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Veseli jih bomo!

Revijo sofinancira FŠO.

Tacenska 
kajakaška 
proga
Ko je pred desetletjem in več pogovor nanesel na tacensko kajakaško 

progo, je bilo vedno govora o začetku proge, sloviti zapornici, ki je 
predstavljala izziv vsem tekmovalcem. Zdaj že leta bolj govorimo o 

zaključku proge in o tem, ali bo mogoče trenirati in tekmovati do konca 
proge. 

Reka Sava z vsako povodnijo pridno odnaša prod in s tem znižuje nivo, 
betonsko korito kajakaške proge pa seveda ostaja na istem nivoju. S 
posegom v izteku kajakaške proge, ki je bil izveden v letu 2017, je bil rešen 
del težav. Tudi letos je bila narejena manjša sanacija, saj je ena od lanskih 
povodenj povzročila, da se je v Savo zrušil del betonskega zidu na zadnjem 
delu proge. Vse to pa so samo tista nujna dela, ki našo tacensko progo 
oziroma kajakaško progo na Brodu, kjer proga dejansko stoji, ohranjajo 
pri življenju. Glavna težava, ki jo predstavlja znižan nivo struge, pa ostaja. 
Brez resnega posega v reko, ki ga bo moralo izvesti ministrstvo za okolje, ki 
skrbi za naše vodotoke, ob nizkih vodostajih zadnjega dela proge ne bomo 
mogli uporabljati. S tem pa je vprašljiva tudi nadaljna usoda kajakaških 
tekem v Tacnu. Trenutno še uživamo zaupanje v mednarodnih krogih, 
vprašanje pa je, kako dolgo še.

Tacenska proga je vsekakor zelo specifična. Našim tekmovalcem nudi 
dobre pogoje za vsakodnevni trening, na njej pa kot po pravilu tudi 
uspešno nastopajo na velikih mednarodnih tekmovanjih, ki jih gostimo 
skoraj vsako leto. Je pa v svetu vedno več tekmovanj organiziranih v 
modernih kanalih z umetnimi ovirami, na katere se s treningom v Tacnu 
ni možno povsem optimalno pripraviti. Tudi poligona v drugih dveh 
naših kajakaških centrih, tako v Solkanu kot v Celju, nista primerljiva z 
modernimi kajakaškimi poligoni. Morda prihaja čas, da zberemo pogum 
in resneje začnemo razmišljati o modernem kajakaškem poligonu, ki nam 
bo pomagal ohranjati stik s svetovnim vrhom v slalomu na divjih vodah. 
Želja je, da bi se načrti o kajakaški progi za divje vode ob novem jezeru HE 
Brežice uresničili. Naslednja možnost bi bila lahko proga v Hrastniku, ob 
graditvi hidroelektrarn na srednji Savi. Ob sicer nekoliko bolj smelih idejah 
pa tudi nova kajakaška proga v Ljubljani, ob reki Savi pred Ježico.  

Rezultati na velikih mednarodnih tekmovanjih mlajših kategorij kažejo, da 
imamo mladi rod, ki bi lahko nadaljeval z uspehi svoji starejših kolegov. 
Moramo pa jim zagotoviti pogoje, da bodo lahko doma trenirali v čim 
boljših razmerah. Trenutno še držimo korak z najboljšimi v večini disciplin, 
kjer nastopamo, le upamo pa lahko, da bo tako tudi v prihodnosti. Letošnja 
sezona je bila ponovno bogata z uspehi, nekaj velikih tekmovanj pa je še 
pred našimi tekmovalci in tekmovalkami. Verjamem, da se bomo veselili še 
kakšnega uspeha.

Andrej Jelenc
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Sreda, 29. avgust 2018

18:45 | Paralelni slalom na Ljubljanici za nagrado mesta Ljubljana 
– Ljubljanica Paddle Challenge – kvalifikacije (center Ljubljane) 
20:00 | Paralelni slalom na Ljubljanici za nagrado mesta Ljubljana 
– Ljubljanica Paddle Challenge – finale (center Ljubljane)

Četrtek, 30. avgust 2018

14:15 | Kvalifikacijske vožnje na čas –  
ekstremni slalom na divjih vodah – K1Ž 
14:25 | Kvalifikacijske vožnje na čas –  
ekstremni slalom na divjih vodah – K1M

Petek, 31. avgust 2018

9:15 - 9:53 | C1M kvalifikacije, 1. vožnja 
9:57 - 10:38 | K1Ž kvalifikacije, 1. vožnja 
10:48 - 11:06 | C1M kvalifikacije, 2. vožnja 
11:10 - 11:31 | K1Ž kvalifikacije, 2. vožnja

13:45 - 14:17 | C1Ž kvalifikacije, 1. vožnja 
14:21 - 15:23 | K1M kvalifikacije, 1. vožnja 
15:33 - 15:45 | C1Ž kvalifikacije, 2. vožnja 
15:49 - 16:21 | K1M kvalifikacije, 2. Vožnja

Sobota, 1. september 2018

09:03 – 10:03 | C1M polfinale 
10:08 – 11:08 | K1Ž polfinale 
12:03 – 12:35 | C1M finale 
12:40 – 13:12 | K1Ž finale 
13:16 | Podelitev kolajn C1M in K1Ž 
14:30 - 14:38 | C2mix polfinale 
15:30 - 15:38 | C2mix finale 
15:50 | Podelitev kolajn C2mix

Nedelja, 2. september 2018

09:03 – 10:03 | C1Ž polfinale 
10:08 – 11:28 | K1M polfinale 
12:03 – 12:35 | C1Ž finale 
12:40 – 13:12 | K1M finale 
13:20 | Podelitev kolajn C1Ž in K1M 
15:03 | Četrtfinale ekstremni slalom K1M 
15:21 | Polfinale ekstremni slalom K1Ž 
15:30 | Polfinale ekstremni slalom K1M 
15:41 | Finale ekstremni slalom K1Ž 
15:48 | Finale ekstremni slalom K1M 
15:58 | Podelitev kolajn ekstremni slalom

Program je okviren, zato si organizator pridržuje pravico do sprememb.

