebnost olim-
pijskih iger mladih je ta, da tekmovalci 
tekmujejo tako v slalomu na mirnih vodah 
kot v sprintu na mirnih vodah, zato so mo-
rali kandidati obvladati veslanje v obeh 
čolnih. Ker je veslanje v kanuju na mirnih 
vodah zahtevno, se je izziva lotil le tekmo-
valec tacenskega kluba Leon Breznik. Več 
kandidatov za nastop je bilo v kajaku, kjer 

je Anže Urankar (KKK Ljubljana) za štiri 
desetinke sekunde premagal Vala Manfre-
do Vidriha (KKK Tacen), na tretjem mestu 
pa je kvalifikacije končal Teo Karner (KKK 
Nivo Celje).
Leon Breznik, ki bo Slovenijo zastopal 
v kanuistični konkurenci, se potovanja v 
Azijo že veseli: »OI bodo na Kitajskem in 
to je res dobra priložnost, da vidim malo 
sveta. Veselim se tekme in ostalih dogod-
kov, saj bo to nova izkušnja in zagoto-
vo ena največjih tekem, na katerih bom 
tekmoval. Od tekme pričakujem dobro 
vožnjo, dal bom vse od sebe. Ker kon-

kurence ne poznam, ne vem, kako visoki 
so lahko moji cilji. Bi pa bil, tako kot vsi, 
vesel kolajne.«  Leon, ki ga pred potjo na 
Kitajsko čaka še evropsko mladinsko pr-
venstvo v slalomu na divjih vodah v Sko-
pju, se je pred kvalifikacijami za nastop 
na MOI prvič pobližje srečal z mirnovo-
daškim kanujem. »To je bil moj prvi stik 
z mirnovodaškim kanujem, sem pa imel 
nekaj izkušenj z mirnovodaškim kajakom. 
Kanu je zahteven, saj je zelo nestabilen. 
Že za samo obvladovanje čolna je pot-
rebne veliko vaje, kaj šele za trening.« 
Leta 1997 rojeni tekmovalec se na sprin-
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terski del kvalifikacij v Bohinju ni veliko 
pripravljal: »Opravil sem nekaj kratkih 
treningov in poslušal predavanje. Za 
kanu sprint je bil pogoj, da preveslam 
krog do konca in se ne prevrnem. Dobro 
sem moral opraviti le slalomsko vožnjo, 
kar je zadostovalo za uvrstitev v ekipo. 
Za tehniko veslanja po mirni vodi bo še 
dovolj časa na Kitajskem.«
Tekmovanja na Kitajskem se podobno 
veseli tudi Anže Urankar: »Tekme se že 
veselim. Do takrat imam sicer še veliko 
pomembnih tekem, zato o tem posebej ne 
razmišljam veliko. Na tekmo se bom prip-
ravil po najboljših močeh, z rezultatom 
pa se še ne obremenjujem.« Za razliko 
od Leona Breznika, ki mu je več pregla-
vic povzročal mirnovodaški čoln, je Anže 
Urankar običajnim sprinterskim treningom 
pred kvalifikacijami dodal še slalom: »Ker 
v sprintu tudi tekmujem, je veslanje v mir-
novodaškem čolnu del mojega treninga. 
Po drugi strani čez zimo nisem veslal v sla-
lomskem čolnu, zato sem nekajkrat posku-
sil preveslati podobno progo, kot je bila v 
kvalifikacijah.«

Tekmovanja v kajakaštvu bodo na spore-
du med 23. in 27. avgustom. Slovenska 
ekipa ima na olimpijske igre mladih zelo 
dobre spomine, saj si je v prvi izvedbi iger 
pred štirimi leti naslov prvaka priveslal Si-
mon Brus, kajakašica Ajda Novak pa je 
bila četrta. V Singapurju so blesteli tudi ne-
kateri tekmovalci, ki so si v preteklih letih 
izjemne rezultate priveslali tudi v članski 
konkurenci. V slalomu je namreč slavila 
Avstralka Jessica Fox, ki je bila druga na 
OI v Londonu, tretja je bila Avstrijka Vik-
toria Wolffhardt, lanska dobitnica kolajne 
na članskem evropskem prvenstvu, med 
kajakaši pa je bil tretji Čeh Jiri Prskavec, 
ki je lani postal evropski članski prvak in 
svetovni članski podprvak.
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Morski kajak - oprema

