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Blišč in beda
Tacna

K

ajakaši, tako oni na divjih vodah, kot mirnovodaši, so navkljub izjemnim
mednarodnim uspehom v zadnjem desetletju in več (da o tistih v nekdanji
skupni državi Jugoslaviji, ne govorimo) zelo skromni športniki in trdno stojijo na
tleh. Morda so glede tega ljudje, ki vodijo KZS, še bolj realni, a to bržkone ne
velja za gledalce – ti zahtevajo času primeren standard in udobje na tribunah
in ob njih, urejena parkirišča in sanitarije, sodobno restavracijo ter še marsikaj,
česar danes v Tacnu ni. Predvsem to velja za tekme najvišjega ranga, o čemer
smo se nekateri, ki smo bili del organizacijskega moštva na teh dveh tekmovanj
lahko v živo prepričali na evropskem in svetovnem prvenstvu pred leti.
Naše tekmovalke in tekmovalci si kakopak vsakoletne tekme v Tacnu zelo želijo
in za razumeti jih je. To je tako, kot si smučarski skakalci želijo Planice, ali pa
alpske smučarke, celo muhasta in zahtevna superzvezdnica Tina Maze, tekme
na Pohorju, biatlonci tekme na Pokljuki, pa še kakšno primerjavo v drugem
športu bi našli. Ni lepšega za športnika kot nastopiti na svojem dvorišču, pred
svojimi navijači. Kaj šele na tekmi vrhunskega ranga doma, zmagati. Slovenski
zmagovalci Tacna so za večno in z zlatimi črkami zapisani v zgodovino našega
kajaka na divjih vodah, pomnimo tudi druge in tretje. Tako je to bilo, tako je in
tako bo. In zato ima direktor kajakaških reprezentanc Slovenije Andrej Jelenc
prav, ker je vztrajal, da mora biti tekma v Tacnu tudi letos. Zaradi naših deklet
in fantov in najzvestejših ljubiteljev kajaka pri nas.
Seveda pa bo tako, kot doslej, tudi tekmi svetovnega pokala, kakršna bo
ta konec tedna v Tacnu. Posodobiti in dograditi bi morali kajakaški center,
postoriti marsikaj, postaviti ustrezno infrastrukturo. Ne zveza ne matični Kajak
kanu klub Tacen, ne mesto in država, ne morejo vlagati v razvoj infrastrukture,
dokler ne bo rešena denacionalizacija in dokler ne bo jasno, kdo je sploh
lastnik česa v Tacnu. Takšne so danes razmere v meki svetovnega kajaka na
divjih vodah.
V nasprotju z infrastrukturo pa nam pred nikomer ni treba zardevati glede
rezultatov naših divjevodaških matadorjev, nasprotno silno ponosni smo lahko
nanje in skoraj prepričan sem, da bo tako tudi po letošnji tekmi v Tacnu, ko
bo v nedeljo popoldne padel zastor nad njo in si bodo organizatorji oddahnili od neverjetnih improvizacij in čudežev, ki jih bodo počeli tri dni ob progi
na Savi. Tekmo, v kateri Slovenci pričakujemo novo potrditev naših vrhunskih
dosežkov, bodo zagotovo krepko krojili tudi naši mojstri divjih voda, pa tudi
dekleta imamo vražja in posegajo po najvišjih mestih. Morda pa bo to v očeh
številnih zaljubljencev v ta šport vendarle odtehtalo siceršnje stanje v Tacnu. Saj
poznate tisto o blišču in bedi.
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Piše: Nina Jelenc

Solkanske brzice naklonjene
slovenskim spustašem
Po rezultatsko zelo uspešnem evropskem prvenstvu v spustu na Soči so slovenski tekmovalci blesteli tudi mesec dni kasneje na svetovnem prvenstvu v sprintu na divjih
vodah, ki ga je gostil Solkan. Prevlada slovenskih dvojcev, kolajne Nejca Žnidarčiča,
Blaža Cofa ter kajakaške ekipe pa so uspešnemu prvenstvu, ki so si ga ogledali tudi tuji
ljubitelji kajakaštva, dodale še poseben čar.

L

e malokdo bi si pred prvenstvom najboljših svetovnih sprinterjev na divjih vodah sploh upal pomisliti na takšno prevlado
slovenskih dvojcev, kot smo jo doživeli junija v Solkanu. Vselej
favorizirani Francozi na Soči niso prišli do tako pričakovanih
posamičnih kolajn, tolažbo so lahko našli le v zlati ekipni kolajni,
kjer so Slovence, presenečenje tega prvenstva, ugnali za vsega
32 stotink sekunde.
Uspehi slovenskih dvojcev niso navdušili in nekoliko presenetili le
gledalcev ob Soči, ki so z zanimanjem spremljali petkove nočne
finalne preizkušnje pod reflektorji in nato do novega uspeha
pospremili še ekipo dvojcev, temveč tudi same tekmovalce.
Na evropskem prvenstvu je imela Slovenija na startu le dvojico
Peter Žnidaršič – Luka Žganjar, za prvenstvo v Solkanu sta se v
spustaški čoln vrnila tudi Luka Božič in Sašo Taljat, še največjo
neznanko pred tekmovanjem pa je predstavljal dvojec Blaž Cof
– Simon Hočevar. Tekmovalca sta se v skupni čoln usedla prav
z namenom svetovnega prvenstva, saj sta po prvenstvu stare celine na Soči ugotovila, da bi utegnila visoko poseči tudi v dvojcu,
ne le v kanuju enosedu.

Izkušeni in uspešni Simon Hočevar ter mlajši Blaž Cof, ki se je
prav tako že lahko pohvalil s članskima posamičnima kolajnama
z evropskih prvenstev, se v predvidevanjih nista zmotila. Že ob
prvem nastopu v dvojcu sta v kvalifikacijah zasedla tretje mesto,
zaostala pa le za reprezentančnimi kolegi Petrom Žnidaršičem
in Luko Žganjarjem ter Luko Božičem in Sašem Taljatom, ki so
v prvem nastopu prvenstva s progo opravili najhitreje. Večerni
finale se je odvil nekoliko drugače, saj sta vodilna po kvalifikacijah Žnidaršič in Žganjar v odločilni vožnji dneva nekoliko
popustila in tekmovanje končala na osmem mestu. Z najhitrejšo
vožnjo finala sta se do drugega naslova svetovnih prvakov v
sprintu na divjih vodah v svojem drugem nastopu na svetovnem
prvenstvu v spustu povzpela Božič in Taljat, Hočevar in Cof pa
sta bila druga.
»Zelo sva vesela še enega uspeha v spustu. Na SP v spustu sva
startala trikrat in osvojila tri zlate kolajne. To je največ, kar lahko
osvojiš v športu. Finalna vožnja je bila skoraj popolna, zgornji
del je bil zelo dober, v spodnjem delu pa sva šla malce iz linije,
ampak se je vseeno izkazala za hitro, tako da sva na koncu sla-
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lju, na domači progi. Zaradi tega sva se tudi odločila za start.
Šlo nama je zelo dobro in upam, da bo prvenstvo še kdaj v bližini, da se odločiva za start, saj je super tekmovati tudi v spustu.
Glavni pa še vedno ostaja slalom, saj je olimpijska disciplina,
kar naju žene naprej,« je povedal Luka Božič po osvojitvi druge
kolajne na prvenstvu. Nad rezultati sta bila navdušena tudi najmlajša Peter Žnidaršič in Luka Žganjar. »Tega pred začetkom
sezone nisva pričakovala. Najprej sva se posvečala spustu in
predvsem slalomu, ko pa se nama na izbirnih tekmah za slalomsko ekipo ni povsem izšlo, sva se posvetila le spustu. S Petrom
sva bila dobro pripravljena, tako da sva zelo vesela, da nama je
na tem prvenstvu nekaj uspelo,« je povedal Luka Žganjar.
Prvi dan posamičnih finalnih odločitev je v finalu veslala tudi
edina slovenska predstavnica med kajakašicami Ajda Novak.
Ljubljančanka je zasedla sedmo mesto. Zmagala je Britanka
Hannah Brown, druga je bila Švicarka Melanie Mathys, tretja
pa Francozinja Sixtine Malaterre.
Tako kot na vsakem prvenstvu doslej so tudi tokrat kajakaši ciljali
na najvišja mesta, kar je bilo glede na pretekle uspehe in pripravljenost tekmovalcev povsem realno. Domačin Nejc Žnidarčič
je naskakoval tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka v
sprintu na divjih vodah, a se mu popoln napad na vrh tokrat ni
povsem izšel. Premoč je moral priznati belgijskemu tekmovalcu
Maximu Richardu, ki je bil najboljši že pred tremi leti v Sortu. Na
tretjem mestu je preizkušnjo na solkanskih brzicah končal češki
kajakaš Richard Hala.
»Malo grenkega priokusa je, saj sem ciljal na zmago, a je
drugo mesto največ, kar se je dalo tokrat iztržiti. Vožnja je bila
kar dobra, ne vem pa, ali je bila perfektna, saj se ne spomnim
dobro, kako je bilo, ker sem bil kar v transu. Maxime (Richard,
op. p.) je bil malenkost boljši. Teh šestih desetink ne bi mogel
nadoknaditi. Tiste pike na i, ki sem si jo želel, ni bilo. Sploh mi
ni jasno, kako sem lahko veslal tako počasi v zgornjem delu.

vila,« je povedal Luka Božič, ki je pred prvenstvom opozarjal, da
s Sašem zaradi dolgoletne odsotnosti s spustaških tekmovanj ne
vesta, kam sodita, a je bila previdnost odveč. Zelo zadovoljen je
bil tudi Sašo Taljat: »Ponovno sva zmagala, tokrat na domačem
terenu, kar je še lepše doživetje kot v Sortu. Rezultat je fantastičen, sploh, ker sva se naknadno odločila, da bova startala v
spustu. Glede na to, da skupaj nisva veliko veslala spusta, sva
imela na začetku kar nekaj težav. Je pa res, da proga izgleda
enostavna, a je polna vodnih tvorb, ki premetavajo čoln. Zaradi
tega je imelo kar nekaj tekmovalcev precejšnje težave.«
Navijače ob progi sta navdušila tudi Blaž Cof in Simon Hočevar,
ki sta na prvi tekmi priveslala do srebrne kolajne. »Super! To je
bila najina prva tekma. Fenomenalno, kar takoj kolajna,« navdušenja ob prihodu v cilj ni mogel skriti Simon Hočevar. »Odločale
so malenkosti. Vmes sva imela nekaj težav, ker naju je obrnilo na
bok, razlike pa bo bile minimalne. Želel sem si vsaj eno kolajno,
ki jo tako že imam,« je še dodal izkušeni kanuist. Tretje mesto sta
si priveslala Čeha Ondrej Rolenc in Jan Štastny.
Slovenski dvojci niso ostali le pri dveh kolajnah na posamični
tekmi. Po odličnem izkupičku prvega finalnega dne prvenstva so
kanuisti postali tudi resni favoriti za ekipno kolajno. »Že prej so
nas spraševali, ali smo favoriti v moštveni tekmi, pa nisem vedel,
kaj bi jim povedal, saj nisem vedel, kam sodimo. Zdaj pa bi
lahko rekel, da smo sposobni uvrstitve med najboljše tri,« je pred
ekipnimi tekmami napovedal Cof, ki se ni zmotil. V napeti ekipni
tekmi so Slovenci zlato zgrešili za manj kot pol sekunde. Zmage
so se veselili Francozi Guillaume Alzingre – Yann Claudepierre,
Damien Guyonnet – Gaetan Guyonnet in Frederic Leclerc –
Remi Pete, tretji pa so bili Čehi Jan Štastny – Ondrej Rolenc,
Michal Šramek – Lukaš Tomek in Roman Mornjstejn – Petr
Vesely.
»To je najboljši začetek sezone do sedaj. To prvenstvo sva
vzela kot poseben dogodek, saj je bila tekma v domačem oko5

kajakaši Nejc Žnidarčič, Vid Debeljak in Tim Kolar, ki so priveslali
do brona. Na lanskem svetovnem prvenstvu v Franciji je slovenska ekipa, ki so jo sestavljali Žnidarčič, Kolar in Maks Frančeškin,
osvojila naslov prvakov, tokrat pa so bili najuspešnejši Čehi Tomaš
Slovak, Richard Hala in Karel Slepica. Drugo mesto so osvojili
Francozi Theo Devard, Quentin Bonnetain in Clement Faure.
»Mogoče smo pričakovali kaj več, vendar sta bili vožnji solidni,
tako da sem zelo vesel. Kolajna bo doma dobila posebno
mesto,« je povedal najmlajši Vid Debeljak, za katerega je bilo
to prvo odličje s članskih prvenstev. Zadovoljen je bil tudi Tim
Kolar: »Upal sem na medaljo, prepričan pa nisem bil, druge
ekipe so močne, vsakič znova je treba biti boljši. Razlike so
zelo majhne, tako da hitro ostaneš praznih rok, kar smo videli
na evropskem prvenstvu, kjer smo bili z napako na koncu peti.
Vožnji nista bili idealni, sta pa bili solidni.«
Blizu uspeha so bili tudi kanuisti Simon Hočevar, Blaž Cof in
Luka Žganjar, ki so bronasto kolajno zgrešili za pičli dve stotinki sekunde in prvenstvo končali na četrtem mestu. Zmagali
so Francozi Guillaume Alzingre, Tanguy Marquer in Stephane
Santamaria, drugi so bili Čehi Ondrej Rolenc, Lukaš Novosad in
Antonin Haleš, tretji pa Nemci Normen Weber, Tim Heilinger in
Dominik Pesch.
Za naslove svetovnih prvakinj so se merile tudi kanuistke, kjer
pa Slovenija ni imela svoje predstavnice. Za dvojno francosko
zmago sta poskrbeli Marjolene Hecquet in Julie Paoletti, tretje
mesto pa si je priveslala 44–letna izkušena švicarska tekmovalka Sabine Eichenberger. Zadnji dan prvenstva pa so si kolajne v
ekipnih vožnjah priveslale kajakašice Francije, Nemčije in Italije.
Prihodnje leto bodo svetovno prvenstvo v spustu organizirali
Italijani. Tekmovalci se bodo za naslove prvakov merili v
Valtellini.