Wednesday, 29 August 2018

18:45 | Parallel Canoe Slalom Race Ljubljana Trophy – 
Ljubljanica Paddle Challenge – heats (Ljubljana City Centre) 
20:00 | Parallel Canoe Slalom Race Ljubljana Trophy – 
Ljubljanica Paddle Challenge – final (Ljubljana City Centre)

Thursday, 30 August 2018

14:15 | Time trials Extreme Canoe Slalom K1W 
 
14:25 | Time trials Extreme Canoe Slalom K1M 

Friday, 31 August 2018

9:15 - 9:53 | C1M Heats, 1st Run  
9:57 - 10:38 | K1W Heats, 1st Run  
10:48 - 11:06 | C1M Heats, 2nd Run  
11:10 - 11:31 | K1W Heats, 2nd Run

13:45 - 14:17 | C1W Heats, 1st Run 
14:21 - 15:23 | K1M Heats, 1st Run 
15:33 - 15:45 | C1W Heats, 2nd Run 
15:49 - 16:21 | K1M Heats, 2nd Run

Saturday, 1 September 2018

09:03 – 10:03 | C1M Semifinal 
10:08 – 11:08 | K1W Semifinal 
12:03 – 12:35 | C1M Final 
12:40 – 13:12 | K1W Final 
13:16 | C1M and K1W medal ceremony 
14:30 - 14:38 | C2Mx Semifinal 
15:30 - 15:38 | C2Mx Final 
15:50 | C2Mx medal ceremony

Sunday, 2 September 2018

09:03 – 10:03 | C1W Semifinal 
10:08 – 11:28 | K1M Semifinal  
12:03 – 12:35 | C1W final 
12:40 – 13:12 | K1M Final  
13:20 | C1W and K1M medal ceremony 
15:03 | Extreme Canoe Slalom K1M Quarterfinal 
15:21 | Extreme Canoe Slalom K1W Semifinal 
15:30 | Extreme Canoe Slalom K1M Semifinal 
15:41 | Extreme Canoe Slalom K1W Final 
15:48 | Extreme Canoe Slalom K1M Final 
15:58 | Extreme Canoe Slalom medal ceremony

Please note this is the provisional programme. The organiser holds the right 
to change it.
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SPONZORJI IN PARTNERJI KAJAKAŠKE ZVEZE SLOVENIJE

29. 8. - 2. 9.

SPONZORJI, PARTNERJI IN DONATORJI TEKME SVETOVNEGA  
POKALA V SLALOMU NA DIVJIH VODAH - TACEN 2018

LOGOTIP

OSNOVNI LOGOTIP:

a

a/8

RAZMERJA V LOGOTIPU:

BARVE | LOGO |WEB | TIPOGRAFIJA | DOPISNI LIST | OZADJA
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V Tacnu znova najboljši 
slalomisti sveta

Savske brzice bodo tudi letos gostile najboljše slalomistke in slalomiste na divjih 
vodah. Lani so se v Ljubljani potegovali za kolajne evropskega prvenstva, letos se 
vrača tekma za svetovni pokal. Med 31. avgustom in 2. septembrom bo na četrti 
tekmi svetovnega pokala v letošnji sezoni tekmovalo približno 200 tekmovalk in 
tekmovalcev iz 29 držav. 

To bo že 17. izvedba tekme 
svetovnega pokala v slalomu na 
divjih vodah v Ljubljani, odkar 

je mednarodna kajakaška zveza (ICF) 
vpeljala serijo svetovnih pokalov v 
sezoni 1988. Slovenci, predvsem pa 
kajakaši, so pred glasnimi domači-
mi navijači vedno dosegali izjemne 
uspehe. Med zmagovalci tacenske 
preizkušnje so kajakaši Andraž Vehovar 
(1995), Dejan Kralj (2001), Miha Terdič 
(2002), Andrej Nolimal (2003), Jure 
Meglič (2007), Peter Kauzer (2008, 
2011, 2013, 2016) ter kanuista Anže 
Berčič (2013) in Benjamin Savšek 
(2014, 2016). Srebrne kolajne so si 
priveslali Andraž Vehovar (1998), Fedja 
Marušič (2x 1999), kanuista Simon 
Hočevar (2003) in Dejan Stevanovič 
(2007), Jure Meglič (2011) in dvojec 
Luka Božič - Sašo Taljat (2014). Seveda 
imamo z domače preizkušnje tudi 
nosilce bronastih medalj, do katerih so 
priveslali Fedja Marušič (1995), Miha 

Štricelj (1999), Simon Hočevar (2002), 
kajakašici Urša Kragelj (2011) in Eva 
Terčelj (2013), Luka Božič in Sašo Taljat 
v dvojcu (2013), Luka Božič pa tudi v 
kanuju enokleku (2014). 

Slovenska ekipa se odličnih re-

zultatov nadeja tudi letos. Kako tudi 
ne? Peter Kauzer je aktualni evropski 
prvak v kajaku in zaseda vrh svetovne 
jakostne lestvice, za dobre rezulta-
te pa lahko poskrbijo tudi njegovi 
mlajši kolegi. Med kajakašicami sta Eva 
Terčelj in Urša Kragelj že okusili slast 
stopničk na domači tekmi, Eva Terčelj 
je bila letos tretja že v Augsburgu, zato 
lahko tudi tu računamo na odlične 
rezultate. V zadnjih sezonah so stalnica 
med najboljšimi naši kanuisti. Letos 
je v svetovnem pokalu na stopničkah 
že stal Luka Božič, medtem ko se je 
lanskoletni svetovni prvak Benjamin 
Savšek v prvem delu sezone še nekoli-
ko lovil. Izvrstna priložnost za preobrat 
in vnovičen naskok na vrh prihaja na 
domači progi. 

„Na domači tacenski progi publika 
vedno ustvari prav posebno vzdušje. 
Mogoče so razlog za to tribune, ki so 
polkrožno usmerjene na progo kot v 
areni, glavni razlog za pozitivno vzduš-
je pa so definitivno naši navijači, ki so 
vedno tako glasni, da te med vožnjo 
niti za stotinko sekunde ne prime, da 
bi kje popuščal. Pred domačimi navijači 
imam vedno ogromen motiv za zmago,“ 
je pred nastopom doma povedal Be-
njamin Savšek. 
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Domačin z Broda je na savskih 
brzicah preveslal na stotine ali tisoče 
kilometrov. „Domačo progo poznam 
zelo dobro, vendar je včasih zelo težko 
ponoviti idealno vožnjo, ki ti včasih 
uspe tudi z malo sreče, saj greš po na-
vadi skozi vrata zelo na nož in odločajo 
že stotinke, voda pa ti hitro nasprotuje 
ob napačnem nagibu ali zavesljaju,“ je 
še dodal. 

Svetovni pokal se bo začel v petek s 
kvalifikacijami v vseh kategorijah, v so-
boto bodo sledile polfinalne in finalne 
vožnje kajakašic, kanuistov in mešanih 
dvojcev, v nedeljo pa še polfinalne in 
finalne preizkušnje kanuistk in kajaka-
šev. Popoldne sledi še tekmovanje v 
ekstremnem slalomu na divjih vodah. 