Seveda ima potrošnik v nas pravico izbirati, kam bo vložil svoj 
denar, na srečo pa je oprema pri morskem kajaku že tako 

napredna, da bomo po tehtnem premisleku težko brcnili povsem 
v prazno. Tudi če ne izberemo najboljše za svoje potrebe, je 
verjetno dovolj dobra za kvalitetno preživeti čas na morju. Če se 
vrnemo na kajak, ne glede na tip, izbiramo tudi med materiali, 
iz katerih je narejen. Vedno popularni in zelo obstojni polietilen 
je še vedno prva izbira morskega kajakaša pri nas. Ne samo 
da je najugodnejši, je tudi najbolj trpežen in skoraj neuničljiv. 
To še kako prav pride na bolj ostrih delih jadranske obale. Sla-
ba lastnost je teža, saj je že prazen kajak skoraj dvakrat težji 
od žlahtno laminiranega kolega. Vendar se razlika porazgubi, 
ko ga polno naložimo in ostanejo nam samo še dobre lastnosti. 
Od polietilena naprej se cena dviguje, teža pa manjša. Steklena 
vlakna, diolen, kevlar in karbon v različnih kombinacijah določa-
jo trpežnost, togost in ceno. Laminirani kajaki so tako praviloma 
daljši, hitrejši in bolje oblikovani, vendar moramo biti tudi mi bolje 
pripravljeni in tehnično podkovani, da bi prednosti sploh izkoris-
tili. To pa zahteva svoj čas in privajanje na opremo in za nekoga 
pomeni del sezone, za nekoga pa več sezon in v tem primeru 
je težko pričakovati, da bo tak kajakaš izkoristil prednosti. Vse 
prevečkrat se gleda na hitrost in težo, pozabljamo pa, da je hiter 
tisti kajak, v katerem se dobro počutimo, smo sproščeni in stabilni. 
In če se s težo opreme zelo obremenjujete, pomislite, kaj je bolj 
smotrno – z večjim denarnim vložkom znižati težo kajaka za ki-
logram, dva ali pa shujšati za enako težo. Če ste v formi svojega 
življenja, potem se vam seveda opravičujem, na vsak način si 
zaslužite najboljše (najlažje, najdražje?). Večkrat pa smo sami 
sebi šibek člen.
Enako velja za vesla. Poleg materialov izbiramo dolžino in obliko 
lista. Osnovna oblika je podobna listu vesla za divje vode in s ta-
kim veslom veslamo bolj pokončno ob boku kajaka. Dolžina je do 
220 centimetrov, z daljšim veslom se vesla nižje nad krovnico, kot 
pri zavesljaju v loku, list pa je daljši in ožji. Če ne veste, kaj vam 
bolj ustreza, izberite osnovno obliko dolžine 220 centimetrov, 
pa boste lahko veslali na oba načina. Če ste nižje rasti ali imate 
ožji kajak, je lahko veslo še krajše. Da izbira ne bi bila preveč 
enostavna, so poskrbeli tekmovalci tekem v oceanijskem kajaku, 
ki s ‘surfski’ kajaki preveslajo zelo dolge razdalje in pri tem upo-
rabljajo žličke (wing paddle), tako kot mirnovodaši. Žlička ima 
zagotovo tehnično premoč pred klasičnim veslom, vendar nam 
ne dopušča malomarnosti in če uporabljamo tako opremo, je še 
toliko bolj pomembno, da smo tudi sami na višji ravni pripravlje-
nosti. Izbiro tipa vesla pogojuje tudi tip kajaka, saj bo hiter kajak 
ostal hiter ne glede na veslo, počasen bo pa tudi s hitrim veslom 
še vedno ril po valu, ki ga sam ustvarja. Veliki povratek pa zadnja 
leta doživlja grenlandsko veslo, zobotrebec, ki mu ne bi pripisali 
visoke uporabnosti. Vendar videz vara, saj je tako kot prvi kajaki 
svoj razvojni višek doseglo že pred 4000 leti in čeprav se zdi, da 
ne zajame veliko vode, je površina zaradi dolgega lista večja kot 

pri klasičnem (evropskem) veslu. Odlično se obnese pri močnem 
vetru, omogoča več načinov eskimskega obrata in je zelo lahko 
in prožno. Najpogostejši obliki sta zahodno grenlandsko (presek 
lista ima obliko sploščene elipse)  in aleutsko (aktivna stran lista je 
ploska, pasivna pa konveksna). Prvotno je bilo iz naplavljenega 
lesa, danes pa lahko izbirate med lesenim, lesenim laniniranim in 
karbonskim (dvo- in tudi trodelnim). S toliko podatki sem najbrž 
izdal svojo nagnjenost do grenlandskega vesla, s katerim zadnji 
dve leti vodim, učim in rešujem turiste, klasično veslo pa uporab-
ljam kot rezervo, ki je med drugim obvezen del opreme morskega 
kajakaša.