Izgleda, da sem se taktično napačno odločil in šel prepočasi.
Spodnji del je bil vrhunski, šel sem sekundo hitreje kot ostali
tekmovalci, a tisti zgornji del me je zagotovo stal zlate medalje.
Ne bi si smel privoščiti tako počasnega zgornjega dela,« je po
posamičnem nastopu povedal Žnidarčič. Finalni nastop so si
priveslali tudi preostali trije slovenski tekmovalci. Tim Kolar je
tekmovanje končal na desetem mestu, Vid Debeljak mesto za
njim, Maks Frančeškin pa je bil petnajsti.
Ko je Žnidarčič v cilju še sprejemal čestitke, je za novo kolajno
v sprintu poskrbel Blaž Cof, ki je posamični srebrni in bronasti
kolajni z EP v Kraljevu in Bovcu dodal še posamično bronasto
kolajno s svetovnih prvenstev. Takoj, ko je bilo jasno, da je Cof
osvojil kolajno, so ga reprezentančni kolegi in klubski sotekmovalci po tradiciji prevrnili v Sočo. »Osvežitev je prijala, saj sem
bil še vedno poln adrenalina. Fenomenalno! Še vedno težko
verjamem. Že prvi dan je bil super. Tokratna vožnja se mi je
zdela kar popolna, tako da sem zadovoljen še s tega vidika,«
je takoj po tekmi z navdušenjem razlagal Blaž Cof, ki je bil z
dvema posamičnima kolajna in ekipnim srebrom tudi med najuspešnejšimi udeleženci prvenstva.
Finalni nastop si je priveslal tudi Simon Hočevar, ki pa ni prikazal najboljše vožnje in bil 12. »Že na začetku proge sta me
zaustavila vala in potem nisem našel dobrega ritma. V finalu, ko
dirkaš na polno, se napake dogajajo in zgodilo se je tudi meni,«
je po tekmi povedal Hočevar. Na tekmi je nastopil tudi Luka
Žganjar, ki pa je s petnajstim mestom tekmovanje zaključil že v
kvalifikacijah. Naslov svetovnega prvaka si je priveslal Nemec
Normen Weber, drugi pa je bil najuspešnejši tekmovalec evropskega prvenstva v Bovcu Francoz Guillaume Alzingre.
Za šesto slovensko kolajno na prvenstvu – slovenska ekipa je
vsak dan finalnih odločitev osvojila po dve kolajni – so poskrbeli
6
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Žnidaršič in Žganjar: »Takšnih
uspehov nisva pričakovala«
Peter Žnidaršič in Luka Žganjar nista novinca na kajakaških tekmah, vendar sta z odličnimi
dosežki na letošnjih tekmovanjih nase opozorila tudi tiste, ki kajakaštva sicer ne spremljajo redno. Tekmovalca KKK Ljubljana sta prvi članski kolajni osvojila na spustaškem EP
na Soči, prišla do ekipne kolajne tudi na svetovnem prvenstvu v sprintu na divjih vodah ter
spustaški del sezone zaključila še s skupno zmago v svetovnem pokalu.

K

ako bi ocenila dosedanji potek letošnje sezone?
Luka: S potekom sezone sem večinoma zadovoljen. V spustu
sva uspela prikazati dobre nastope. Na žalost tega ne morem reči
za slalom, kjer nama zaenkrat še ni uspelo izpeljati tako dobre
vožnje, kakor sva jo sposobna.
Peter: S potekom do sedaj sem zelo zadovoljen, vsaj glede
spustaškega dela, glede slalomskih tekem pa nisem najbolj zadovoljen, ker mislim, da imava še kar nekaj rezerve, pa tudi sestaviti
se nisva uspela na tekmah.
Sta pred začetkom tekmovanj sploh upala pomisliti,
da bi se stvari letos utegnile odvijati tako kot so se?
Luka: Pričakoval sem definitivno manj od tega, kar sva dosegla.
Pred spustaško sezono sem upal na to, da bomo mogoče v moštvenih vožnjah v Solkanu posegli po kolajni, ampak pet medalj ne bi
mogel napovedati nikoli. Res je, da sva letos prvič tekmovala med
člani, tako da nisva pravzaprav vedela, kam spadava.
Peter: Pred tekmami si res nisem predstavljal takega razpleta, vse-

Peter Žnidaršič, rojen 7. marca 1992, se je s kajakaštvom začel ukvarjati v okviru počitniškega varstva leta
2003. Študent geografije na Filozofski fakulteti, ki je letos
zaključil prvi letnik, v prostem času najraje kolesari, pleza
in hodi v hribe.
Luka Žganjar, rojen 25. junija 1994, pa je leta 2006
na ljubljanski klub zašel na pobudo prijateljice. Prav tako
kot Peter je tudi Luka prve zavesljaje naredil v počitniškem
varstvu in ostal zvest temu športu. Letos je zaključil šolanje
na gimnaziji in se vpisal na Biotehniško fakulteto, smer
gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri. Kanuist, ki v prostem
času kolesari, igra košarko in se zabava, se ukvarja tudi z
glasbo, saj z veseljem igra tudi kitaro. Športnih vzornikov
nima, med vzornika pa šteje glasbenika Joeja Satrianija in
Steva Lukatherja.
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eno pa sem si želel izpolniti postavljene cilje in pričakovanja. Na
koncu se je vložen trud tudi povrnil.

pravi napredek je bil opazen v letošnjem letu. Kje
vidita razloge za ta napredek?
Luka: Delava približno enako kot pretekla leta, vendar sva napredek naredila na tehniki in tudi na kondiciji, tako da sva v sezono
vstopila pripravljena. Posebnih vzrokov ni. Mislim da sva postopoma gradila najino veslanje, vendar tega do letos nikoli nisva imela
priložnosti pokazati, vsaj v spustu ne.
Peter: Prav velike spremembe ni bilo v programu priprav, bolj
vidiva vzroke za napredek v letošnjem letu kot odraz postopnega
dela iz prejšnjih let in nabiranja izkušenj v dvojcu. Skupaj namreč
veslava šele od leta 2010 in šele letošnja sezona je pokazala
najin dejanski napredek.

Po kolajnah na evropskem in svetovnem prvenstvu
sta bila odlična tudi v svetovnem pokalu. Je bila skupna zmaga presenečenje?
Luka: Po svetovnem prvenstvu sva vedela, da lahko poseževa
po dobrih rezultatih tudi na svetovnih pokalih. Zmaga v skupnem
seštevku se nama je zdela povsem realna po tem, kar sva pokazala na svetovnem prvenstvu. Z nastopi sem zadovoljen. V klasiki
sva bila pripravljena nekoliko slabše kot drugi, zato so določene
posadke lahko ostale blizu v skupnem seštevku. V Valtellini sva z
malo sreče prišla do velike prednosti v seštevku, saj sta najbližja
zasledovalca, Nemca, v finalu naredila napako, tako da sva
imela boljše izhodišče za zmago na zadnji klasični tekmi.
Peter: Po svetovnem prvenstvu sva spoznala, kam sodiva med
konkurenco, tako da sva pričakovala dobre uvrstitve na svetovnih
pokalih, skupna zmaga na koncu pa je bila seveda presežek
pričakovanj in rahlo presenečenje. Z nastopi na svetovnih pokalih
sva zelo zadovoljna, bolj so nama ustrezale sprinterske preizkušnje, vendar tudi nad klasičnimi nisva razočarana.
Spust kot neolimpijska disciplina ni tako v ospredju
kot slalom. Se je vajin pogled nanj po letošnjih
uspehih spremenil?
Luka: Zdi se mi škoda, da se v spust vlaga toliko manj kot slalom,
saj je zelo zanimiv, tudi za gledalce. Zmeraj sem rad tekmoval v
spustu, saj je odličen za piljenje tehnike zavesljaja in tudi kondicijo, ki jo potem preneseš na slalom.
Peter: Mislim, da ni prav, da je spust tako zapostavljen v primerjavi s slalomom, samo zato, ker ni olimpijska disciplina. Pozna se
manjša številčnost konkurence v spustu, kljub temu pa je še zmeraj
težko poseči po odličjih in samem vrhu. Pogled na spust se mi po
tej sezoni ni dosti spremenil, bom pa v novi sezoni malo povečal
število treningov spusta.
Letos sta se spusta lotila bolj kot ne zaradi prvenstev
na Soči. Je sedaj po dobrih rezultatih v načrtih tudi za
prihodnjo sezono?
Luka: Naslednje leto bova prav tako startala, saj si želiva ponoviti
letošnje rezultate oziroma jih izboljšati (tiste z evropskega in svetovnega prvenstva). V spust naju poleg rezultatov vabi tudi odlično vzdušje v ekipi, ki je zelo sproščeno in vsi se dobro razumemo,
tako da človek rad pride nazaj.
Peter: Ja to je res, lotila sva se ga zaradi tekmovanj doma in s
tem tudi lažje usklajenosti s slalomskim programom tekem. Tudi v
naslednji sezoni se bova pripravljala na spust, čez zimo pa bova
nabirala kilometre v spustu, saj nama je le–teh malo manjkalo
letos za klasične preizkušnje. Prav tako pa imava tudi še cilje v
slalomu, samo več bo kombiniranja treningov spusta in slaloma.
S kajakaštvom se ukvarjata že nekaj časa, ampak

Čaka vaju tudi nastop na tekmi svetovnega pokala v
Tacnu. Kakšne cilje sta si zadala za to tekmo?
Luka: Za rezultatske cilje pravzaprav nisem prepričan, saj nama
je ta konkurenca popolnoma tuja. Nikoli še nisva startala na
tekmi svetovnega pokala, tako da bo to neka nova izkušnja. Cilj
je odpeljati čim boljšo vožnjo. Tekme se veselim, vendar vem, da
bo težko nastopati pred domačim občinstvom, saj sva to občutila
že v Solkanu.
Peter: Za to tekmo sva si zadala cilj, da končno sestaviva konkretno vožnjo v slalomu in vidiva, kje sva v svetovni članski konkurenci. Seveda se veseliva tekme, predvsem zato, ker progo dobro
poznava in nama zelo ustreza.

Oba sta kanuista, vendar tekmujeta tudi v kanuju
dvosedu. Kako je prišlo do sodelovanja?
Luka: Želja se je pojavila leta 2010, ko sva s Petrom oba nastopala
še kot mladinca in nastopala v kanuju enosedu. Takrat sva se odločila da bova poskusila in nato sva dosegla peto mesto na evropskem
prvenstvu v Markkleebergu. Takrat sva se odločila, da bova nadaljevala. Imava srečo, da se dobro razumeva, ker dobro vzdušje v
čolnu tudi pripomore k uspehu in delo na treningih je lažje.
Peter: Do najinega sodelovanje je prišlo tako, da sva se kot kanuista z Luko skupaj odločila, da se preizkusiva še v dvojcu.
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Piše: Nina Jelenc

Atraktivna proga v Bourg Saint
Mauriceu Slovencem prinesla
tri kolajne
Mladi slalomisti na divjih vodah se niso izneverili tradiciji in tudi na evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane v francoskem Bourg Saint Mauriceu osvajali kolajne.
Po izredno uspešni lanskoletni izvedbi prvenstva stare celine v Solkanu, ko so Slovenci
pobrali številne kolajne, se je slovenska ekipa iz Francije tokrat vrnila s tremi kolajnami in
kopico četrtih mest. Novo posamično kolajno na evropskem prvenstvu mlajših članov si je
priveslal kanuist Anže Berčič, do prve kolajne sta na svojem prvem evropskem prvenstvu
priveslala tudi Jakob Jeklin in Niko Testen med dvojci, v konkurenci kajakašev pa se je
brona veselil mladinec Vid Karner.