Več informacij: www.slalomtacen.com 

8 Številka 2

+ 200 € za nakup
dodatne opreme***

400 €
staro za novo*

že od

99 €
na mesec* z vključenim

5 let podaljšanega jamstva

1 leto brezplačnega obveznega in osnovnega kasko zavarovanja

5 let brezplačnega rednega servisa

Avtohiša Malgaj d.o.o.
PSC Ljubljana, Tržaška 108, 1000 Ljubljana, Prodaja novih vozil Tel.: 01 20 00 550,
Prodaja rabljenih vozil Tel.: 01 20 00 560, Servis Tel.: 01 20 00 570,
E-mail: prodaja.renault.lj@malgaj.com, 
Odprto od pon. - pet. od 8.00 - 18.00 ure, sob. od 8.00 - 13.00 ure, ned. zaprto, 
www.avtohisamalgaj.si

*Mesečni obrok velja za model Clio LIMITED 1.2 16V  v skupni vrednosti 10.840 €, ki že vključuje redni popust in popust v obliki bonusa staro za novo v višini 400 €. **Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in 
vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme ali 
300 € za Pony by Renault. Več informacij o ponudbi, podrobnostih izračuna, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6 l/100 km. Emisije CO2 85 – 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011):  
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
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Renault priporoča renault.si

CLIO
OMEJENA SERIJA LIMITED



Združite 
zavarovanja 
cele družine  
in prihranite 
do 50 %.

O svojih zavarovanjih 
ne razmišljate pogosto, 
a z občutkom varnosti, 
ki vam ga dajo, živite 
vsak dan.

Triglav komplet

Lahko
noč,
skrbi.

tiskan_oglas_Triglav_komplet_210x297_mesto.indd   1 15/05/2018   10:28
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“Minister za zdravje opozarja: Uživanje a l k o h o l a  l a h k o  š k o d u j e  z d r avj u ! ”



Sredozemske igre, športni dogo-
dek, organiziran vsaka štiri leta, je 
v preteklosti že prinesel veselje 

slovenskim sprinterjem na mirnih vo-
dah. Enako je bilo tudi letos, za kar je 
poskrbela Anja Osterman. Primorka je 
v finalu kajakašic na 500 metrov osvo-
jila bron. V finalu smo spremljali tudi 
preostala sprinterja, ki sta se udeležila 
iger, Roka Šmita in Simona Blaževiča. 

Sprinterji na mirnih vodah na sre-
dozemskih igrah v Španiji niso okusili 
pravega vzdušja, saj so za razliko od 
večine športnikov namesto v Tarragoni 
tekmovali v Castelldefelsu, le nekaj de-
set kilometrov oddaljenem od letališča 
v Barceloni. Sprehod po tem kraju ni 
ponujal nobene omembe sredozem-
skih iger, prebivalci pa za športni do-
godek sploh niso vedeli. Zaradi težav 
so Španci igre organizirali celo leto 
kasneje kot bi morali, saj so zadnje igre 
potekale v letu 2013. Namesto glasnih 
navijačev, z redkimi izjemami, ki jih je 
bilo mogoče hitro prešteti od prvega 
do zadnjega, je bilo na tekmovališču 
mogoče slišati hrumenje motorjev 
letal, ki so redno pristajala na bližnjem 
letališču. 

A tekmovalcev v želji po kolajnah in 
čim boljših uvrstitvah to ni vrglo iz tira. 
Izmed trojice Slovencev se je na progi, 
ki je leta 1992 gostila olimpijske igre, 
najbolje znašla Anja Osterman. V finalu 

kajakašic na 500 metrov je namreč 
osvojila kolajno bronastega leska. Pred 
njo sta ciljno linijo prečkali le Srbkinja 
Milica Starović in Portugalka Joana 
Vasconcelos.

Le 40 minut kasneje je kajakašice 
čakal še finale na 200 metrov, kjer je 
Anja Osterman zasedla peto mesto. 
Zmagala je Španka Teresa Portela, 
druga je bila Francozinja Sarah Guyot, 
tretja pa še ena Teresa Portela, le da s 
Portugalske.

Po kolajni je Ostermanova pove-
dala: »Zadovoljna sem. To je šesta 
tekma, četrti teden tekmovanj. Na 500 
metrov sem osvojila tretje mesto, na 
200 metrov sem veslala malo slabše 
in osvojila peto mesto, ampak sem 
vseeno zadovoljna, da je vsaj ena 
medalja. Lahko bi bilo boljše, ampak 
sem vseeno zadovoljna. Imeli smo 
jasne cilje. Na mediteranskih igrah je 
res manj tekmovalk, ampak po državah 
imamo v kajaku na mediteranskih igrah 
nekaj zelo dobrih tekmovalk. Tu je bilo 
pet, šest zelo dobrih, jaz sem bila ena 
izmed njih. Cilji so bili visoki, ciljali smo 
tudi na medaljo. To sem osvojila, lahko 
bi bila celo kakšno mesto višje, ampak 
glede na pogoje sem zadovoljna.«

V vlogi trenerke je Anjo v Španiji 
spremljala Špela Ponomarenko Janić, 
ki ji je lahko predala vrsto dragocenih 
izkušenj. Ne nazadnje ima najtrofej-

nejša slovenska kajakašica tri kolajne 
s sredozemskih iger, eno iz leta 2009 
ter dve iz leta 2013. Na sredozemskih 
igrah je leta 2013 do kolajne priveslal 
tudi Jošt Zakrajšek. 

Do odličnega petega mesta je v 
konkurenci kajakašev na 200 metrov 
prišel Rok Šmit. Zmage se je veselil 
Španec Carlos Garrote, ki je letos v 
Beogradu postal tudi evropski prvak 
na tej razdalji. Srebro je pripadlo Srbu 
Marku Dragosavljeviću, bronastemu z 
letošnjega evropskega prvenstva, bron 
pa Francozu Maximu Beaumontu, ki je 
bil drugi na tej razdalji na olimpijskih 
igrah v Riu de Janeiru.

V finalu kajakašev na 500 metrov je 
veslal Simon Blaževič in v cilj priveslal 
kot sedmi. Zmagal je Španec Roi Rod-
riguez, pred Portugalcem Fernandom 
Pimento, aktualnim evropskim prva-
kom na 1000 metrov, in Francozom 
Guillaumom Burgerjem. Rok Šmit in 
Simon Blaževič sta moči združila tudi 
v kajakaškem dvojcu na 500 metrov. 
V cilj sta priveslala kot sedma. Tudi v 
zadnji tekmi dneva se je zmage veselila 
Španija. Najhitreje sta s progo namreč 
opravila Marcus Walz in Rodrigo Ger-
made, srebrna z letošnjega evropskega 
prvenstva, druga sta bila Francoza 
Guillaume Decorchemont Le Floch in 
Franck Le Moel, tretja pa Srba Ervin 
Holpert in Vladimir Torubarov. 