Pa smo pri rešilnem jopiču. Pisanja o tem sem se kar malo bal, 
saj ne bi rad izlil vsega žolča ob tej temi. Menim, da je jopič 
nujno potreben, koristen in bi moral biti obvezen, tako kot če-
lada na divji vodi in rešilni pas v avtomobilu. Zmrazi me, ko 
vidim fotografije kajakašev, ki se v morskem kajaku razkazujejo 
brez jopiča in tako morebitnega začetnika ali nepoznavalca 
zavajajo z iluzijo, da pač ni potreben. In tisti, ki razlagajo, da 
jim je v jopiču vroče in da ni udoben, bi morali verjetno kupiti 
ustrezen jopič, zavedati pa bi se morali tudi, da jim ob morebi-
tni nesreči ne bo več vroče, še vedno pa jim bo neudobno. Bog 
ne daj (Pozejdon, seveda)! Ob tem naši jopiči sploh niso rešilni 
jopiči (life jacket), ampak plovni pripomočki (personal flotation 
device), zato se moramo zavedati, da nam ob morebitni neza-
vesti ne bodo obdržali glave nad vodno gladino. Vsak jopič 
nam bo dobro služil, od tekmovalnega do divjevodaškega, v 
primeru, da ga kupujemo na novo za morski kajak, pa bomo 
verjetno izbrali takega z žepi. Ob nesreči imamo namreč zares 
pri sebi le stvari, ki jih nosimo na sebi. Praviloma je to piščalka, 
dokument, mobilni telefon in/ali VHF postaja, ‘čelka’ ali sve-
tlobna palčka, signalno zrcalo, ‘frutabela’, kompas, v morsko 

Pomembne so izkušnje in ne oprema, pravijo izkušeni. Ali pa tisti, ki jim brezpogojno zau-
pajo. Vsi ostali, vključno z mano, smo šli na svoji poti po tako imenovani učni krivulji, ki ima 
tudi svojo senco in sicer nakupovanje opreme. In če ne pazimo, se ta senca zlahka ekspo-
nentno zašili navzgor, kljub temu, da se je učna krivulja že zdavnaj nehala vzpenjati. Potem 
se ure in ure pogovarjamo o opremi namesto o doživetjih, doma pa imamo muzej navtične 
tehnike. Izkušeni pa medtem veslajo (veslamo?) naprej in to s katero koli opremo.
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kajakaškem razvitem svetu pa še signalna raketa in vodotesna 
beležka ter svinčnik – za pisanje seznama ‘ne pozabi’ ali hai-
kuja o morskem kajaku.
Preostalo opremo imate vsaj deloma že doma, sploh če ste že 
veslali, kampirali in potovali peš ali s kolesom. Delim jo v skupine 
obleka, kuhinja, spanje, varnost ter tehnika in navigacija. Obleka 
se deli na kajakaško in ‘civilko’, slednje pa je bolj malo. Za ve-
slanje se oblečemo glede na temperaturo vode, aktivna majica 
z dolgimi rokavi in hlače, anorak s kratkimi rokavi in jakna s ka-
puco pa že poskrbijo za dovolj možnih kombinacij. Če veslamo 
celo leto ali v hladnejših vodah, je suha obleka nepogrešljiva. 
Ne pozabite na glavo, na katero sodijo klobuk ali kapa, sončna 
očala in krema z zaščitnim faktorjem. Lepo se je z dopusta vrniti z 
barvo, še lepše je ne dobiti bolezenskih sprememb kože. Derma-
tologi so si edini, da je sončenje ignorantsko in da se poškodbe 
kože zaradi sonca tokom življenja seštevajo in se lahko na koncu 
odrazijo na neljub način, vi pa kakor mislite, da je prav.
V mirnih in toplejših pogojih zadostuje najlonska krovnica, v va-
lovitem in hladnem morju pa neoprenska. Obutev naj omogoča 
tudi izstop na ostrih skalah. Za bivakiranje ali v primeru vremen-
skega preobrata moramo vzeti s sabo dovolj rezervne obleke ter 
dežno jakno in hlače, lahko pa to nadomestimo tudi s kajakaško 
obleko, čeprav je to manj udobno.
Kuhinja je zelo asketska in vsaj pri meni omejena na gurmanske 
užitke, ki so pakirani v vrečke. Dehidrirano hrano dobite že v vseh 
možnih okusih, predpripravljen obrok pa vrelo vodo v celoti vpije, 
tako da prihranimo vodo, plin in čas. Prav tako vam vrečke ni pot-