V

vratih sem naredil napako, ko sem se zaletel v skalo, vendar mi je
v nadaljevanju steklo. Mislil sem, da sem že mimo vsega hudega,
potem pa je prišla napaka. Iz protitoka sem šel dobro, nato pa
me je ustavil val in me je potegnilo preveč na levo, tako da sem
se dotaknil vrat. Malo premalo sem se umaknil. Razočaran sem,
saj mi je šlo dobro, imel sem dober čas in vidim, da sem med
najhitrejšimi,« je povedal sedmouvrščeni Božič. Več finalistov
med kanuisti kot Slovenci so imeli le Francozi, ki so imeli v finalu
tri predstavnike.
Eno izmed šestih slovenskih četrtih mest na prvenstvu je med
kajakaši do 23 let osvojil Celjan Simon Brus. Kolajna se mu je
izmuznila za vsega 16 stotink sekunde. Brus, ki je na lanskem
prvenstvu v Solkanu osvojil srebro, s svojo vožnjo ni bil najbolj
zadovoljen: »Vožnja ni bila dobra, saj me je kar pobralo. V
zgornjem delu so me zaustavljali valovi. Imel sem nekaj manjših
napak, padel sem v 'rolo', tako da sem izgubil veliko moči in tudi
nekaj stotink. Proga ni enostavna, saj je v Bourgu. Postavitev vrat
je sicer enostavna, vendar je voda zelo zahtevna. Tudi na enostavni progi se hitro lahko zgodi kakšna napaka.« Slovak Martin
Halčin je uspel ubraniti naslov evropskega prvaka, ki si ga je
priveslal lani v Solkanu. V polfinalu sta veslala še Martin Albreht
in Matic Štrukelj. Drugouvrščenemu iz kvalifikacij Albrehtu se
v polfinalu ni izšlo po željah, saj je bil z dvema kazenskima
sekundama 22., njegov reprezentančni kolega Štrukelj pa je bil
uvrščen mesto za njim.

konkurenci mlajših članov je imela slovenska ekipa izvrstno
priložnost za osvajanje kolajn, a se je na koncu kolajne
razveselil le kanuist Anže Berčič. Na atraktivni progi reke Isere
je v pravi poletni pripeki priveslal do srebne kolajne, zaostal pa
je le za hrvaškim tekmovalcem Matijo Marinićem. To je sedma
kolajna za Berčiča s prvenstev za mlajše člane, saj je na preteklih evropskih prvenstvih in lanskoletnem svetovnem prvenstvu že
osvojil dve posamični kolajni in štiri ekipne kolajne. Berčič je bil
leta 2011 na evropskem prvenstvu v Banjaluki prvi, lani pa je na
svetovnem prvenstvu osvojil bron.
»Z rezultatom sem zelo zadovoljen, ne oprostim pa si napake v
cilju. Od zadnjih vrat do cilja nisem bil dovolj pozoren na val,
potem pa sem se tik pred ciljem še skoraj prevrnil. Zaradi tega
sem zelo razočaran, ampak z rezultatom in vsem ostalim sem pa
zelo zadovoljen,« je takoj po tekmi povedal Berčič in nadaljeval:
»V zgornjem delu sem lepo nadzoroval vožnjo, lepo je šlo tudi v
nadaljevanju, tudi tam, kjer sem skoraj zgrešil vrata. V tej situaciji
sem se lepo rešil, ampak prihod v cilj je bil pa katastrofalen. Tega
si ne bi smel privoščiti.« Berčič je bil takoj ob koncu tekmovanja
sicer uvrščen na tretje mesto, a je francoski tekmovalec Kilian
Foulon na progi naredil dotik, ki so mu ga dosodili naknadno,
tako da je zdrsnil po lestvici navzdol.
V finalu je veslal tudi drugi slovenski polfinalist Luka Božič, ki je bil
na progi med najhitrejšimi, a so bile usodne štiri kazenske sekunde. Za zmagovalcem je zaostal za 3,62 sekunde. »Že v drugih
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deseta. V polfinalu kanujev dvosedov sta veslala Peter Žnidaršič
in Luka Žganjar, ki sta zasedla dvanajsto mesto.
Dan za polfinali in finali mlajših članov so se na zahtevnejšem
zgornjem delu proge za naslove evropskih prvakov pomerili še
mladinci. Že v prvi preizkušnji dneva sta nekoliko presenetljivo, a
zato nič manj zasluženo do srebrnega odličja priveslala mlada
primorska kanuista Jakob Jeklin in Niko Testen. Varovanca
Dejana Testena, ki trenirata skupaj z odličnim dvojcem Božič –
Taljat sta se v finale uvrstila z osmim časom polfinala, v odločilni
vožnji dneva pa postavila 17 sekund hitrejši čas kot v polfinalnem
nastopu. To jima je prineslo drugo mesto in s tem prvo skupno
kolajno z največjih tekmovanj. »Bila sva zelo živčna, sploh jaz, ki
sem bil prvič v takšni situaciji. Nisem vedel, kako lepo je čakati na
končne rezultate, ko sam že opraviš z vožnjo in čakaš tekmece,
da vidiš, kako bodo odpeljali oni. Ciljala sva na finale, vendar
sva vedela, da sva na takšni progi sposobna priti do medalje.
Zastavljeni cilj sva dosegla že z uvrstitvijo v finale, zato sva tam
lahko startala sproščeno. Postavitev proge je enostavna, vendar
moraš delati z vodo, če želiš biti hiter. Mi, ki smo doma na Soči,
smo tega vajeni, zato se z vratci ne obremenjujemo preveč, saj
izkoristimo vsak vodni tok. Podobno je tudi tukaj, kjer je proga
zelo naravna. Veslala sva zelo lepo in hitro,« je po tekmi povedal
Niko Testen, ki kar ni mogel skriti navdušenja nad prvo kolajno z
največjih tekmovanj.
Takoj ko sta mlada kanuista priveslala v cilj, je Jeklin od navdušenja zavpil, a kot pravi, ni bil prepričan, ali bo to dovolj za zmagovalne stopničke: »Tega nisem vedel, sem pa vedel, da bova blizu
in potihoma upal na kolajno. V dvojcu je bil cilj finale, kamor sva
vedela, da se lahko uvrstiva, medalje pa res nisem pričakoval.
Trener je sicer rekel, da jo lahko osvojiva, a mu nisem povsem
verjel. Na koncu se je izkazalo, da je imel prav.«
V popoldanskem delu tekmovanja je do prve posamične kolajne
na mladinskih prvenstvih priveslal tudi celjski kajakaš Vid Karner,
ki je bil blizu najboljšim že lani, a na svetovnem mladinskem
prvenstvu v Ameriki s četrtim mestom za las zgrešil odličje. Tokrat
se je igra stotink izšla, tako da se je veselil bronaste kolajne.
»Vau. Takega rezultata nisem pričakoval. To je moj prvi letošnji
finale, drugi po svetovnem prvenstvu, zato sem si želel na progi
uživati. Pričakoval sem dober rezultat, ne moreš pa ga napovedati z gotovostjo,« je povedal Karner, ki je zaostal le za svetovnim
prvakom Jakubom Grigarjem s Slovaške in bronastim z nedavnega svetovnega prvenstva Francozom Bastienom Damiensom.
V finalu je veslal tudi Vid Kuder Marušič, ki je zasedel deseto
mesto. Po nizu napak v polfinalu je tretji slovenski tekmovalec
Martin Srabotnik tekmovanje končal na 30. mestu.
Slovencem se je predzadnji dan prvenstva nasmihala vsaj še ena
kolajna, saj sta kanuista Jakob Jeklin in Žiga Taljat polfinale končala na tretjem in četrtem mestu. V finalu se jima je malce zalo-

Zelo blizu kolajni je bila tudi kajakašica Eva Terčelj, ki je prav
tako zasedla četrto mesto. Branilka naslova evropske prvakinje
je na progi naredila preveč napak za uvrstitev na zmagovalne
stopničke. Usodnih je bilo šest kazenskih sekund. Ob prihodu v
cilj ni bila prepričana, da je naredila vse tri dotike, a po posvetu
s trenerji in vnovičnem pregledu videa je postalo jasno, da so vsi
dotiki bili. »Nisem imela najboljše vožnje, saj je voda zelo zahtevna in je zelo težko imeti res dobro vožnjo. Tokrat ni bil moj dan.
Tudi to se zgodi,« je povedala Terčeljeva. Veliko napak so delale
tudi preostale finalistke. Zmagovalka Ricarda Funk iz Nemčije je
imela dva dotika, drugouvrščena Francozinja Nouria Newman
enega, a je imela nekaj težav že v zgornjem delu proge, dva
dotika pa je imela tudi tretjeuvrščena Francozinja Estelle Mangin.
Še več težav je imela druga slovenska finalistka Ajda Novak. S
težavami se je soočala že v zgornjem delu proge, napake pa
so se v nadaljevanju le še stopnjevale, tako da je bila na koncu
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Kimberley Woods, zmagovalka letošnje tekme svetovnega pokala v Cardiffu, ki pa ni dopustila nikakršnega presenečenja in se
veselila naslova evropske prvakinje. S tem je edino slovensko
finalistko potisnila na četrto mesto. Ob pogledu na rezultate se
je veselila tudi Bizjakova, čeprav je na koncu za las ostala brez
kolajne. »Danes sem najsrečnejši človek! Zelo zelo napeto je bilo
na koncu, saj sem čakala, ali bo katera izmed tekmic naredila
kakšno veliko napako, a ni šlo,« so bile besede zgovorne Nine
takoj po koncu tekmovanja. »Šestkrat sem se dotaknila vrat, imela
pa sem še nekaj manjših napak, vendar vožnja sama po sebi
sploh ni bila slaba. Zame je bil uspeh že uvrstitev v finale, tako da
sem zadovoljna s finalno vožnjo in nasploh z današnjim dnem.
Uvrstitve v finale nisem ravno pričakovala, sem si pa je želela,
saj je v ženskem kanuju tako ali tako vse mogoče,« je še dodala.
V polfinalu kanuistk je veslala tudi Alja Kozorog, ki je bila 12.
Zadnji dan prvenstva so bile na vrsti še ekipne vožnje, kjer so
imeli kanuisti vlogo favoritov za zlato kolajno, a se jim ni izšlo
po načrtih. Lenarčič, Luka Božič in Anže Berčič so na reki Isere
veslali zelo hitro, postavili tudi najhitrejši čas, a ob tem nabrali
kar deset kazenskih sekund in bili uvrščeni na četrto mesto. Za
zmagovalci so zaostali za 7,31 sekunde. »Ne vem točno, kaj se
je dogajalo na progi. Vožnja niti ni bila tako slaba. To je šport.
Ne moreš zmagati na vsaki tekmi. Na prejšnjih tekmah smo bili
boljši mi, sedaj pa so bili drugi bolj previdni in s tem tudi boljši
na koncu. Malo razočaranja je, vsaj pri meni, glede na to, da
v posameznih vožnjah nisem prikazal tistega, kar sem pričakoval. Tako sem več upov polagal na moštvene vožnje. Velikega
razočaranja pa vseeno ni, saj so to moštvene vožnje. Enkrat več
napak naredijo eni, drugič pa drugi,« je po tekmovanju povedal
Jure Lenarčič.