Anja Osterman s kolajno 
sredozemskih iger
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“Minister za zdravje opozarja: Uživanje a l k o h o l a  l a h k o  š k o d u j e  z d r avj u ! ”
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Eva Alina Hočevar v Ivrei  
do naslova svetovne 
mladinske prvakinje

Letošnje svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše 
člane je v Italijo privabilo lepo število slovenskih navijačev, ki so bili za svoje 
glasno navijanje lepo poplačani. Mladi slalomisti so v Ivrei namreč osvojili štiri 
kolajne, tudi tisto najžlahtnejšega leska. To si je z izjemno vožnjo priveslala Eva 
Alina Hočevar. Slovenska ekipa se je sicer obogatila še s tremi ekipnimi kolajnami, 
za katere so poskrbeli mladinci v kanuju, mladinke v kajaku ter mlajše članice v 
kanuju. 
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Celotedensko prvenstvo v Italiji 
bo našlo pomembno mesto v 
zgodovini in statistiki Kajakaške 

zveze Slovenije. Eva Alina Hočevar, 
16-letna dijakinja Gimnazije Bežigrad, 
je namreč stopila po poteh Urše 
Kragelj (2006) in Eve Terčelj (2008) ter 
si priveslala naslov svetovne mladin-
ske prvakinje. Po brzicah je poletela z 
lahkotnostjo bivše balerine in navdu-
šila vse, ki so spremljali napet finale. 
Po koncu, ko je bilo jasno, da je zlata 
kolajna oddana slovenski reprezentant-
ki, so se vrstile čestitke tako ekipnih 
kolegov in kolegic kot tudi tujcev.

Tokrat je Eva Alina Hočevar v 
mladinskem finalu kajakašic prikazala 
vožnjo, ki je bila tako izjemna, da je 
najbližjo zasledovalko s Slovaške prehi-
tela za več kot tri sekunde in pol. A ne 
le to. Doseženi čas bi ji v konkurenci 
kajakašic do 23 let, kjer so na zmago-
valnem odru stale dobitnice kolajn s 
članskih prvenstev, prinesel srebrno 
kolajno.

»Vedela sem, da bom morala od-
peljati suvereno, če bom želela dobiti 
kolajno. Bilo je kar tvegano, saj sem 
eno kombinacijo odpeljala narav-
nost, ampak sem vedela, da moram 
to narediti. Tudi ko me je zaneslo v 
težave, sem vedela, da mi preostane 

le to, da se rešim. Ampak sem pa zelo 
uživala, najbolj do sedaj. Proga je bila 
na začetku nekoliko enostavnejša, v 
zadnji tretjini pa zelo zahtevna. Vse se 
je odločalo na tem delu, zato si moral 
prihraniti moč. Zelo sem vesela, da mi 
je uspelo. Trenutno se še ne zavedam, 
kaj mi je uspelo, ampak se bom kma-
lu,« je povedala mlada tekmovalka, ki 
ji je bilo kajakaštvo položeno v zibelko. 
Eva Alina je namreč hči nekdanjega 
izvrstnega kanuista Simona Hočevarja 
in vnukinja Toneta Hočevarja, ki je bil 
prav tako kanuist in olimpijec.

Zlati kolajni je Eva Alina dodala še 
srebrni v ekipnih tekmah, bila pa je 
tudi četrta med kanuistkami, in s tem 
postala najuspešnejša udeleženka 
prvenstva, saj je tri kolajne uspelo 
osvojiti le še Kimberley Woods med 
mlajšimi članicami, a je Britanka prives-
lala do srebra in dveh bronov, medtem 
ko se slovenska reprezentantka lahko 
pohvali z naslovom svetovne prvakinje 
in dvema srebrnima odličjema. Wood-
sova je med drugim članska evropska 
prvakinja v kanuju iz Tacna v sezoni 
2017.

Med kanuistkami do 23 let so vesla-
le Nina Bizjak, Lea Novak in Eva Alina 
Hočevar ter zasedle drugo mesto, 
enako kot le malo pred tem kajakašice 
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med mladinkami. Tudi tam sta vesla-
li Novakova in Hočevarjeva, tretja 
članica pa je bila debitantka v slovenski 
reprezentanci Sara Belingar. 

»Zelo sem vesela. Boljše skoraj ne 
bi moglo biti. Morda le, če bi bila zlata. 
Res je super,« se je po drugi kolajni 
dneva veselila Lea Novak. Nina Bizjak 
je bila tako kot mlajši kolegici navdu-
šena nad razpletom, a je poudarila, da 
ni bilo lahko: »Voda je zahtevna. Proga 
je bila sicer posebej postavljena za 
moštva, tako da nam je bilo nekoliko 
lažje. Zelo sem vesela, da smo popra-
vile neuspeh z evropskega članskega 
prvenstva.«

Za prvo kolajno na prvenstvu so si-
cer poskrbeli kanuisti. Jaka Bernat, Urh 

Turnšek in Nejc Polenčič so zaostali le 
za predstavniki Francije in Čehi. »Rekel 
bi, da je bil počasi že čas. Dobro smo 
se držali. Pokazali smo to, kar znamo. 
Če bi bilo manj napak, bi lahko prišli 
še višje, ampak sem kar zadovoljen,« 
je povedal Urh Turnšek. Za Slovenci 
je bilo na startu še šest ekip, tako da 
čakanje v cilju ni bilo prav lahko, kar 
je priznal Nejc Polenčič: »Startali smo 
bolj na začetku, tako da smo na koncu 
samo odštevali, koliko nam še manjka 
do medalje.«

Podobno kot Belingarjeva v žen-
skem kajaku je v svojem uvodnem 
nastopu na svetovnem mladinskem 
prvenstvu do kolajne prišel tudi 
kanuist Jaka Bernat: »Zadovoljen sem. 
Pravzaprav je bila to prva vožnja in 
prva kolajna.«

Poleg omenjenih dosežkov smo vi-
deli še finalna nastopa mladinca Nejca 
Polenčiča med kanuisti in kajakaša 
Nika Testena med mlajšimi člani. Nejc 
Polenčič se je v finale uvrstil s sedmim 
časom polfinala. V odločilni vožnji 
prvenstva mu ni steklo po željah, saj 
je kar nekaj časa izgubil že pri osmih 
protitočnih vratih, nato pa imel še 
dodatne težave v eni najzahtevnejših 
kombinacij tokratne proge, ki je težave 
povzročala nemalo tekmovalkam in 
tekmovalcem. Prikazana vožnja mu je 
prinesla deveto mesto. Nekdanji mla-
dinski evropski prvak Niko Testen je bil 
odličen v polfinalu, kjer je prikazal naj-
boljšo vožnjo izmed vseh. V finalu žal 
ni uspel ponoviti prvega nastopa, saj je 
po veliki napaki in še enem dotiku v cilj 

prišel z 52 kazenskimi sekundami, kar 
ga je uvrstilo na osmo mesto. Čas, ki 
ga je postavil v polfinalu, bi v odločilni 
vožnji dneva zadostoval za bron.