rebno pomivati. Če imate drugače uravnoteženo prehrano, vam en 
teden iz vrečke ne bo prav nič škodil, če pa ne, vas pa tudi teden 
gurmanstva ne reši. Osebno čas, ki ga ne zapravim s kuho, raje 
porabim za laži o tem, koliko metrski valovi so bili na prejšnji turi.
Spanje je z napihljivimi blazinami in majhnimi, a toplimi, spalkami 
lahko zelo udobno. Potrebujete le nekaj ravnine ali drevesi, če pri-
segate na visečo mrežo. Zaradi manjše vlage je spanje pod drevesi 
na splošno dobra ideja, saj lahko pomeni razliko med zmrzova-
njem in odpiranjem spalke. Če srečate domačine, je nujna komu-
nikativnost, ki vam lahko priskrbi nepričakovan luksuz vodoravne 
površine, prehrambne dodatke in aktualno vremensko napoved. 
Običajno so otočani bolj gostoljubni od celinskih rojakov. Šotor se 
uporablja ob slabem vremenu ali pa če si plažo delite s komarji.
Varnost nam poleg jopiča in signalnih sredstev povečajo že omenje-
no rezervno veslo, paket prve pomoči, črpalka za vodo, napihljiva 
opora za veslo in vlečna vrv. Prva pomoč naj bo prilagojena poškod-
bam, ki lahko nastanejo v morskem okolju – zvini, zlomi, vreznine, 
opekline, alergije ... Črpalka za vodo in opora za veslo nam prideta 
prav pri samoreševanju, čeprav to pomeni, da smo zanemarili prvo 
pravilo varnosti, da ne veslamo sami. Reševanje v paru ali skupini 
je namreč boljše in hitrejše, najbolje pa bi bilo, da veslamo vsaj v 
trojici. Vlečna vrv se uporablja pri vleki onemoglega in še večkrat 
za sušenje obleke. Če nimate sistema za morski kajak, je dobra tudi 
reševalna vrv za divjo vodo. V primeru da ‘surfate’ na valovih ali 
veslate in rešujete v razburkanem morju, čelada nikakor ni odveč.
Pod tehniko in navigacijo spadajo fotoaparati in kamere, ki posta-
jajo vse manjši in boljši, imajo pa slabo lastnost, da na fotografiji 
ali posnetku naša junaštva ne izgledajo tako dramatično, kot se jih 
spomnimo. Dobro je, da tehniko vodotesno zapakiramo in priveže-
mo, saj so lahko izgube zelo čustveno in finančno boleče. Tranzis-
tor vam bo povedal kakšno bo vreme in da so tudi v drugih državah 
politiki pokvarjeni. GPS je dober pripomoček, vendar ne bi stavil, 
da bo deloval, ko ga res potrebujete, raje se naučite uporabljati 
kompas in karto, ki je lahko navtična ali pa tudi topografska, saj ka-
jakaša bolj kot globina zanima relief in poraščenost terena. Karta v 
vodotesnem ovitku in kompas naj bosta vedno pri roki.
Če ste obsedenec z opremo, potem je morski kajak pravi šport za 
vas in ko boste naslednjič pakirali za potovanje, do zadnjega ne 
boste vedeli, ali bo kajak lahko vse pogoltnil ali bo kaj ostalo v 
avtu. Na srečo je večina teže v hrani in vodi ter se tako z dnevi 
manjša. Naslednjič pa še o tehniki veslanja, nekaj več o reševanju 
ter prednostih in nevarnostih morskega kajaka.

Gregor Zadravec
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Tekmovanje v soorganizaciji Kajak kanu kluba Bohinj, Kaja-
kaške zveze Slovenije in Zavoda za šport republike 