milo. Jakob Jeklin je za las ostal brez nove kolajne z največjih
tekmovanj, saj je zasedel četrto mesto, ki je bilo kar zaščitni znak
slovenske ekipe na reki Isere. Odločilna sta bila dva dotika, saj
je za zmagovalcem sicer zaostal za nekaj manj kot tri sekunde
in pol. Že z dotikom manj bi lahko osvojil drugo kolajno na tem
prvenstvu. »Ne vem, kaj točno se je zgodilo, saj mi še ni zmanjkalo moči. V zadnjih protitočnih vratih sem imel nekoliko drugačno
linijo kot v polfinalu, zato me je zabilo v zadnjem valu in prestavilo na levo stran. Z rezultatom sem vseeno zelo zadovoljen, saj
je to moje prvo leto med mladinci. Že na svetovnem prvenstvu mi
je uspelo, tako da moram biti zadovoljen tudi s četrtim mestom,«
je po koncu tekme povedal Jeklin. Zadovoljen je bil tudi Žiga
Taljat, ki se mu je finalna vožnja sicer povsem ponesrečila, prejel
je 60 kazenskih sekund, a že uvrstitev v finale in deveto mesto je
bil lep dosežek.
Prav neverjetna je bila tekma mladih kajakašic. Že v polfinalu
je večina tekmovalk delala zelo velike napake, v finale pa se je
uvrstilo deset kajakašic, ki je s progo opravilo brez prejetih vsaj
50 kazenskih sekund. Med njimi je bila tudi Alja Kozorog, ki je
nato v finalu prejela 54 kazenskih sekund, a kljub temu zasedla
odlično četrto mesto. Če bi s progo opravila brez večje napake,
bi tudi ona stala na odru za zmagovalke, saj je imela boljši čas
kot tretjeuvrščena Španka Julia Cuchi, ki pa je naredila le tri
dotike, medtem ko je Kozorogova napačno prepeljala vrata in
bila kaznovana z dodatnimi 50 kazenskimi sekundami. V finalu
so le prve tri tekmovalke s progo opravile brez prejetih vsaj 50
kazenskih sekund, zmagovalka Lisa Leitner iz Avstrije pa je bila
celo edina brez dodatnih kazenskih sekund. »Zadovoljna sem,
saj nisem verjela, da mi bo uspelo. Ko sem videla progo, mi je
bila všeč. V finalu sem se nekoliko bala prvih in drugih vrat, saj
jih v polfinalu nisem izpeljala lepo, drugače pa sem z vožnjo
zelo zadovoljna. Dosegla sem še več od pričakovanj,« je bila po
koncu kljub četrtemu mestu nasmejana Alja Kozorog. V polfinalu
sta veslali tudi preostali slovenski kajakašici. Nina Bizjak je bila
16., Neža Vrevc pa 17.
Že drugi tekmovalni dan pa so se za naslove prvakinj pomerile
kanuistke tako v konkurenci mladink kot mlajših članic. Zaradi
zahtevnosti tekmovališča so namreč kvalifikacije v vseh kategorijah, pa tudi polfinalne in finalne vožnje kanuistk izvedli v
spodnjem, manj divjem delu proge, medtem ko so preostale
polfinalne in finalne preizkušnje potekale v zgornjem delu proge.
Pred evropskim prvenstvom bi le redki upali napovedati, da
bo Nina Bizjak vse do zadnje tekmovalke trepetala za končni
rezultat v finalu kanuistk in bila tako blizu kolajne. Varovanka
Uroša Kodelje si je finalni nastop priveslala s sedmim mestom v
polfinalu, v odločilni vožnji pa kljub šestim kazenskim sekundam
vse do zadnje tekmovalke ostajala na mestu, ki bi ji prinesel
kolajno. Kot zadnja v finalu se je na progo podala Britanka

Mesto slabše, na petem mestu, so ekipno tekmo končale kajakašice Eva Terčelj, Ajda Novak in Nina Bizjak. Peto mesto so si
priveslali tudi mladinci Vid Karner, Vid Kuder Marušič in Martin
Srabotnik, ki so navdušili na letošnjem svetovnem prvenstvu, ko
so osvojili bron. Tokrat so za kolajno zaostali za dve sekundi.
Postavili so sicer drugi najhitrejši čas, a so jih od kolajne oddaljile
štiri kazenske sekunde. V Liptovskem Mikulašu so nekoliko presenetljivo do kolajne prišle tudi mlade kajakašice Neža Vrevc,
Nina Bizjak in Alja Kozorog, ki pa so tokrat tekmovanje končale
na sedmem mestu. Preveč kazenskih sekund je bilo usodnih tudi
za ekipo kanuistov. Blaž Zupan, Jakob Jeklin in Žiga Taljat so s
šestimi kazenskimi sekundami prvenstvo sklenili na šestem mestu.
Znova pa se je nastop ponesrečil kajakašem Martinu Albrehtu,
Simonu Brusu in Maticu Štruklju, ki so z 58 kazenskimi sekundami
tekmovanje končali na 15. mestu.
Naslednje leto se bodo najboljši mladinci in mlajši člani za naslove prvakov pomerili v makedonskem Skopju.
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Jakob Jeklin že v uvodni sezoni
med najboljšimi
S primorskega konca, ki že od nekaj prinaša odlične kajakaše in kanuiste na divjih
vodah, prihaja novi val obetavnih mladih tekmovalcev. Med njimi je nedvomno v
ospredju komaj 15–letni Jakob Jeklin, ki je z dobrimi vožnjami nase opozarjal že v
preteklosti, a zaradi mladosti na največjih mladinskih tekmovanjih pred letošnjo sezono
še ni smel tekmovati. V svoji prvi sezoni med mladinskimi reprezentanti je na dveh
največjih tekmovanjih – svetovnem in evropskem prvenstvu – osvojil dve kolajni. Na
svetovnem prvenstvu je bil bronast v kanuju enosedu, na evropskem prvenstvu pa srebrn v dvojcu skupaj z Nikom Testenom.

L

eta 1998 rojeni Jakob Jeklin je ob prvem stiku z najboljšimi
mladimi slalomisti sveta na svetovnem prvenstvu v Liptovskem
Mikulašu posamično tekmovanje kanuistov končal na zmagovalnih stopničkah. S tem je poskrbel za manjše presenečenje,
a kdor ga je spremljal na tekmovanjih v preteklosti, je lahko pričakoval, da bo Jakob svojo nalogo dobro opravil in se vmešal
v boj za najvišja mesta. Če smo tretjemu mestu na Slovaškem
še lahko pripisali, da je bilo manjše presenečenje, je varovanec Dejana Testena v slogu najbolj izkušenih tekmovalcev tudi
evropsko prvenstvo v Franciji končal med najboljšimi, na četrtem
mestu. »Seveda sem zadovoljen, moram biti zadovoljen, tudi
s četrtim mestom. To je moje prvo leto med mladinci, pa mi je
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šlo odlično že na svetovnem prvenstvu. Sploh si nisem mogel
predstavljati, da bom prišel tako visoko že v prvem letu,« je po
tekmovanju v Bourgu Saint Mauriceu razlagal Jeklin.
Kljub mladosti in neizkušenosti s tekmovanj najvišjega nivoja
obetavnega slalomista to ni oviralo, da ne bi posegel po najvišjih mestih. Kje je skrivnost, da je že prvo sezono blestel in
za seboj pustil številne tekmovalce, ki v mladinski konkurenci
nastopajo dalj časa, ne ve: »Sploh ne vem, kje je razlog. Morda
sem odrastel nekoliko hitreje kot vsi ostali, in sem tako pridobil
nekaj prednosti. Poleg tega treniram z vrhunskimi tekmovalci,
kar tudi prinese nekaj prednosti.« Suverene vožnje, osredotočenost na tekmovanje in razmišljanje kažejo potencial odličnega

že veslal. Doma sem sicer imel veliko dela, pa sem šel vseeno
enkrat pogledati in me je pritegnilo, zato sem ostal,« je o začetkih povedal Jakob in nadaljeval: »Pravzaprav sem zelo hitro
začel veslati v kanuju. Marsikdo sploh ne ve, kako mi je šlo v
kajaku. Tudi tam sem bil dober, ampak sem boljši v kanuju, zato
sem ostal pri njem.«
Po posamični kolajni svetovnega prvenstva v kanuju enosedu, je
Jeklin le dober teden dni kasneje do kolajne priveslal še v dvosedu skupaj z Nikom Testenom. V dvojec sta se skupaj usedla
bolj zaradi večjih možnosti za uvrstitev v ekipo, kot pa ciljev po
kolajni. »Da tekmujeva še v dvojcu je predlagal trener, saj sva
tako dobila rezervo za uvrstitev v reprezentanco. Na izbirnih
tekmah sva bila tako lahko bolj prepričana, da bova vseeno v
reprezentanci, tudi če se posamično vanjo ne bi uvrstila, tako
kot se je to letos zgodilo Niku. V dvojcu za sabo nimava veliko
treninga, pravzaprav zelo malo, zato sva z rezultatom v Bourgu
še toliko bolj zadovoljna. S tako malo treninga priti tako visoko
ni enostavno,« je povedal Jeklin, nad njunim rezultatom pa je bil
navdušen tudi trener Dejan Testen, ki ima, kot kaže, zelo srečno
roko pri sestavi dvojcev, saj je po dvojcu Luka Božič – Sašo
Taljat tokrat sestavil še en dvojec, ki lahko posega po najvišjih
mestih: »Vedel sem, da znata dobro veslati, težko pa je bilo
reči, ali znata tekmovati, saj v dvojcu skupaj nista veliko trenirala
in nista bila 'uveslana'. Zato sem bil kar malo presenečen nad
kolajno. Z njuno vožnjo sem bil zelo zadovoljen, saj sta odpeljala tako, kot smo se dogovorili. Kolajna je bila zaslužena.«
Jeklina in Testena po mladinskih prvenstvih čaka še prav posebno doživetje, saj bosta prvič izkusila tudi nastop na tekmi svetovnega pokala v Tacnu. Po nastopu na Savi pa sledita še mladinsko državno prvenstvo ob koncu avgusta in člansko državno
prvenstvo septembra.

slalomista. Nekateri tekmovalci so vraževerni in s seboj nosijo
talismane, a temu Jeklin ne pripisuje velikega pomena: »To ni
zelo pomembno, najbolj pomembno je, kako se pripraviš na
tekmo in da ne gledaš na vse ostale stvari, ki pridejo zraven.
Sicer imam, tako kot vsi, kakšno posebnost pred startom. Tik preden startam, si zamislim, kako lepo je skočiti z mostu na Slapu,
to pa je tudi vse.«
K napredku mu, kot poudarja, pomaga tudi trening z izkušenejšimi tekmovalci, med katerimi sta v ospredju njegova vzornika
Luka Božič in Sašo Taljat. Božič ne skopari s pohvalami mlajšega kolega: »O Jakobu lahko povem samo dobre stvari. V tej
sezoni me je zelo presenetil. Letos je prvo leto mladinec, pa je
že tako dober. Najbolj me je fasciniralo, da je zdržal na obeh
najmočnejših tekmah in bil zelo konstanten skozi celotno glavno
sezono. Če želiš tako dobro tekmovati skozi sezono, moraš biti
izjemno dobro fizično pripravljen in imeti izredne tehnične sposobnosti. Jakobu čestitam za uspehe in mu želim tudi uspešno
nadaljevanje.«
Jeklin, ki bo septembra osnovnošolske klopi zamenjal za srednješolske, saj bo začel obiskovati gimnazijo v Tolminu, prihaja,
kot pravi sam, »iz najlepšega kraja na svetu.« Slap ob Idrijci
mu omogoča stalen stik z vodo, tako da praktično vsak prosti
trenutek preživi ob Idrijci. »Vsako popoldne sem ob vodi, če
le imam čas in nimam treningov. Doma imamo majhno kmetijo,
tako da včasih pomagam tudi tam in tako razporedim prosti čas.
Ukvarjam se s čim več športi. To mi koristi pri treningu in kondicijski pripravi, zato se ukvarjam tudi z drugimi športi. Letos sem
igral tudi odbojko, košarko, nogomet, praktično vse.«
A brez prijatelja, ki ga je zvabil v čoln, slovenska reprezentanca danes morda ne bi imela enega najbolj obetavnih mladih
kanuistov: »Za kajakaštvo sem se odločil zaradi prijatelja, ki je
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Ekipi kanuistov zlato, kolajne
tudi Jeklinu ter ekipama
kajakašic in kajakašev
Mladi slalomisti, ki so v Liptovskem Mikulašu veslali na svetovnem prvenstvu za mladince
in mlajše člane, so ljubitelje kajakaštva in navijače znova razveselili s kolajnami. Ekipa
kanuistov do 23 let je osvojila naslov svetovnih prvakov, na svojem prvem prvenstvu je
mladi kanuist Jakob Jeklin osvojil bron, do tretjega mesta pa sta priveslali tudi mladinski
ekipi kajakašic in kajakašev.

S

lovenski kanuisti v konkurenci mlajših članov so še tretje
zaporedno veliko tekmovanje za mladince in mlajše člane
končali na vrhu. Po lanskoletnem naslovu ekipnih svetovnih in
evropskih prvakov so tudi letos na reki Vah posegli po zlatu. To
je tretje zaporedno zlato za Anžeta Berčiča in Jureta Lenarčiča,
ki sta bila v moštvu že lani, ter prvo za Luko Božiča, ki se je ekipi
pridružil v letošnji sezoni. Slovenci so nov naslov prvakov osvojili
s prednostjo več kot treh sekund pred Poljaki in Francozi.
Do svoje prve kolajne na največjih mladinskih tekmovanjih je
v uvodni reprezentančni sezoni priveslal tudi 15–letni Jakob
Jeklin. V konkurenci kanuistov je zaostal le za Francozom
Cedricom Jolyjem in Čehom Lukašom Rohanom. Bronasto odličje so si priveslali tudi kajakaši Vid Kuder Marušič, Vid Karner in
Martin Srabotnik, ki so v mladinski konkurenci zaostali za ekipama Francije in Slovaške. Za četrto slovensko kolajno prvenstva
pa so poskrbele še mlade kajakašice Nina Bizjak, Alja Kozorog
in Neža Vrevc, ki so se nekoliko presenetljivo prav tako povzpele na tretjo stopničko. V tekmi, kjer so vse tekmovalke delale kar
precej napak, so zaostale za Čehinjami in Nemkami. Dišalo je
tudi po kolajni v posamični konkurenci kanuistov do 23 let, kjer
sta v finalu veslala Luka Božič in Anže Berčič, a so ju od kolajne
oddaljile napake. Božič je bil najhitrejši finalist, za zmagovalcem Patrikom Gajarskim s Slovaške pa je zaradi dotika zaostal
za 1,90 sekunde, in tekmovanje zaključil na četrtem mestu. Tudi
Anže Berčič, ki je bil na lanskem svetovnem prvenstvu za mlajše
člane v Združenih državah Amerike tretji, je tokrat naredil preveč napak in na koncu zasedel osmo mesto.
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Alan Apollonio in Matic
Klobučar svetovna mladinska
podprvaka
Mlada primorska kajakaša Alan Apollonio in Matic Klobučar sta na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane v sprintu na mirnih vodah v Kanadi poskrbela za doslej
največji uspeh mladih slovenskih sprinterjev. V kajakaškem dvojcu na 1000 metrov sta
osvojila srebro in s tem sploh prvo odličje za Slovenijo na svetovnih mladinskih prvenstvih. Na prvenstvu je veslala tudi mlajša članica Anja Osterman, ki je na 200–metrski
razdalji osvojila sedmo mesto.