V okviru svetovnega prvenstva 
v slalomu na divjih vodah za 
mladince in mlajše člane v 

italijanski Ivrei so organizirali tudi 
svetovno prvenstvo v ekstremnem 
slalomu v omenjenih starostnih 
kategorijah. V tej disciplini se 
je preizkusil Vid Oštrbenk, 
letošnji mladinski državni prvak 
v ekstremnem slalomu na divjih 
vodah, in prišel vse do polfinala.  
Na koncu je zasedel peto mesto. 
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Celjska krona ostaja  
v slovenskih rokah

Celjski kajakaški center se morda ne more pohvaliti z 
velikimi in atraktivnimi brzicami, a organizacija sve-
tovnega pokala v spustu na divjih vodah pod taktirko 
neumornega Dušana Konde, odtehta to pomanjklji-
vost. Savinja je še drugič gostila svetovni pokal, tokrat 
finale, ki je v Slovenijo privabil številne ase spusta na 
divjih vodah. Slovenci sicer niso bili najbolj gostoljubni, 
saj sta zmagi med kajakaši tako v klasiki kot v sprintu 
ostali doma. Svetovni prvak Simon Oven je zmagal na 
daljši preizkušnji, Vid Debeljak in Nejc Žnidarčič pa sta 
poskrbela za dvojno slavje v sprintu. 

Polne in glasne tribune ter obtek-
movalno dogajanje z nagradnimi 
igrami in koncertom skupine 

Šukar so prinesli še dodaten čar k 
zaključku letošnje serije svetovnega 
pokala, kjer so naši reprezentanti zno-
va blesteli. Po štirih tekmah, ki so bile 
organizirane v Banjaluki, Hrastniku in 
Celju, je med kajakaši skupno zmago v 
svetovnem pokalu namreč slavil Simon 
Oven, Anže Urankar je bil drugi, Vid 
Debeljak tretji, Nejc Žnidarčič peti, 
Maks Frančeškin 13., Tim Novak pa 
24. Med kanuisti je Blaž Cof v sku-
pnem seštevku zasedel drugo mesto.

»Bila je uspešna sezona, tako da 
sem kar zadovoljen. Napadal sem vse, 
nisem vedel, ali bo uspelo ali ne, am-
pak je,« je povedal Oven, ki je stopil na 
najvišjo zmagovalno stopničko v kla-
siki, ki je potekala na Savi v Hrastniku. 
»Bila je zahtevna klasika, saj ni skoraj 
nič divje vode in je zelo zahtevno, saj 

moraš celo pot zelo 'goniti'. Bilo je tež-
ko, ampak mi odgovarja, tako da je šlo. 
Prvi del je kar zahteven, ker lahko hitro 
zaideš v kakšne težave, ampak tam je 
šlo brez težav. V sredinskem delu sem 
izbral tempo in ga držal vse do cilja.« 
Na zmagovalnem odru sta se Ovnu 
pridružila Avstrijec Gerhard Schmid in 
Francoz Maxence Barouh.

V klasiki je na zmagovalni oder 
prišel tudi Blaž Cof, ki je zaostal le 
za Francozom Louisom Lapointom in 
Čehom Ondrejem Rolencem. »Bilo je 
zelo težko, sploh v sredini zaradi mirne 
vode. Začetek je pester, tako da se 
moraš tam potruditi, potem na mirni 
vodi pa je treba 'gristi'. Res sem se 
trudil.«

A glavni del je šele sledil, ko so 
se spustaši s Save preselili na Savi-
njo. Glede na rezultate letošnje in 
preteklih sezon, ko so naši spustaši 
v sprintu osvojili vse, kar se osvojiti 

da, tekmecem pa le tu in tam pustili 
nekaj drobtinic, so bila pričakovanja 
zelo visoka. Kajakaši so bili brez prave 
konkurence že v kvalifikacijah, saj so si 
po prvi vožnji neposredno uvrstitev v 
finale priveslali Nejc Žnidarčič, ki je bil 
najhitrejši, drugouvrščeni iz kvalifikacij 
Vid Debeljak, Anže Urankar kot četrti 
in Simon Oven kot peti kajakaš kvali-
fikacij. Brez težav sta z drugo vožnjo 
do finala prišla tudi Maks Frančeškin in 
Tim Novak.

V finalu se je s progo najbolje spo-
padel Vid Debeljak, aktualni svetovni 
podprvak in evropski prvak. Z zaostan-
kom 42 stotink sekunde se je na drugo 
mesto uvrstil Nejc Žnidarčič, tretje 
mesto pa je pripadlo Nemcu Yannicu 
Lemmenu. Anže Urankar je zasedel 
četrto mesto z le stotinko zaostanka za 
Nemcem, Tim Novak je bil osmi, Simon 
Oven enajsti, Maks Frančeškin pa 14.
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»Ne dojemam še povsem, am-
pak super! Zmaga doma je res nekaj 
najlepšega. Kadar Nejc starta zadnji, 
te je vedno lahko strah. Dolgo časa 
smo čakali med prvo kvalifikacijsko 
vožnjo in finalom, ampak smo se dobro 
pripravili,« je povedal zmagovalec 
Debeljak, srebrni Nejc Žnidarčič pa do-
dal: »Super, nove stopničke. Imel sem 
dobro vožnjo. Ne morem se pritoževati 

nad drugim mestom. Vid je bil boljši. 
Vsa čast. Vesel sem, da je zmaga spet 
ostala v Sloveniji. Znova smo pokazali, 
da smo dobri. Kaj naj rečem, lep zaklju-
ček sezone.«

S tekmo v Celju pa Luka Žganjar 
in Peter Žnidaršič nista zaključila le 
sezone, temveč uspešno tekmovalno 
kariero v kanuističnem dvojcu. Sve-
tovna prvaka v sprintu na divjih vodah 

iz leta 2014 ter dobitnika več kolajn 
s svetovnih in evropskih prvenstev 
ter zmagovalca v skupnem seštevku 
svetovnega pokala sta v zadnjem sku-
pnem profesionalnem nastopu zasedla 
osmo mesto.

»Po eni strani je hudo, po drugi ne. 
Prišel je nek val olajšanja, ko pa pogle-
dam, kaj vse sva preživela, bi ponovil. 
Veselim se najinih uspehov v teh letih. 
Zdaj se bova posvetila drugim stva-
rem,« je povedal Peter Žnidaršič, Luka 
Žganjar pa dodal: »Največje navduše-
nje je bilo, ko sva zmagala na sve-
tovnem prvenstvu. Takrat se nama je 
zdelo samoumevno, ampak ko gledaš 
nazaj, znaš bolj ceniti.«
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Kajakaš tacenskega kluba Jošt Zakrajšek je v Beogra-
du nastopil v dveh finalih A, tako na 1000 kot 5000 
metrov, in zabeležil osmo in deveto mesto. »Tekmo 

lahko razdelim na dva dela, start in vse ostalo. Na startu 
mislim, da je prišlo do napake sodnika, saj je Norvežan, ki 
je bil zraven mene, prehitro startal. Start bi morali ponoviti. 
Malo sem zamudil, zato sem izgubil skupino in porabil veliko 
energije. S preostalim delom tekme sem zadovoljen. Končal 
sem na osmem mestu, kar mi veliko pomeni. Praktično lah-
ko rečemo, da je evropsko prvenstvo po konkurenci enako 
svetovnemu, tukaj namreč manjkata le dva kajakaša, ki nista 
iz Evrope in sta prav tako v svetovnem vrhu,« je v Beogradu 
povedal Zakrajšek. 