Slovenije Planica je potekalo v idiličnem okolju na 
prireditvenem prostoru Pod Skalco, ki je po-
nujalo prijetno in sproščeno vzdušje. Mla-
di športniki so tekmovali na 200-metrski 
progi, ki je bila ravna in brez ovir, zato 
so brez večjih težav nastopili tudi tisti 
učenci, ki z veslanjem doslej niso imeli 
veliko izkušenj.
Šole so imele v začetku maja možnost 
treningov v centrih, kjer imajo velike 
kanuje (Bohinj, Murska Sobota, Lju-
bljana, Kostanjevica in Velike Malen-
ce ob Krki, Fiesa), kar so nekatere tudi 
izkoristile. Nekaj časa za piljenje tehnike 
je bilo na voljo še pred začetkom tekmova-
nja, kjer so učencem na pomoč priskočili 
tudi nekdanji slovenski reprezentanti 
Dejan Kralj, Blaž Oven, Gregor Bro-
vinsky in Helena Lahovec.
Ker so se tekmovanja udeležili tako 
učenci, ki se s kajakaštvom ukvarjajo 
redno, kot tudi tisti, ki so v kanu sed-
li prvič, so prireditelji ekipe razdelili 
na registrirane in neregistrirane tekmo-
valce ter s tem omogočili bolj poštene 
dvoboje. Oboji so bili enako prizadevni in 
borbeni, seveda pa so bile posadke, sesta-
vljene iz kajakašev in kanuistov, na tekmovanju 
hitrejše.
Ekipe so tekmovale med seboj po ključu izločilnih dvobojev, v 
vsaki ekipi pa je veslalo sedem tekmovalcev oziroma tekmo-
valk. V konkurenci registriranih tekmovalcev (v to skupino so bile 
uvrščene posadke, kjer je vsaj eden izmed članov kajakaš ali 
kanuist) so bili najuspešnejši učenci in učenke OŠ dr. Janeza 

Mencingerja Bohinjska Bistrica. Za zmagovalno ekipo so veslali 
Matic Ajdič, Jan Markelj, Anže Markelj, Nejc Ropret, Taja 

Smukavec, Jan Vidmar, Blaž Debeljak, Nuša Pleč-
ko pa se je tekmovanja udeležila kot rezerva. 

Drugo mesto so si priveslali predstavniki OŠ 
Vavta vas, za katere je veslalo nekaj čla-

nov KKK Straža, tretje mesto pa sta si 
delili ekipi OŠ Brežice, ki je bila sesta-
vljena iz članov KKK Krško in KKK Ča-
tež ter je bila najmlajša ekipa tokra-
tnega tekmovanja, ter OŠ Koper, za 
katero je veslalo nekaj tekmovalcev 
KKK Žusterna.

V skupini neregistriranih ekip je prav 
tako zmagala bohinjska ekipa, za katero 

so nastopili Ryan Moolman, Nace Ravnik, 
Luka Tepina, Grega Arh, Žan Kovačič, Ma-

tic Cvetek in Jaša Sodja. Drugo mesto si 
je priveslala ekipa OŠ Deskle, tretje pa 
ekipa OŠ Brezovica pri Ljubljani, ki je 
na tekmovanje pripeljala tri ekipe.
Sodelujoče ekipe so bile sestavljene 
večinoma iz fantov, ali pa so bile me-
šane, OŠ Ferda Vesela iz Šentvida pri 
Stični pa je v Bohinj pripeljala ekipo, 

sestavljeno iz samih deklet, ki so v ve-
liki kanu sedla prvič na treningu pred 

tekmovanjem. Dekleta so se poimenovala 
jamajški bob, a se je njihovo tekmovanje kon-

čalo boljše kot nastop Jamajčanov na olimpijskih 
igrah v Calgaryju leta 1988. Dekleta so bila zelo 

navdušena in so že najavila udeležbo na tekmi prihodnje leto.
Posebna zahvala gre tudi Pac sports in CŠOD Bohinj, ki so poso-
dili velike kanuje in opremo ter Gostišču Pod Brezo - Pod Skalco. 
Pri izvedbi treningov pa so pomagali še Spust po Muri, Kajak 
kanu klub Ljubljana, CŠOD, Milan Jamnik s.p. in Svet avanture.

Učenci osnovnih šol so nastopili na tekmi državnega prvenstva v velikih kanujih, ki jo je 
gostil Bohinj. Tekmovalo je 14 ekip, ki so bile razdeljene na registrirane in neregistrirane 
tekmovalce, zmag v obeh kategorijah pa so se veselili domači tekmovalci iz Bohinja.

Na DP v velikih kanujih dvojna 
zmaga bohinjskih tekmovalcev
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Jezik je živ. Jezik je naš.

• 110.180 slovenskih besed v 97.631 geslih 
• Besedje iz doslej najdaljšega obdobja – od druge polovice  

19. stoletja do leta 2013
• Po več kot dvajsetih letih druga izdaja
• Vključeno tudi novejše besedje zadnjih desetletij
• S knjižno izdajo dobite tudi dostop do elektronske različiceTe

• Temeljna knjiga vseh, ki govorimo slovensko!

Izide oktobra.

Medijska pokrovitelja:

Informacije in naročanje:
     080 12 05      v knjigarnah      www.mladinska.com/sskj      pri zastopnikih
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