S

lovenska ekipa na svetovnem prvenstvu v kanadskem
Wellandu je bila sicer maloštevilna, saj so jo sestavljali le
trije tekmovalci, a so ti poskrbeli za veliko veselja. Po kolajni srebrnega leska, ki sta jo osvojila na mladinskem evropskem prvenstvu na Poljskem, sta Alan Apollonio in Matic Klobučar uspeh
ponovila še dober mesec dni kasneje na svetovnem prvenstvu.
Mladi kajakaški dvojec, ki skupaj vesla šele od letošnje sezone,
saj je Apollonio še lani na mladinskem prvenstvu kolajno osvojil
skupaj s Simonom Blaževičem, je tudi v svetovni konkurenci
tekmovanje končal na drugem mestu. Apollonio in Klobučar sta
v finalu za nekaj manj kot tri sekunde zaostala za Madžaroma
Zsomborjem Noejem in Petrom Vassom, tretja pa sta bila Danca
Casper Pretzmann in Morten Gravesen. »Medaljo sva po evropskem prvenstvu pričakovala. Vendar sva po kvalifikacijski tekmi
videla, da bo boj kar težak, saj je imelo veliko čolnov boljši čas
od naju. Zato sva imela tudi nekaj več motivacije za sam finale,«
je povedal Apollonio.
Na prvenstvu sta nato nastopila še na najkrajši razdalji, saj
moških tekmovanj na 500 metrov v Kanadi niso organizirali.
Čeprav jima bolj ležijo daljše razdalje, sta tudi na 200 metrov
dosegla zelo dober rezultat. Uvrstila sta se v finale B, kjer sta
nato zasedla drugo mesto in v končni razvrstitvi prvenstvo končala na enajstem mestu. »Po polfinalni tekmi, ko sva izgubila finale
A za nekaj stotink, sva bila malo razočarana. Vendar tudi drugo
mesto v finalu B je za naju velik uspeh, saj se za 200 metrov
nisva posebej pripravljala in sva tekmovala bolj sproščeno kot
na 1000 metrov,« je še dodal mladi kajakaš.
Na prvenstvu je zelo dobro veslala tudi Anja Osterman, edina
slovenska predstavnica med kajakašicami, ki je na 200–metrski
razdalji priveslala do sedmega mesta, na 500 metrov pa je v
finalu B v cilj priveslala kot tretja in bila v skupnem seštevku uvrščena na 12. mesto. »Z nastopi sem več kot zadovoljna. Že na
evropskem prvenstvu sem z uvrstitvama v finale dosegla zastavljeni cilj, to je uvrstitev v ekipo za svetovno prvenstvo. Tekme so
šle odlično, nekaj smole sem imela le v polfinalu na 500 metrov,
kjer sem ostala brez finala A zgolj za eno mesto. Konkurenca
je bila res močna, ampak z odlično vožnjo in drugim mestom
v polfinalu sem si uspela priveslati tako želeni finale A na 200
metrov. Z doseženim rezultatom sem več kot zadovoljna, saj je
sedmo mesto v K1 več kot odlično. Kanada mi bo ostala v zelo
lepem spominu, zaradi prijaznih ljudi, srebrne kolajne Matica
in Alana ter seveda mojega sedmega mesta,« veselja ni mogla
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skriti mlajša članica, ki je bila navdušena nad celotno izkušnjo.
»Organizacija tekmovanja je bila odlična. Na tekmi je bilo
veliko prostovoljcev, ki so bili zelo prijazni in so priskočili na
pomoč pri čemerkoli. Na tekmi je bilo prisotnih veliko fotografov, kasneje pa si lahko na posebnih računalnikih pogledal slike
in si jih tudi kupil. Vsi smo prejeli tudi reciklirane stekleničke, ki
smo jih s pomočjo posebnih avtomatov polnili z vodo. Ti avtomati so vsakič pokazali število prihranjenih plastenk vode,« je
še dodala Ostermanova. Nad prvenstvom je bil navdušen tudi
Matic Klobučar: »Vzdušje je bilo odlično. Še nikoli nisem tekmoval pred takšnim številom gledalcev, ki niso samo gledali tekem,
ampak so tudi zelo glasno navijali. V takem vzdušju je potem
tudi lažje tekmovati.«
Leta 2014 bo svetovno prvenstvo za mladince in mlajše člane v
sprintu na mirnih vodah gostil madžarski Szeged.

Rok Markočič mladinski
svetovni podprvak v spustu,
kajakaši tretji
Po stopinjah svojih starejših kolegov uspešno stopajo tudi mladi tekmovalci v spustu
na divjih vodah. V avstrijskem Lofru so na svetovnem mladinskem prvenstvu v spustu
osvojili dve kolajni. Naslov svetovnega mladinskega podprvaka v sprintu si je priveslal
primorski kajakaš Rok Markočič, ki je do kolajne prišel tudi v ekipni preizkušnji sprinta,
kjer sta se mu na odru za zmagovalce pridružila še Žan Jakše in Anže Urankar.

S

lovenski mladinski reprezentanti so se najbolj izkazali v sprinterskih preizkušnjah, saj so obe kolajni osvojili v tej spustaški
disciplini. Ekipa kajakašev, ki so jo sestavljali Rok Markočič,
Anže Urankar in Žan Jakše, je bila sicer blizu kolajne tudi v klasičnem spustu, kjer so zasedli četrto mesto, bron pa zgrešili za
tri sekunde, a na prvo kolajno so Slovenci čakali do sprinterske
ekipne tekme. Ob glasni podpori slovenskih navijačev so mladi
kajakaši priveslali do bronastega odličja, za najžlahtnejšo kolajno pa zaostali za vsega 28 stotink sekunde. Ekipi Nemčije in
Češke sta dosegli enak čas ter si tako delili prvo mesto.
Zadnji dan prvenstva je za novo veselje poskrbel še Rok
Markočič, ki je v konkurenci kajakašev priveslal do srebrne
kolajne. Zmagal je Nemec Finn Hartstein, tretji pa je bil Francoz
Paul Jean. V finalu sta veslala tudi Anže Urankar, ki je bil sedmi,
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in Žan Jakše, ki je zasedel deseto mesto. Val Manfreda Vidrih je
tekmovanje končal na 34. mestu.
Med kanuisti je nastopil tekmovalec tacenskega kluba Leon
Breznik, ki je v finalu izboljšal svojo kvalifikacijsko uvrstitev in se
s prvenstva vrnil z osmim mestom. Le pol sekunde je od finalnega
nastopa ločilo kajakašico Nežo Jarc, ki je bila na koncu 16.,
Teja Vrbnjak Erbežnik pa je zasedla 22. mesto.
Nekoliko manj uspešni so bili tekmovalci v klasičnem spustu. Za
najboljši slovenski rezultat je poskrbel Rok Markočič, ki je zasedel
enajsto mesto. Anže Urankar je bil 19., Žan Jakše je tekmo končal
na 21. mestu, Val Manfreda Vidrih pa je bil 29. V konkurenci
kajakašic je bila Neža Jarc z dobro minuto zaostanka za zmagovalko Selino Zimmermann iz Švice 18. V konkurenci kanuistov je
edini slovenski predstavnik Leon Breznik zasedel 14. mesto.

Piše: Borut Perko

Mediteranske igre so bile
uspešne, formo za Duisburg
brusi v Bohinju
Kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić je dosegla na letošnjih mediteranskih igrah v Turčiji sijajne rezultate. Kako je s pripravami na svetovno prvenstvo
v Duisburgu, smo jo tudi povprašali. Špela je sedaj prvič trenirala in se pripravljala
v Bohinju, z njo sta trenirali tudi Slovakinji Martina Kohlova in Ivana Kmetova. Nad
Bohinjem je navdušena.

V

se njene odgovore, na vprašanja, ki sem ji jih postavil v
kratkem pogovoru, sem strnil v eno zgodbo.
»Mediteranske igre so ena tistih tekem, ki mi bodo ostale v
zelo lepem spominu, ne le zaradi odličnih rezultatov, ki sem jih
osvajala, ampak zaradi nekega posebnega čara, ki ga te igre
imajo. Celo mesto je dihalo z nami, ljudje, še posebej prostovoljci so bili zelo prijazni in nam skušali v vsem ustreči. Sama sem
pozabila uteži za obtežitev kajaka, organizatorji so mi jih hoteli
računati po 100 evrov na dan. Ko so to izvedeli prostovoljci,
so jih že naslednji dan navsezgodaj zjutraj prinesli Stjepanu
v zameno za eno lepo zeleno slovensko majčko! Po tekmah
so nas povabili na ogled Adane, kjer so potekala kajakaška
tekmovanja ter na tradicionalno turško večerjo. Do sedaj nas še
na nobeni tekmi niso tako lepo sprejeli kot v Turčiji. Vse je zelo
podobno olimpijskim igram le, da je tukaj vse nekoliko manjše
in bolj sproščeno. To so bile že moje tretje mediteranske igre in
od vseh tudi najboljše organizirane. Turki so se res zelo potrudili,
tako športna prizorišča kot tudi njihova okolica so bile zelo lepo

17

urejene, njihova edina pomanjkljivost je počasnost, ki bo tudi
velik problem, če bodo kdaj dobili organizacijo olimpijskih iger.
Cele priprave za svetovno prvenstvo sem opravila v Bohinju in
nad pogoji tukaj sem navdušena. Nekatere stvari smo bolj ali
manj improvizirali, ampak vse skupaj lahko ocenim kot dobro
mesto za trening. V tem času sta z mano trenirali Slovakinji
Martina Kohlova in Ivana Kmetova, ki sta moji zelo dobri prijateljici že od prej in tudi zelo dobri sparing partnerici. Martina je z
nami letos že večkrat trenirala, tudi v Avstraliji, Ivana pa se nam
je pridružila prvič. Obema je bilo pri nas v Bohinju zelo všeč in
se zato se te dni vračata še enkrat in bosta ostali do svetovnega
prvenstva. Mislim, da so celotne letošnje priprave zelo dobro
uspele, večino časa sem trenirala z zelo dobrimi dekleti in z njimi
napredovala. Do svetovnega prvenstva sta ostala še slaba dva
tedna, skušala bom dati vse od sebe, da v tem času, ki mi še
preostane dobro treniram, se dobro spočijem pred tekmo in na
tekmi odveslam najboljše kar lahko, da naredim takšen rezultat,
ki bo zadovoljil moje visoke cilje,« pravi Špela.

Piše: Borut Perko

»Na SP vsekakor pričakujem
svoje najboljše nastope
dosedaj!«
Do svetovnega prvenstva v nemškem Duisburgu sta še dva tedna. Večino tega časa bo
Jošt preživel v Bohinju, kjer so pogoji za trening kajaka na mirnih vodah praktično idealni: veliko in običajno mirno jezero, na katerem je postavljena tudi 3,5 kilometra dolga
proga, ki je z bojami označena na vsakih 12,5 metra.