V dveh finalih B je veslala Anja Osterman, ki s svojimi 
nastopi ni bila zadovoljna, saj je računala na finale A. Zadnji 
dan prvenstva je sicer zmagala v finalih B tako na 200 kot 
500 metrov, kar je pomenilo dve deseti mesti: »Dva vikenda 
nazaj sem si dokazala, kaj zmorem, bila sem četrta na 500 
metrov in sedma na dvesto, na to evropsko prvenstvo sem 
šla z visokimi cilji, a se mi je malo zalomilo v polfinalu. Žal 
sem se prebila le v B finale, kjer sem sicer dvakrat zmagala, 
a sem veslala slabo. Če bi veslala kot zmorem, bi bila v fina-
lu, a to je šport, enkrat si finalu, drugič ne.«

V finalu B na 500 metrov je veslal Simon Blaževič in se 
s četrtim mestom uvrstil na končno 13. mesto. »S tekmo 
sem kar zadovoljen, sploh zato, ker prvo leto nastopam med 
člani. Startal sem nekoliko slabše, a sem potem našel svoj 
ritem, začel dohitevati in prehitevati tekmece in na koncu 
prikazal dober finiš,« je po končanem prvenstvu dejal Blaže-
vič, ki je startal tudi na 200-metrski razdalji, a kot specialist 
za daljše proge preizkušnjo končal v polfinalu. 

V tej fazi tekmovanja se je poslovil tudi naš edini pred-
stavnik med parakajakaši Dejan Fabčič. Paraolimpijec ob 
službenih in družinskih obveznostih ni več vsega podrejal 
kajakaškemu nastopu, a vseeno ohranil stik z najboljšimi. V 
polfinalu je bil šesti, a ker tokrat niso izvedli finala B, tu tudi 
zaključil. »V bistvu sem zadovoljen z uvrstitvijo, glede na to, 
kako je šla celotna sezona. V polfinalu sem izčrpal zadnje 
atome moči, dal vse od sebe, da bi mi uspelo priti v finale A. 
Malo je zmanjkalo, a tudi 10. mesto je zame dober rezultat. 
Letos je bilo to evropsko prvenstvo moja glavna tekma, želel 
sem biti zraven, da vidim, da še zmorem. Konkurenca je šla 
zelo naprej, veliko je novih tekmovalcev, tako da bo treba 
trdo delati za kaj več,« je po nastopu povedal Fabčič.

Jošt Zakrajšek osmi 
kajakaš stare celine

Beograjske Ade Ciganlije v začetku junija niso zasedli osvežitve željni kopalci, 
temveč najboljši sprinterji in sprinterke stare celine. Še drugič v zgodovini 
evropskih prvenstev v sprintu na mirnih vodah, prvič je bilo leta 2011, je Beograd 
gostil največji evropski kajakaški dogodek leta. V Srbiji je tekmovala štiričlanska 
slovenska odprava, za najboljši rezultat pa je z osmim mestom med kajakaši na 
5000 metrov poskrbel Jošt Zakrajšek.

21Številka 2 



ELEKTRONABAVA D.O.O.
CESTA 24. JUNIJA 3
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

TEL.: +386 (01) 58 99 300
E - POŠTA: info@elektronabava.si

OBIŠČITE NAS V NAŠIH POSLOVNIH ENOTAH 

PO SLOVENIJI

ALI

NAKUPUJTE PREKO NAŠE SPLETNE TRGOVINE NA

etrgovina.elektronabava.si

MARIBOR

MURSKA SOBOTA

IN ENERGETSKE SANACIJE RAZSVETLJAVE

NAJVEČJA PONUDBA ELEKTROTEHNIČNEGA MATERIALA



Začelo se je že uvodni dan 
prvenstva, ko so bile na spo-
redu posamične preizkušnje 

v klasičnem spustu na divjih vodah. 
V ženskem kanuističnem dvojcu sta 
Eva Alina Hočevar in Lea Novak ubrali 
tempo, ki ga ni bila sposobna slediti 
nobena izmed ženskih mladinskih 
posadk na startu. 

Zmaga sicer ni bila enostavno 
priveslana, saj sta se slovenski navezi 
zelo približali Italijanki Cecilia Panato 
in Marta Benedetti, ki sta zaostali za 
66 stotink sekunde. Na tretje mesto 
sta se uvrstili Čehinji Domenika Dvo-
rakova in Maria Nemcova.

Eva Alina Hočevar je bila zelo blizu 
zmagovalnim stopničkam tudi v kanuju 
enokleku, kjer je dosegla četrti rezultat 
prvenstva. Pred njo so se zvrstile 
Italijanka Cecilia Panato ter Čehinji Ka-
rolina Paloudova in Tereza Kneblova. 
Med najboljšo deseterico pa je uvodni 
nastop zaključil tudi kajakaš Vid Oštr-
benk, ki je bil med mladinci deseti. 

Tudi drugi dan prvenstva so za slav-
je skrbela dekleta, in sicer v ekipnem 
klasičnem spustu. Tudi tokrat sta bili 
pri osvojeni srebrni kolajni soudeleže-
ni Eva Alina Hočevar in Lea Novak, ki 

se jima je v mladinski tekmi kajakašic 
pridružila Helena Domajnko. Slovenke 
so v kajaku premoč priznale le Barbori 
Dimovovi, Karolini Paloudovi in Do-
miniki Dvorakovi s Češke. Dobitnice 
srebrne kolajne med kajakašicami v 
mladinski konkurenci so se kasneje na 
progo podale še enkrat. Eva Alina Ho-
čevar, Lea Novak in Helena Domajnko 
so namreč veslale še med kanuistkami 
do 23 let in bile znova zelo blizu kolaj-
ni. Na četrtem mestu so za bronasto 
kolajno zaostale le za tri sekunde. 

Svoje predstavnike smo imeli še v 
treh ekipnih tekmah. Mladinska ekipa 
kanuistov, za katero so veslali Maj Oš-
trbenk, Nik Gerčer in Nejc Gradišek, 
je osvojila končno peto mesto, Anže 
Urankar, Tim Novak in Matic Firm so 
tekmovali v konkurenci kajakašev do 
23 let in na koncu zasedli šesto mesto, 
kajakaši Vid Oštrbenk, Aljaž Dimič 
in Rok Pistotnik pa so nastopili v 
mladinski konkurenci in zabeležili osmi 
rezultat prvenstva. 