K

o sem se pred petimi leti odločal za menjavo discipline, sem
med drugim na stran kajaka na mirnih vodah postavil tudi
nastop na mediteranskih igrah. Potekajo vsake štiri leta, leto po
olimpijskih igrah. Letos je prišel čas za mediteranske igre in jaz
sem bil del njih. Štirinajst dni pred nastopom v Turčiji smo imeli
evropsko prvenstvo. Tam sem dosegel četrto mesto na 1000–
metrski razdalji, tako da sem se na pot v Mersin podal zelo
samozavestno,« razpreda Jošt, nekoč odličen kanuist na divjih
vodah, tudi reprezentant.
Kako je bilo na mediteranskih igrah?
Z ljubljanskega letališča smo odšli do Adane (od tam dalje do
sredozemske vasi pa z avtobusom), prestopili v Istanbulu in na
vsakem naslednjem letališču je bilo več reklam za igre in več
športnikov iz najrazličnejših športov. Tudi v vasi, kjer smo bili
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nastanjeni, je bilo živo in nikoli dolgčas. Kvalifikacije na 1000
metrov smo imeli v četrtek popoldan, za njimi so sledila polfinala. Popoldan so bili na progi, kjer smo tekmovali, zelo veliki valovi in precej močan bočni veter. Tako smo se tekmovalci s štarta
pognali zelo previdno. Zavesljaji so bili zelo trdi in nesproščeni.
Kljub temu sem v cilj priveslal kot drugi in se s tem uvrstil naravnost v petkov A finale. Petek zjutraj je bil za nas tisočmetraše
dan D mediteranskih iger. Počutil sem se zelo dobro. Edino, kar
me je malce motilo, so bili ponovni bočni valovi. Vseeno pa sem
se zavedal, da so pogoji za vse enaki. 'Ready, set in go'. Štartal
sem ponovno precej na trdo. Z vsakim metrom so zavesljaji
postajali bolj tekoči in jaz bolj sproščen. Tako sem kmalu začel
loviti tekmece, ki so mi na štartu malce ušli. Priveslal sem že na
drugo mesto in želel še na prvo. Razliko med mano in španskim

tekmovalcem sem zmanjševal. Vendar je bil Španec ta dan žal
nekoliko hitrejši in tako sem postal drugi najhitrejši kajakaš na
Mediteranu. Moje prve mediteranske igre in moja prva medalja.
Odlično.
Kaj pa nasploh, kako je bilo v Turčiji. Organizacija in
podobno?
Kar zadeva organizacijo je potekalo skoraj vse gladko, kot po
maslu. Od časa do časa se je kaj zataknilo pri prevozih, vse
drugo pa zasluži pohvalo. No, pa za kakšne stvari si vzamejo
malo več časa. Če gledam samo s stališča kajaka na mirnih
vodah, pa bi raje videl, da bi bile igre kje drugje, če sem odkrit. V
Adani, kjer so se odvijala tekmovanja, je sijajen kajakaški center
in tudi zelo lepo jezero z zelo čisto vodo. Velik problem pa nastane vsako popoldne, ko zapiha močan bočni veter. Ker je jezero
ogromno in proga z enega boka odprta, ta veter ustvari velike
valove, ki se nato še odbijejo od obale ob drugem boku proge in
to ustvari zelo težke pogoje za tekmovanje. Če pride do kakšne
spremembe vremena, pa je veter prisoten tudi že v jutranjih urah.
Pred tabo je svetovno prvenstvo v Nemčiji. Kako se
pripravljaš nanj?
Do svetovnega prvenstva v Duisburgu sta še dva tedna. Večino
tega časa bom preživel v Bohinju, kjer so pogoji za trening
praktično idealni. Veliko in običajno mirno jezero, na katerem
je postavljena tudi 3,5 kilometra dolga proga, ki je z bojami
označena na vsakih 12,5 metra. Zelo všeč mi je tudi to, da je
voda v jezeru zelo čista in ravno pravšnje temperature, tako da
po vsakem treningu malo zaplavam, da se osvežim in sprostim
po napornem dnevu v teh najbolj vročih poletnih dneh. Na
jezeru se zmeraj najde tudi kakšen mladi kajakaš kajak kanu
kluba Bohinj, ki se je pripravljen spopasti in zgristi trening od
začetka do konca. S tem je trening bolj zabaven in navsezadnje
tudi učinkovit. Tukaj se lahko zahvalim tudi Stanetu Klemencu

in Nevenki, ki vodita kajak kanu klub v Bohinju in me vsakič,
ko pridem vzameta pod streho in poskrbita da se počutim kot
doma. V Bohinju sem treniral in se pripravljal na tekmovanja
tudi že v preteklih letih. Je namreč tako, da sam najrajši treniram
doma, kjer sem prepričan, da imamo zelo dobre pogoje in vse
potrebno za zelo kvaliteten trening na vodi, od pomladi do
jeseni. Navsezadnje je Evropska kajakaška zveza Bohinju za
leto 2015 zaupala organizacijo evropskega prvenstva v kajakaškem maratonu. Verjamem da bi se z dovolj volje v Sloveniji
dalo organizirati tudi tekmovanje v sprintu na najvišji svetovni
ravni. Navsezadnje je na drugem našem največjem jezeru, na
Bledu, že vsa potrebna infrastruktura.
Večno vprašanje pred velikimi tekmami. Kako bo v
Duisburgu?
Zdaj pridejo na vrsto še zadnji detajli – fino poliranje, potem
pa gas. Kaj pričakujem? Rezultatsko je težko govoriti, ker je vrh
v mirnih vodah zelo širok. Pri mirnih vodah je tako, da se lahko
bolj ali manj mirno vodo najde praktično povsod po svetu, zato
je panoga zelo razširjena. Šport ni nevaren in oprema za sam
začetek ni draga. Pri vrhunski opremi za tekmovanja za najvišjo
raven, kjer oprema ne sme odpovedati in igra pomembno vlogo
teža, trdota, oblika, pa gredo cene v višave. Na tekmovanjih
praktično ni tako imenovanih eksotov, na prvenstvu pa prek
tisoč tekmovalcev. Razlike med tekmovalci so tako majhne, da
na koncu igra pomembno vlogo tudi to, na katero nogo si zjutraj
vstal. Vsekakor pa pričakujem v Duisburgu svoje najboljše nastope dosedaj. Letos bo na svetovnem prvenstvu razpored tekem
nekoliko drugačen, kar pa je meni bolj všeč, saj se tekmovanji
na 1000 in 500 metrov ne bosta križali, kar je običajno na tekmovanjih. Tako sem se odločil, da bom v Duisburgu nastopil na
treh razdaljah: 500, 1000 in 5000 metrov.
Srečno, Jošt!
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Tacenska proga znova gosti
najboljše slalomiste sveta
Po letu premora, ko v Tacnu ni bilo organiziranega nobenega slalomskega tekmovanja
najvišjega ranga, se večina najboljših slalomistov sveta vrača pod Šmarno goro, kjer
bodo tekmovali na četrti tekmi svetovnega pokala v sezoni 2013.

T

radicionalno prizorišče slalomskih tekmovanj bo tudi letos
pozdravilo večino najboljših svetovnih slalomistov na divjih
vodah. Na tekmo svetovnega pokala na Savi je prijavljenih več
kot 200 tekmovalcev iz kar 31 držav. Prvi dan tekmovanja bo
namenjen kvalifikacijam v vseh kategorijah, v soboto bodo sledila polfinala in finala za kanuiste, kajakaše in kanuistke ter ekipne
tekme v omenjenih kategorijah, v nedeljo pa se bodo za uvrstitev
na zmagovalne stopničke v polfinalih in finalih potegovale še
kajakašice in kanuistični dvojci. Tekmovanje se bo zaključilo z
ekipnimi preizkušnjami kajakašic in dvojcev.
Prvič letos bo na svetovnih pokalih slovenska ekipa nastopila
v polni zasedbi, saj bodo priložnost za nastop na tekmi pred
domačimi navijači dobili tudi nekateri mlajši tekmovalci. Poleg
kajakašev Petra Kauzerja, Martina Albrehta, Janoša Peterlina
in Simona Brusa, kanuistov Anžeta Berčiča, Benjamina Savška
in Luke Božiča, kajakašic Urše Kragelj in Eve Terčelj ter dvojca
Luka Božič – Sašo Taljat, bomo lahko navijali tudi za mladi
obetavni dvojec Jakob Jeklin – Niko Testen, ki sta na nedavnem mladinskem evropskem prvenstvu v Franciji priveslala do
srebrnega odličja. Nastopili bodo tudi zmagovalca skupnega
seštevka svetovnega pokala v spustu Peter Žnidaršič in Luka
Žganjar, kajakašica Ajda Novak ter mladi kanuistki Nina Bizjak
in Alja Kozorog.
Na tekmi v Tacnu niso prijavljeni le najboljši slovenski tekmovalci
ta hip, temveč tudi številni tuji odlični tekmovalci. V konkurenci
kajakašev bomo spremljali lani nepremagljivega Francoza
Etienna Dailla, ki je stal na stopničkah prav na vseh tekmah
svetovnega pokala v letu 2012 in si zasluženo priveslal naziv
skupnega zmagovalca svetovnega pokala, z nemško ekipo
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bo pripotoval nosilec olimpijske kolajne iz Londona Hannes
Aigner, v Tacnu pa bo pod ameriško zastavo nastopil tudi nekdanji francoski reprezentant in nosilec olimpijskih kolajn Fabien
Lefevre. Med kanuisti bodo nastopili aktualni evropski prvak do
23 let Hrvat Matija Marinić, dvakrat četrtouvrščeni z olimpijskih iger Španec Ander Elosegi, izkušeni Čeh Stanislav Ježek,
nosilca olimpijskih kolajn iz Pekinga in Londona Britanec David
Florence in Nemec Sideris Tasiadis, Slovaka Matej Benuš in
Alexander Slafkovsky ter številni drugi. Med kajakašicami bomo
lahko spremljali svetovne prvakinje Avstrijko Corinno Kuhnle,
Nemko Jasmin Schornberg, Slovakinjo Jano Dukatovo, aktualno
evropsko prvakinjo Britanko Fiono Pennie, nekdanjo evropsko
prvakinjo Francozinjo Carole Bouzidi, olimpijsko podprvakinjo
mlado Avstralko Jessico Fox, po rojstvu drugega otroka pa se
na tekmovanja vrača tudi izkušena Avstrijka Violetta Oblinger
Peters. V konkurenci dvojcev, kjer bosta Božič in Taljat poskušala
doseči doslej najboljši rezultat na tacenski progi, ki jima sicer
ne ustreza najbolj, bodo med drugim veslali Francoza Klauss –
Peche, Britanca Florence – Hounslow, Nemca Anton – Benzien,
Poljaka Szczepanski – Pochwala ter slovaški dvojici Škantar –
Škantar in Kučera – Batik.
Kljub močni mednarodni zasedbi slovenski tekmovalci znova
težijo k najvišjim mestom, ki so na Savi že kar tradicija. Leta
2011, ko je v Tacnu nazadnje potekala tekma svetovnega pokala, sta v kajakaški konkurenci za dvojno slovensko zmago poskrbela Peter Kauzer in Jure Meglič, v konkurenci kajakašic pa se
je prvič na zmagovalne stopničke na tekmah svetovnega pokala
povzpela še Urša Kragelj. Ob tem sta kajakašica Eva Terčelj in
kanuist Anže Berčič tekmovanje končala na četrtem mestu.