Po pričakovanjih je letelo tudi 

Za prihodnost 
slovenskega spusta se 

ne gre bati …
… če sklepamo na podlagi letošnjih kolajn evropskega prvenstva za mladince in 
mlajše člane v spustu na divjih vodah. V slikovitem kanjonu Matka v Skopju so 
se kolajne mladih reprezentantov namreč kar vrstile. V štirih tekmovalnih dneh je 
slovenska ekipa osvojila šest kolajn, kar trikrat je v Makedoniji igrala Zdravljica. 
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v sprintu. Še posebej novemu 
evropskemu prvaku med kajakaši do 
23 let Anžetu Urankarju. Tekmovalec 
ljubljanskega kluba je bil najhitrejši 
že v kvalifikacijah, vlogo favorita 
pa potrdil dan kasneje v finalu. Na 
reki Treski je za naskok na vrh za 61 
stotink sekunde ugnal Belgijca Brama 
Sikkensa, ki ga sicer videvamo tudi na 
prvenstvih v sprintu na mirnih vodah. 
Tretji je bil Nemec Yannic Lemmen, 
ki je zaostal za 67 stotink. Le malo je 
manjkalo, da bi plapolali dve slovenski 
zastavi. Tim Novak je bil namreč 
četrti, za bronom pa je zaostal za 
približno pol sekunde.

Novak in Urankar sta v ekipni tekmi 
mlajših članov veslala z mladincem 
Vidom Oštrbenkom. Trojka se je 
veselila še ene zlate kolajne in naslova 
evropskih prvakov. Na koncu so bili 77 
stotink sekunde hitrejši od najbližjih 
zasledovalcev iz Nemčije. 

Vid Oštrbenk je stal na zmagoval-
nem odru tudi v posamični konkurenci. 
Med mladinci je namreč priveslal do 
srebra. Člana kajakaškega kluba iz 
Čateža so od zlata ločile pičle štiri sto-
tinke sekunde. Pred njim je preizkušnjo 
končal Francoz Augustin Reboul, ki je 
osvojil tudi naslov mladinskega prvaka 
v klasičnem spustu. Na tretje mesto 
se je uvrstil Italijan Francesco Ciotoli, 
drugouvrščeni iz klasike. 

S tem pa uspehov v Skopju še 
ni bilo konec. Za komplet kolajn, 
sestavljen iz zlata, srebra in brona, sta 
poskrbeli Eva Alina Hočevar in Lea 
Novak, ki sta se še enkrat zavihteli na 
stopničke. Naslovu mladinskih evrop-
skih prvakinj v klasičnem spustu sta 
med ženskimi dvojci dodali bronasto 
kolajno v sprintu na divjih vodah. Pred 
njima sta bili uvrščeni le dvojici iz 
Francije in Italije.

Slabo sekundo za bronasto kolajno 

sta med moškimi mladinskimi dvojci 
zaostala brata Vid in Maj Oštrbenk, ki 
sta bila četrta. V posamičnih finalnih 
nastopih smo spremljali še Evo Alino 
Hočevar in Leo Novak. Hočevarjeva se 
je med mladinkami v kanuju uvrstila 
na osmo mesto, Novakova pa je bila v 
konkurenci kajakašic 12. 

Novakova in Hočevarjeva sta v 
družbi Helene Domajnko nastopili še v 
ekipni tekmi kajaka in kanuja. V kajaku 
so ostale brez rezultata, v kanuju pa 
zasedle peto mesto. Prav tako so bili 
peti tudi kanuisti Maj Oštrbenk, Nejc 
Gradišek in Nik Gerčer v konkurenci 
mladincev. Na startu smo imeli še mla-
dinsko ekipo kajakašev. Nejc Gradišek, 
Aljaž Dimič in  Rok Pistotnik so bili na 
koncu deveti. 

Prihodnje evropsko prvenstvo v 
spustu na divjih vodah za mladince in 
mlajše člane bo organizirano čez dve 
leti v Solkanu.
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Mladi sprinterji uspešni 
v slikovitem Auronzu

Kot veleva tradicija so se tudi 
letos najboljši mladi sprinterji 
na evropskem prvenstvu zbrali 

zadnji konec tedna v juniju. Tokrat je 
evropsko prvenstvo za mladince in 
mlajše člane v sprintu prvič gostilo 
mestece Auronzo di Cadore, globoko 
v italijanskih Dolomitih. Lepo prip-
ravljeno prizorišče, idealno vreme 
in nepozabna kulisa s Tre Cime di Lava-
redo v ozadju, so botrovali dejstvu, 
da bo prvenstvo ostalo v spominu kot 
nepozabno doživetje mladim iz vseh 
33 sodelujočih držav.

Slovenska ekipa je bila kot navadno 
majhna (štela je 8 športnikov in tri 
trenerje), a nadarjena. Kljub pripravam, 
ki so vsaj za večji del ekipe potekale 
nemoteno, se je prvenstvo na koncu za 
ekipo izšlo z mešanim izkupičkom. Za-
beležili smo nekaj vrhunskih dosežkov 
in nekaj spodrsljajev, tako nekako kot 

navadno gre v življenju nasploh.
Pri mlajših članih smo imeli tri pred-

stavnike. Najbolj je blestel Rok Šmit, ki 
je v disciplini K1 500m (neolimpijska 
razdalja) dosegel 8. mesto v A finalu. 
Tu je bil v družbi samih vrhunskih kaja-
kašev. Tej uvrstitvi je dodal še zmago v 
B finalu v disciplini K1 200m (skupno 
10. mesto, olimpijska razdalja). Zelo 
solidno je nastopil tudi Alan Apollonio, 
ki si je priveslal 4. mesto v B finalu v 
svoji edini disciplini K1 1000m (olim-
pijska disciplina). Mia Medved je dobro 
nastopala v K1 200m, kjer je osvojila 
1. mesto v B finalu (skupaj 10. mesto, 
olimpijska disciplina) in tej uvrstitvi 
dodala še 6. mesto v K1 500m (prav 
tako olimpijska disciplina).

Med mladinci smo imeli skupaj pet 
predstavnikov. Najboljši rezultat je do-
segel najmlajši član odprave Miha Far-
tek (17 let), ki je s 6. mestom v A finalu 
discipline K1 200m močno opozoril 
nase. Mladi Bohinjec je tako dosegel 
4. najboljšo uvrstitev med slovenskimi 
mladinci vseh časov, pred njim pa je še 
ena sezona med mladinci. Zelo solidno 
je veslal tudi Jan Markelj s 3. mestom v 
B finalu discipline K1 500m in 7. mes-
tom v B finalu discipline K1 1000m. 
Žal mu pojav astme v tednih pred 
prvenstvom ni dovolil ponoviti ali celo 
izboljšati uvrstitev z lanskega prven-
stva. Nastopi se niso izšli po željah in 
pričakovanjih Taje Smukavec (izpadla 
v polfinalu) in dvojca Tit Faletič – Filip 
Toplikar (izpadla v kvalifikacijah).

Letošnje prvenstvo je ponovno 
dokazalo, da imamo Slovenci v vsaki 
generaciji talente tudi na mirnih vodah. 
Na ramenih zveze, klubov in trenerjev 
pa je te mlade ohraniti v vrhunskem 
športu in jim pomagati priplezati še 
višje, predvsem v članskih kategorijah.