V Španiji premierni zmagi Eve
Terčelj in Anžeta Berčiča
V zadnjih letih so uspehi slovenskih slalomistov v seriji tekem svetovnega pokala postali
stalnica. Tudi na prvih treh tekmah svetovnega pokala v sezoni 2013 so slovenski tekmovalci dosegli nekaj odličnih rezultatov. Še posebej so se izkazali v Španiji, kjer sta do
svojih prvih zmag v svetovnem pokalu priveslala Eva Terčelj in Anže Berčič, Luka Božič
in Sašo Taljat sta bila tretja, ekipa kanuistov pa je zmagala. Kanuisti so bili najboljši tudi
v Augsburgu, v Cardiffu so bili drugi, prav tako tudi ekipa kajakašev, v Britaniji pa sta
na stopničkah stala tudi Božič in Taljat.
Cardiff, Velika Britanija
Luka Božič in Sašo Taljat sta na prvi tekmi svetovnega pokala
v Cardiffu znova stopila na zmagovalne stopničke. V napetem
finalu kanuističnih dvojcev sta zasedla tretje mesto, zaostala pa
le za dobitniki olimpijskih kolajn iz Londona – Slovakoma Petrom
in Pavlom Hochschornerjem ter Britancema Davidom Florencem
in Richardom Hounslowom. To je že druga zaporedna kolajna
za Luko Božiča in Saša Taljata na tekmah svetovnega pokala v
Cardiffu. Lani sta bila druga. Prav tako kot lansko leto sta jima
tudi letos na zmagovalnih stopničkah družbo delali isti posadki,
le da so dvojci letos zamenjali mesta. »Tako kot lani smo se na
zmagovalne stopničke uvrstili isti trije čolni, le v malo drugačnem
vrstnem redu. Odpeljala sva tako kot sva si zadala, z izjemo
manjše napake v osmih protitočnih vratih. Ampak za zmago bi
bilo kar koli premalo, ker sta bila Hochschornerja res premočna.
Z najinim nastopom sva zadovoljna. Formo sva stopnjevala, iz
dneva v dan nama je šlo boljše, tako da se je na koncu dobro
izšlo,« je povedal Sašo Taljat. Na popoldanski ekipni tekmi so se
z drugima mestoma izkazali tudi kanuisti Luka Božič, Benjamin
Savšek in Anže Berčič ter kajakaši Peter Kauzer, Janoš Peterlin
in Martin Albreht. »Rezultatsko sem lahko zadovoljen, zaostali
smo le za Nemci. Se mi pa zdi, da je postavitev proge taka, da
smo vsi delali napake, tudi mi smo jih naredili kar nekaj. Naši
kanuisti so tokrat postavili boljši čas, čeprav običajno časovno
nikoli ne pridejo niti blizu, tako da to pove, da smo naredili kar
nekaj napak. Je pa zabavno tudi na svetovnih pokalih tekmovati
na moštveni tekmi. Na koncu se zaradi dolgega sporeda že kar
vleče, je pa pred glavno tekmo sezone – svetovnim prvenstvom
– dobro imeti še nekaj takih trening tekem,« je po ekipnem srebru povedal Peter Kauzer.
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Augsburg, Nemčija
Na drugi tekmi svetovnega pokala v nemškem Augsburgu ni šlo
povsem po načrtih in željah slovenske ekipe. V izjemno hladnem
in neprijetnem vremenu so za edine zmagovalne stopničke
poskrbeli kanuisti Benjamin Savšek, Anže Berčič in Luka Božič,
ki so tekmovanje končali pred ekipama Francije in Slovaške.
V posamične finalne preizkušnje pa se je uvrstila četverica.
Najboljši posamični rezultat – osmo mesto – so priveslali kanuist Benjamin Savšek in dvojec Luka Božič – Sašo Taljat, v finalu
pa sta veslala še kajakaša Martin Albreht (10.) in Peter Kauzer
(9.). Martin Albreht si je na tekmi priveslal sploh prvi nastop
v finalu v tej seriji tekmovanj. Izkušnje s tovrstnih tekem ima že
iz lanske sezone, ko je prvič nastopal v članski reprezentanci,
a je najvišje segel do 31. mesta. To mesto je osvojil v Cardiffu
in Bratislavi. Na progi, kjer so leta 1972 organizirali olimpijski
slalom, je v polfinalu veslal odlično in dolgo časa vztrajal na
vrhu, tako da si je s sedmim mestom po polfinalu zagotovil svoj
prvi nastop v finalu. Študent prava je v odločilni vožnji naredil
nekaj napak, sodniki so mu dosodili tudi 50 kazenskih sekund,
kar ga je uvrstilo na deseto mesto. »Zadovoljen zaradi 50
kazenskih sekund ne morem biti. Cilj tekme je bil sicer uvrstitev
v finale, ampak v finalu sem si želel prikazati boljšo vožnjo. Na
startu sem se počutil dobro, tudi startal sem dobro, potem pa
sem v tretjih vratih naredil napako. Od tam naprej mi čoln ni
stekel tako, kot bi si želel, in počasi se je vožnja podrla,« je svoj
nastop ocenil Albreht, ob tem pa pojasnil, kakšen je bil občutek
ob prvem finalu: »Precej drugače je, saj nas je bilo na prostoru
za ogrevanje samo deset. Občutek pred startom je zelo dober,
adrenalin je bil na višku. Lepo je biti zraven, ampak si želim še
višje.«

drugi. Tokrat sem čakal in na koncu zmagal v Seu d'Urgellu, kjer
res rad veslam. Zelo sem vesel. Prvič sem zmagal, čeprav nisem
imel najboljše vožnje. Sem pa zadovoljen, da sem prvi in da sem
odpeljal tako kot je treba.« Uspeh je z osmim mestom v finalu
dopolnil še Benjamin Savšek. Sprva je kazalo še boljše, saj je
po polfinalu celo vodil, v finalu pa je bil zelo dobro na poti tudi
v zgornjem delu proge, kjer je pred Berčičem celo vodil, a so
ga napake v srednjem delu proge stale boljše uvrstitve ali celo
zmagovalnih stopničk.

La Seu d'Urgell, Španija
Povsem drugačna slika kot v Nemčiji je bila na drugem olimpijskem prizorišču v Španiji, kjer slovenski slalomisti običajno tekmujejo zelo dobro. Tudi letošnja bera rezultatov je bila izjemna.
Na lanski tekmi svetovnega pokala je do prve zmage, in sploh
prve slovenske ženske zmage v svetovnem pokalu, priveslala
Urša Kragelj, tokrat pa jo je na najvišji stopnički nasledila Eva
Terčelj. »Zelo sem zadovoljna, saj tega nisem pričakovala.
Osredotočila sem se na vožnjo brez dotikov, kar mi je tudi
uspelo, zato sem presrečna in zadovoljna. V polfinalni vožnji
sem imela kar nekaj težav, vožnja ni bila tekoča, vendar sem si
zadala vožnjo brez dotikov. To mi je uspelo, kar je tudi razlog,
da sem se uvrstila v finale. Potem sem šla brez pričakovanj in
rezultat je prišel sam od sebe,« je z velikim nasmeškom razlagala Terčeljeva. Ker se je v finalu na progo podala kot druga, je
v cilju čakala še preostale tekmice, ki so imele na progi precej
težav. »Ko sem prišla v cilj, sem videla dober rezultat in hiter čas,
tako da sem vedela, da bo verjetno dovolj za stopničke. Ko pa
so se tekmice uvrščale za mano, sem se zavedla, da sem imela
res dobro vožnjo,« je še dodala olimpijka. V finalu je veslala tudi
lanskoletna zmagovalka tekme v La Seu d'Urgellu Urša Kragelj,
ki je bila na koncu osma. »Sem kar razočarana. Očitno mi ni
bilo namenjeno, sem pa vesela, da je Eva zgrabila priložnost in
se dokazala na tej progi,« je povedala Primorka, ki so jo ovirale
tudi zdravstvene težave.

Zelo dobro pa sta v kategoriji dvojcev veslala tudi Luka Božič in
Sašo Taljat, ki sta osvojila še druge stopničke na tekmah svetovnega pokala v tej sezoni. Bronaste kolajne varovanca Dejana
Testena nista pričakovala: »Kolajne nisva pričakovala, saj sem
po treh tekmah svetovnega pokala že zelo utrujen. Že na ogrevanju se nisem dobro počutil, čeprav sem se res dobro pripravil
in regeneriral. Na tekmo sem šel optimistično, kar se je obrestovalo, čeprav nisva uspela skozi progo stopnjevati proti cilju,«
je povedal Luka Božič. Božič in Taljat sta v La Seu d'Urgellu že
navajena osvajanja bronastih kolajn, saj sta leta 2009 prav na
tej progi priveslala do brona na članskem svetovnem prvenstvu.
»Bilo bi lepo, če bi stopila še kakšno stopničko višje, vendar sva
zadovoljna tudi s tretjim mestom in medaljo,« je dodal Taljat. V
finalu tekme je veslal tudi kajakaš Martin Albreht, ki je bil deveti
in za mesto izboljšal uvrstitev iz Augsburga, Peter Kauzer, Janoš
Peterlin in Jure Meglič, ki je v Španiji tekmoval namesto Simona
Brusa, pa so obstali v polfinalu.
Dobro sta veslali tudi ekipi kajakašev in kanuistov. Benjamin
Savšek, Anže Berčič in Luka Božič so tekmovanje spet zaključili
na prvem mestu, drugouvrščene Slovake pa so prehiteli za 13
stotink sekunde. Čehi, ki so bili tretji, so zaostali za skoraj osem
sekund. »Rezultat kaže, da skupaj dobro delamo, uspeva nam
tudi na tekmah, s čimer smo zelo zadovoljni. Upam, da bomo
sezono nadaljevali v takšnem stilu,« je po tekmi povedal Luka
Božič. Blizu kolajne so bili tudi kajakaši, ki so bili četrti, za tretjimi
Čehi pa zaostali le za 22 stotink sekunde.

Za novo slovensko zmago v svetovnem pokalu je poskrbel tudi
Anže Berčič. Dobro je veslal že v polfinalu, kjer je bil četrti,
v finalni vožnji pa je veslal najhitreje izmed vseh. Bil je edini
kanuist, ki je s progo opravil v manj kot sto sekundah. »Zakon,«
je bilo prvo, kar je povedal Berčič, ko je postalo jasno, da je
zmagovalec tekme v Španiji, in nadaljeval: »Sedaj ni bilo tako
kot v Bratislavi, kjer sem čakal na cilju, potem pa bil na koncu
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Žnidaršič in Žganjar vodilna
spustaša svetovnega pokala,
Žnidarčič tokrat drugi
Po odličnih rezultatih, ki so jih spustaši dosegli na evropskem in svetovnem prvenstvu
na Soči, so z zbiranjem kolajn in odličnih rezultatov nadaljevali tudi na letošnjih štirih
tekmah svetovnega pokala, ki so jih organizirali v Banjaluki in Valtellini. Odlični rezultati in zmagovalne stopničke so naslov skupnih zmagovalcev v konkurenci kanuističnih
dvojcev prinesli Petru Žnidaršiču in Luki Žganjarju, kajakaš Nejc Žnidarčič pa je sezono
končal z drugim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Ž

mesta so namreč zasedali Žnidarčič, Kolar, Oven in Frančeškin,
Debeljak pa je imel deveti čas. Do svojih prvih stopničk na tekmah svetovnega pokala sta v Banjaluki prišla tudi Ljubljančana
Peter Žnidaršič in Luka Žganjar. Na drugo mesto sta se uvrstila
Blaž Cof in Simon Hočevar, ki sta za zmagovalcema zaostala
za 61 stotink sekunde. Cof in Hočevar sta nastopila tudi v
konkurenci kanujev enosedov, vendar se tokrat nista uvrstila na
zmagovalne stopničke. Po kvalifikacijah je sicer kazalo odlično,
saj je bil Blaž Cof v vodstvu, v finalni vožnji pa nato ni ponovil
tako dobrega nastopa in tekmovanje končal na petem mestu. Z
identičnim časom je ciljno linijo prečkal tudi Simon Hočevar in si
s Cofom delil peto mesto.

e na uvodni tekmi svetovnega pokala v Banjaluki so slovenski spustaši priveslali do štirih kolajn. V nočnem finalu pod
reflektorji na reki Vrbas je bil Nejc Žnidarčič brez prave konkurence. »V nočnih urah, ob polni luni, postanem kot volkodlak.
Dobim skoraj nadnaravno moč in ni me moč premagati. To smo
zgrešili v Solkanu, kjer je bila tekma popoldne in ne zvečer. No,
šalo na stran, odpeljal sem odlično vožnjo, in ko mi to uspe, me
je težko premagati,« je po tekmi povedal Žnidarčič. Odlično
tretje mesto si je priveslal tekmovalec KKK Ljubljana Tim Kolar,
za fantastičen ekipni uspeh pa so poskrbeli še Maks Frančeškin
s petim, Vid Debeljak s šestim in Simon Oven s sedmim mestom.
Po kvalifikacijskih vožnjah je sicer kazalo še boljše. Prva štiri
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Žganjar, ki sta bila tokrat tretja. Sekunda zaostanka pa je od
novih stopničk ločila izkušenega Simona Hočevarja, ki je v konkurenci kanuistov zasedel četrto mesto.
Dve kolajni so si spustaši zagotovili še na zadnji tekmi klasičnega spusta v sezoni 2013. S srebrno kolajno sta navdušila
Peter Žnidaršič in Luka Žganjar, ki sta v letošnji sezoni pokazala
velik napredek. Dobri rezultati in uvrstitve na oder za zmagovalce so Žnidaršiču in Žganjarju prinesli tudi zmago v skupnem
seštevku svetovnega pokala. Za nove stopničke je poskrbel tudi
kajakaš Nejc Žnidarčič, ki je zasedel tretje mesto. Dobro so
tekmovali tudi preostali slovenski reprezentanti. Simon Oven je
bil sedmi, Tim Kolar osmi, Vid Debeljak 16. in Maks Frančeškin
21. Kajakaši so bili visoko tudi v skupnem seštevku svetovnega
pokala. Nejc Žnidarčič je imel enako število točk kot Francoz
Paul Graton, a je imel slednji več zmag, zato so mu tudi pripisali
zmago v skupnem seštevku, Žnidarčič pa je po lanskoletni zmagi
tokratno sezono končal z drugim mestom v skupnem seštevku
svetovnega pokala. Simon Oven je bil četrti, Tim Kolar peti,
Maks Frančeškin pa sedmi. Znova je bil blizu uvrstitvi na zmagovalni oder tudi kanuist Simon Hočevar, ki je tako kot v sprintu
tudi v klasiki tekmovanje končal na četrtem mestu. V skupnem
seštevku svetovnega pokala je Hočevar zasedel peto mesto.

Tudi drugi tekmovalni dan v Bosni in Hercegovini so Slovenci
nanizali nekaj odličnih rezultatov. Mladi kajakaš ljubljanskega
kluba Simon Oven je v letošnji sezoni pokazal velik napredek,
ko je odlično nastopal na evropskem prvenstvu v Bovcu in si
tudi priveslal naslov državnega prvaka v klasičnem spustu, na
reki Vrbas pa je prejel priznanje za odlično pripravljenost tudi
v mednarodni konkurenci. Na tekmi klasičnega spusta je zaostal le za Čehom Kamilom Mružkom in Avstrijcem Gerhardom
Schmidom ter si priveslal prvo uvrstitev na zmagovalne stopničke
svetovnega pokala v karieri. Uspeh Simon Ovna sta dopolnila
še kanuista Blaž Cof in Simon Hočevar, ki sta srebru s sprinterske
tekme dan kasneje dodala še bron v konkurenci dvojcev. Znova
sta odlično nastopila Peter Žnidaršič in Luka Žganjar, ki sta sprinterski zmagi dodala še četrto mesto.
Tudi teden dni kasneje slovenski tekmovalci niso razočarali. Na
preostalih dveh tekmah v italijanski Valtellini so se še štirikrat
uvrstili na zmagovalne stopničke. Nejc Žnidarčič je v sprintu
zasedel drugo mesto, kjer je za dobro sekundo in pol zaostal za
Francozom Paulom Gratonom. V finalu so veslali tudi preostali
slovenski kajakaši. Maks Frančeškin je bil odličen peti, Simon
Oven sedmi, Vid Debeljak 14. in Tim Kolar 15. Na zmagovalne stopničke sta se znova uvrstila tudi Peter Žnidaršič in Luka

KAJAKI IN KANUJI
• iz polietilena
• trpežni, UV stabilni, majhna teža, dodatna oprema
• slovenski proizvajalec
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Piše: Andrej Jelenc

Veslanje v odprtem kanuju
Ko govorimo o kanuju, nam pred očmi zaigra podoba odprtega kanuja, takšnega, ki
so ga uporabljali Indijanci in prvi naseljenci v Severni Ameriki. Obstajajo seveda še tekmovalne vrste kanujev, o katerih pa na tem mestu ne bomo govorili.

O

dprt kanu nam zaradi enostavnega
vstopa in izstopa ter možnosti, da
vanj naložimo tudi nekaj več dodatne
opreme, hitro nudi možnost izvedbe kratkega izleta po reki ali jezeru že z nekaj
osnovnega znanja. Zaradi svoje oblike je
tudi relativno stabilen. Običajno v kanuju
veslata dva kanuista, prvi na kljunu in
drugi na repu. Kanu pa lahko uporabljamo tudi za individualno veslanje. Ko
se boste odločili za pogostejše izlete s
kanujem, bo za varnejše in učinkovitejše
veslanje potrebno imeti nekaj več znanja.
Za veslanje v dvoje bo potrebna tudi
dobra komunikacija in uigranost obeh
veslačev. Tudi pri odprtih kanujih imamo
vrsto različnih modelov in velikosti. Vsem
kanujem je skupno, da v osnovnem položaju klečimo, v odprtem kanuju lahko
sicer tudi sedimo, za veslanje pa uporabljamo enolistno veslo.
Odprti kanuji so navadno dvosedi, lahko
pa so tudi daljši in imajo na sredini še
dodatno klopco, da lahko na izlet krene
kar cela družina. V zadnjih letih so za
posebne namene razvili še večje kanuje,
v katerih je prostora za deset kanuistov.
Pri nas se ti uporabljajo predvsem za
šolske programe. Materiali, iz katerih
so narejeni kanuji, so različni. V Severni
Ameriki so bili dolgo časa zelo popularni
aluminijasti kanuji, ki pa jih pri nas nismo
pogosto uporabljali. Občasno še lahko
vidimo kje kakšen lesen kanu, ki pa je že
bolj pogled v zgodovino. Najbolj pogosta materiala, iz katerih dandanes izdelujejo kanuje, sta poliester in polietilen.
Slednji je veliko bolj vzdržljiv. Tudi pri
kanuju je potrebno poskrbeti za zračne
komore ali pa kako drugače poskrbeti za
zagotovitev primerne plovnosti.
Seveda tudi pri kanuju brez vesla ne bo
šlo. Kanu veslo ima le en list. Tudi vesla so
iz različnih materialov. Tradicionalna so
lesena, danes pa je na tržišču vedno več
vesel iz plastičnih materialov. Cenovno
najbolj ugodna so vesla z lopatico iz
plastične mase in ročajem iz aluminija.
Osnovni deli vesla so list, ročaj in ročka.
List je lahko različnih velikosti in oblik.
Ravno tako je ročka lahko v obliki črke
T ali pa, predvsem pri lesenih veslih, tudi

v obliki nekake pahljače. S posebnostmi
se ne bomo posebej ukvarjali, saj sta za
rekreativne namene obe vrsti ročke povsem primerni. Bolj je pomembna pravilna
izbira dolžine vesla. Ko stojimo vzravnano in pred telo postavimo kanu veslo, naj
bi nam ročka segala do višine brade.

Ko smo izbrali veslo in kanu, smo pripravljeni za nadaljnje korake. Kljub temu, da se
zdi oblika kanu vesla takšna, da bo vsakdo v prvem trenutku pravilno poprijel za
veslo, mnogokrat na jezeru lahko opazimo
kanuiste, ki nepravilno držijo veslo. Vsakdo
pa že kmalu ugotovi, da je drža za ročko
mnogo bolj učinkovita. Le pravilna drža
nam omogoča učinkovito veslanje.
Veslo z zgornjo roko držimo za ročko,
s spodnjo, vlečno roko, pa za ročaj. Ko
veslo dvignemo nad glavo, naj bi imeli v
komolcih in ramenih pravi kot. Veslamo
lahko na eni ali drugi strani čolna. Za
razliko od kajaka se v kanuju praviloma
vesla le na eni strani. Vsak že po nekaj
prvih zavesljajih tudi ugotovi, da ima na
eni od strani boljši občutek in učinkovitejši
zavesljaj. Potrudimo se, da čim bolj obvladamo tehniko zavesljajev, saj bomo lahko
učinkovito vodili čoln brez menjanja strani
veslanja. Dobro je, če se naučimo zavesljajev na obeh straneh.
V kanuju veslamo sami ali v paru. Ko
veslamo v paru, sedita kanuista na prvem
in zadnjem delu čolna. Navadno sede
težji kanuist na zadnjo klopco in lažji na
prvo. V normalnih pogojih to omogoča
lažje vodenje kanuja. Ko ostanemo sami
in moramo sami skrbeti za vodenje kanuja, lahko sedimo na sredini kanuja ali pa
na zadnji klopci.
V kanuju lahko sedimo na klopci ali pa
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klečimo. Klečeči položaj bodo verjetno
izbrali kanuisti, ki so že bolj vešči veslanja
v kanuju. Marsikdo si za klečeči položaj
posebej priredi čoln, tako da si za kolena
vstavi posebno peno. Za sedeči položaj
na klopci je značilen pokončen osnovni
položaj trupa. Noge so razširjene ter s
stopali in koleni oprte v notranji rob kanuja. S tem zagotovimo, da smo v kanuju
bolje oprti. Položaj trupa je rahlo obrnjen
na stran veslanja.

V različnih vetrovnih razmerah ali
ko imamo kanu naložen z opremo
za daljši izlet, je potrebno nekatera osnovna pravila prilagoditi.
Predvsem ko veslamo dalj časa z
vetrom ali proti vetru, je pomembno,
na katerem delu čolna je večja obtežitev. Za veslanje proti vetru obtežimo prvi del kanuja.
Za vstop v kanu poiščimo mesto, kjer bo
voda dovolj globoka in bomo čoln postavili na vodo tako, da bo rob čolna v ravnini z obalo ali nekoliko nižje. Poskrbimo,
da se nam čoln ne oddaljuje od obale.
Veslo postavimo na zgornji rob čolna. Z

rokama se primemo za veslo in rob na
obeh straneh. Z nogo vstopimo v sredino
čolna. Ko občutimo, da je položaj noge
v stabilnem položaju v sredini čolna, na
to nogo prenesemo težo in vstopimo še
z drugo. Del teže je na obeh rokah, ki
sta oprti na rob čolna. Ko smo vstopili z
obema nogama, se spustimo v sedeči ali
klečeči položaj.

na rob čolna, kar povzroči najboljšo
propulzijo. S preglobokim potapljanjem
lista ne povečamo učinka propulzije,
lahko pa zaradi prenosa teže povzročimo nagibanje čolna in še večji odklon
v nasprotno stran. Zavesljaj zaključimo
z izvlekom iz vode ali s krmarjenjem, ki
poskrbi za korekcijo smeri.

Mnogokrat se bomo znašli v položaju,
ko ne bo možno najti idealnega mesta za
vstop. Tudi v tem primeru je potrebno slediti pravilu, da poskrbimo za kontrolirano
stabilnost čolna med vstopom.
Seznanili smo se z osnovami, zdaj pa je
čas za prve zavesljaje. Zavesljaj naprej
skrbi za pospeševanje gibanja čolna v
smeri naprej. Glede na to, da zavesljaj
naprej na eni strani povzroči gibanje
naprej in istočasno odklon v nasprotno stran, mora dober zavesljaj naprej
zagotoviti čim manj tega odklanjanja.
O osnovnem položaju telesa v kanuju
smo že nekaj rekli. Iz tega položaja se
s trupom nagnemo naprej, tako da vbodemo veslo z iztegnjeno spodnjo, vlečno
roko čim bolj spredaj. Veslo mora biti v
navpičnem položaju, kar zagotovimo s
tem, da je zgornja roka skoraj iztegnjena
in v višini čela nad nasprotnim robom
čolna. Poteg izvedemo z zasukom trupa.
Spodnja roka oziroma rama vleče zavesljaj nazaj, medtem ko s potiskom zgornje
rame poskrbimo za stabilizacijo. List vesla
je v času potega cel v vodi, pravokotno

V primeru, da veslamo v paru, bodo
korekcije smeri redkejše, kot če veslamo
sami. Partnerja naj bi v kanuju veslala
usklajeno in tako izničila odklon čolna v
stran, ki ga povzroča veslanje partnerja
na drugi strani. Ko pa je potrebno poskrbeti za korekcijo smeri, je za to v večji
meri zadolžen kanuist, ki sedi na zadnjem
delu kanuja.
Če je zavesljaj naprej izveden zares
navpično, vzporedno z vzdolžno osjo
čolna, nam po vsakem zavesljaju naprej
ne bo potrebno korigirati smeri. Ko pa
bomo prisiljeni korigirati smer veslanja,
le–to lahko storimo z različnimi načini
krmarjenja. Zahtevnejši način korekcije
smeri pri veslanju naprej je krmarjenje z
notranjim odrivanjem. Marsikje se upo-
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rablja za ta način tudi termin ‚J‘ zavesljaj,
saj zavesljaj od začetka do konca opiše
pot v obliki črke J. Drugi, enostavnejši
način za korekcijo smeri pa je zunanje
odrivanje, ki je skoraj enako kot krmarjenje repa.
Krmarjenje z zunanjim odrivanjem
Krmarjenje z zunanjim odrivanjem je enostavnejši način krmarjenja oziroma ohranjanja smeri čolna, vendar ni tako tekoče
kot krmarjenje z notranjim odrivanjem.
Bistveno bolj nam ruši mehak ritem veslanja. Krmarjenje se izvaja na repu kanuja,
nekoliko za linijo trupa.
Ob zaključku zavesljaja naprej, namesto
da veslo izvlečemo iz vode, list zadržimo
v vodi. V zapestjih veslo obrnemo v položaj, kjer je list vzporedno z robom čolna
in hrbtno stranjo obrnjen navzven. S
spodnjo roko potisnemo lopatico stran od
roba, zgornjo roko pa povlečemo k trupu.
Ročaj vesla lahko rahlo naslonimo na
rob čolna, vendar moramo poskrbeti, da
telo rahlo odklonimo na nasprotno stran.
Zgornja roka ostaja v položaju zaključka
zavesljaja.
Pogled je tako pri veslanju naprej
kot med krmarjenjem usmerjen v
smer gibanja čolna. Zavesljaj in
krmarjenje moramo osvojiti do te
mere, da s pogledom ne spremljamo
vlečne roke, kar se pri začetnikih
pogosto dogaja.

Za energične
meje ne obstajajo.

Električna energija povezuje svet. Z njo trgujemo daleč prek meja Slovenije. Z uresničevanjem
naše razvojne strategije postajamo pomemben
člen elektroenergetske oskrbe na področju
Srednje in Jugovzhodne Evrope. Tak položaj nam
omogoča dejavnejše sodelovanje pri oblikovanju tujih trgov z električno energijo in doseganje
ustreznejše strukture energetskih virov. S tem
zmanjšujemo tveganje za uspeh poslovanja.

Fotografija: Jože Suhadolnik
Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige.
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Cankarjeva založba in Mladinska
knjiga posvečata jubileju svojega
cenjenega avtorja monografski
album

TAKO SEM ŽIVEL
Pahorjeva izpoved, njegova avtobiografska proza
in študija Tatjane Rojc skupaj s slikovnim gradivom
osvetljujejo bogato pisateljevo življenje. Pričevanje
dopolnjuje faksimile knjižice Edvard Kocbek –
pričevalec našega časa, ki je leta 1975 spremenila
pogled na zgodovino.
Izide konec avgusta.
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