Jernej Župančič Regent
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Mladi Primorci  
na EP v Metkoviću 

Hrvaški Metković, znan pred-
vsem po rokometu ter tradici-
onalnem maratonu posebnih 

čolnov, ki pljujejo po reki Neretvi, 
je v začetku julija gostil evropsko 
prvenstvo v kajakaškem maratonu. 
Zanimiva disciplina, katere prvenstvo 
stare celine smo lahko pred tremi leti 

spremljali v Bohinju, pri nas nima tra-
dicije in specialistov, a to ne pomeni, 
da se Slovenci tovrstnih dogodkov ne 
udeležujejo. Tokrat so priložnost za 
dokazovanje dobili mladi primorski 
sprinterji Peter Karas v kajaku enosedu 
ter Matej Madruša in Stefano Campag-
naro v mladinskem kajakaškem dvojcu. 

Že uvodni dan prvenstva se je z 
22,6 kilometra dolgo progo in visokimi 
temperaturami v dolini Neretve spo-
padel mladinec Peter Karas. Po šestih 
krogih, štirih dolgih tekaških prenosih 
čolna, za zaključek pa še preveslanem 
malem krogu je Karas zasedel osem-
najsto mesto. Že kmalu po začetku 

www.mi-line.com
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mladinske tekme so trije tekmovalci 
pobegnili preostalim kajakašem ter 
ostali v vodstvu vse do konca. Zmage 
in naslova evropskega mladinskega 
prvaka v kajakaškem maratonu se je 
veselil Irec Ronan Foley, drugi je bil 
Danec Thorbjorn Rask, tretji pa Ma-
džar Vince Petro.

Drugi tekmovalni dan sta se na pro-
go podala Matej Madruša in Stefano 
Campagnaro. Tekmovalca kajakaškega 
kluba Orka sta sicer specialista za 
sprint na mirnih vodah, tako da je 
bila maratonska preizkušnja ob zelo 

visoki temperaturi pravi izziv. V cilj sta 
priveslala kot petnajsta. V mladinski 
konkurenci sta se naslova evropskih 
prvakov v dvojcu veselila Madžara 
Marcell Mercz in Adam Horvath, 
druga sta bila Francoza Briac Labbe in 
Lois Mille, tretja pa Britanca William 
Scammell in James Bell. Slednja sta v 
cilj sicer priveslal kot prva, a so jima 
sodniki pribili 30 kazenskih sekund, saj 
sta v nasprotju s pravili v vodo odvrgla 
steklenici s pijačo, kar pa po pravilih 
predvideva kazen pol minute.
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Natan Bernot se je zgodovini kajakaštva 
zapisal kot vrhunski športnik, selektor, 
konstruktor in vizionar, ki je v tekmovalni šport 
vpeljal sodobne materiale in oblike čolnov.

Natan Bernot je bil devetkrat prvak Jugoslavije v kanuju 
dvosedu na divjih vodah, bil pa je tudi nosilec srebrne medalje s 
svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v C2 leta 1963 
v avstrijskem Spittalu. Med leti 1964 in 1965 je bil selektor 
jugoslovanske reprezentance v kajaku in kanuju na divjih vodah. 

Natan Bernot je v letih, ko je zaključil tekmovalno kariero, 
s svojimi vizijami, neutrudno voljo do dela in pomoči kajaka-
škemu športu, močno prispeval k vzponu slovenskega kaja-
kaštva. Današnja podoba Kajak kanu kluba Ljubljana, katerega 
zasnovo je postavil prav Natan Bernot, se naslanja na njegovo 
dediščino. Čolnarne, ki jih je načrtoval in postavil, so služile 
svojemu namenu skoraj 50 let.

Tudi znameniti stolp v Tacnu, ki še danes kraljuje nad progo, 
je bil v veliki meri njegovo delo in zasnova. Natanova daljno-
vidnost je omogočila razvoj proge na reki Savi, ki je še danes 
edini naš športni objekt sposoben gostiti tekmovanja najvišjega 
ranga. 

Kljub njegovemu udejstvovanju na drugih področjih, kjer je 
dosegel velike uspehe, vodil najodgovornejša dela in bil nosilec 
najpomembnejših političnih funkcij, je bil najbolj ponosen na 
svoje delo pri konstrukciji čolnov. Kadarkoli je beseda nanesla 
na kanu, se je njegov pogled spremenil in sogovornik je moral 
opaziti, da je zašel na področje, do katerega Natan goji posebna 
čustva. Natanu je kanu prvi predstavil starejši polbrat Jaroslav 
Bernot, ki je izdelal tudi prvi kanu v Sloveniji. A Natanova pot se 
je, kakor jo je sam opisal, začela v kajaku.

„Sam sem se sprva ukvarjal s telovadbo in nato z letalstvom. 
Deloval sem tudi v Letalskem konstrukcijskem biroju v Cekino-
vem gradu. Tu nas je, verjetno leta 1951, obiskal Branko Dro-
venik-Funa s prošnjo, naj narišemo ŠK – šolski kajak za šolanje 
kajakašev. Do takrat so bili v rabi le zložljivi kajaki, narejeni 
verjetno vsi izven Slovenije, imenovani splošno kar ‚faltboti‘.“ Po 
tem se je v kajakaštvu preizkusil tudi sam. 

S trdim treningom, pa tudi konstrukcijskimi inovacijami, se je 
razvil v enega najboljših kanuistov na svetu. Najprej je tekmoval 
z Milošem Požarjem, kasneje pa z bratom Daretom Bernotom.

Že za svetovno prvenstvu v Tacnu leta 1955 so si izdelali 
poseben kanu dvosed. Kasneje pa jih je nenehno izpopolnjeval. 
Končno je med prvimi na svetu za izdelavo čolnov uporabil 
revolucionaren material poliester. To tehnologijo in izkušnje je 
na študijski specializaciji v ZDA delil tudi z Američani.  »Leta 
l961 in l962 sem bil v Ameriki na specializaciji iz jedrske tehnike 

na Pen State university. V sklopu univerze deluje Outing club, 
ki se je med drugim udeleževal tudi tekmovanj na divjih vodah. 
Pridružil sem se jim in na tekmovanjih redno zmagoval, ne glede 
na partnerja v čolnu. Vsi ameriški tekmovalni čolni so bili takrat 
aluminijasti in okorni, pa sem jim naredil načrte in tehnologi-
jo za kanu enosed iz plastike, ki je postal popoln zmagovalni 
čoln za več naslednjih let. Hvaležnost so mi izkazali  z zapisom 
zaslug v ameriško zgodovino kanuizma.«

V njegovih kanujih enosedih so ameriški divjevodaši os-
vajali najvišja mesta na svetovnih prvenstvih, v dvosedežnih 
kanujih pa so bili med prvimi desetimi dvojicami na svetovnem 
prvenstvu 1963 v Spittalu v Avstriji kar štirje kanuji njegove 
konstrukcije.

Za tvoje delo, ki nas je in nas bo še dolgo zaznamovalo, smo 
ti vsi hvaležni. 

Hvala Natan! 

In memoriam: Natan Bernot (1931 - 2018)
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