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Piše: Borut Perko

Realnost zdaj in tukaj
Velikokrat je slišati, da je naš šport majhen; ali bolje, da sodi med t. i. majhne
športe. To trditev sem slišal tudi znotraj kajaka in kanuja, celo od nekaterih vrhunskih kajakašev - tekmovalcev in trenerjev. Moram priznati, da športov, in seveda
akterjev znotraj njih, nikoli nisem delil na t. i. velike in male; na takšno delitev načelno ne pristajam, predvsem pa je krivična in tudi smešna. Čeprav vem, kaj to
pomeni, je takšna delitev ponavadi zelo relativna. Tako je tudi z športnicami in
športniki znotraj njih: to kar je denimo za Nemčijo običajna stvar, ima povsem
drugo veljavo in težo npr. v Italiji, da ne govorim v majhni državici, kot je Slovenija,
kjer so redki šampioni mednarodnega kova, tistih z planetarnimi dosežki pa skoraj
ni. Se pa športniki delijo drugače.
Naj razložim: če je npr. strelstvo t. i. majhen šport, to še ne pomeni, da je Rajmond
Debevec pri nas majhen in nepomemben športnik. Nasprotno, Rajmond, ki že
desetletja osvaja vse mogoče kolajne, tudi olimpijske, je za nas zelo velik in silno
pomemben športnik. V vseh pogledih, tudi v prepoznavnosti. Debevec je v Sloveniji
pojem. Da ne govorimo o veslaču Iztoku Čopu , ki prav tako prihaja iz t. i. malega
športa, četudi klasičnega olimpijskega; za Slovenijo superšampionu, kakršnih smo
in bomo imeli malo, če sploh, ter jih moramo čuvati in negovati kot punčico svojega
očesa. Podobnega kalibra je njegov kolega Luka Špik , pred katerim pa je povrh
vsega še veliko aktivnih športnih let.
Špela Ponomarenko

Revijo Kajak&kanu izdaja
Kajakaška zveza Slovenije,
1000 Ljubljana, Celovška 25
tel: 01 431 51 55
01 239 66 10
01 239 66 11
fax: 01 239 66 12
e-pošta: kajak.zveza@siol.net
Revijo urejajo:
Borut Perko (urednik), Andrej Jelenc, Nina
Jelenc, Jakob Marušič in Tomaž Langerholz
Fotografije:
Arhiv KZS, Nina Jelenc, Andrej Jelenc,
Jakob Marušič
Fotografija na naslovnici: Nina Jelenc

Zakaj takšen uvod in zakaj - porečete, pišem o drugih in ne o naših. Zato, ker vse,
kar sem napisal zgoraj, še kako velja tudi za naš šport. Preidimo torej h kajaku in
kanuju na divjih in mirnih vodah, športu, kjer ste tudi bralci te revije, nekateri bolj,
drugi manj udeleženi. Vsi skupaj, zlasti pa naši fantje in dekleta, se moramo zavedati, da je v slovenskem športu malo denarja, tako za optimalno podporo športnikom, kar zadeva opremo, prehrano, treninge in potovanja na tekme, socialno in
zdravstveno varnost, kaj šele za kakšne pomembnejše materialne koristi, ki naj bi
jih bili tekmovalci deležni. Relativno seveda, v primerjavi z velikimi in bogatimi
državami. Pa vendar - spet relativno, v primerjavi z nekaterimi drugimi slovenskimi
športi in športniki - je v kajaku dokaj solidno, da ne rečem zelo dobro poskrbljeno
za vse zgoraj omenjene stvari, za nekatere pa, to si upam trditi, celo odlično. Tudi
v primerjavi z drugimi reprezentancami, tistimi z materalno mnogo večjo podlogo,
ki pa takih amaterskih entuziastov, kot mi, nima. To, takšno vzdušje in stanje, je nedvomno zasluga Kajakaške zveze Slovenije, seveda pa tudi klubov znotraj nje, o
posameznikih, ki so največ storili za to, ne bom govoril. Vsi jih poznamo.
Tega se morajo tekmovalci zavedati: brez vsestranskega servisa, da uporabim to
besedo, bi bila slika bistveno drugačna. Prav zato je zelo pomembno, da čimprej
razčistij(m)o z nekaterimi stvarmi v zvezi z njihovim nadaljnjim udejstvovanjem v
kajakaškem tekmovalnem športu. Slovenska javnost, ne samo mediji (kot zmotno
razmišljajo nekateri), ki so le del in zrcalo te, od slovenskih športnikov in športnic

Tehnična ureditev in tisk:
Premiere d.o.o.

MOREBITNE PRIPOMBE, POBUDE,
DOPISE, ČLANKE, REPORTAŽE ALI
KAR KOLI V ZVEZI Z NAŠIM
ŠPORTOM, POŠILJAJTE NA
KAJAK.ZVEZA@SIOL.NET
VESELI JIH BOMO!
Revijo sofinancira FSO.
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najmanj od samostojnosti Slovenije, torej
okroglo desetletje in pol, pričakuje in priznava le vrhunske rezultate. Takšno je dejstvo in nikdar ne bo drugače. In, da ne bo
pomote: del te javnosti, zelo pomemben, so
tudi potencialni sponzorji, bodisi, da dajejo
iz svojega žepa ali pa tisti, ki so predsedniki in člani nadzornih svetov ter direktorji
uprav ali prokuristi. Sponzorstvo naj bi bilo
v svojem bistvu partnerski odnos, od katerega imajo koristi (tudi poslovne in finančne)
vse vpletene strani. Razmislimo, kaj to
pomeni!
Pri nas tako že nekaj časa, najmanj odkar je
Slovenija samostojna, štejejo le kolajne, po
možnosti na olimpijskih igrah, svetovnih
prvenstvih in malo manj na evropskih. Še
zlasti, če je zmaga na prvenstvu stare celine
v neolimpijski panogi, kot je letos naša
moštvena na EP. Vse drugo, tudi zmage v
posamičnih tekmah svetovnih pokalov, ne
štejejo dovolj. Konkretno se tudi samo od
tacenske zmage in praviloma vsakoletnega
velikega slavja naših tekmovalcev pod
Šmarno goro, ne da živeti. Samo od tega,
ne! Nič koristi pa seveda ni od najboljših
prvih ali drugih tekov, dokazovanjih o neverjetni smoli, pa groznih sodniških napakah,
ali pa preprostega skomigovanja z rameni,
češ, čoln mi ni stekel.
Po možnosti je potrebno posegati po mestih
čisto na vrhu ali pa tik pod njim v kontinuiteti
in vrsto let, zagotovo pa najmanj dva ali tri
olimpijske cikluse. Prav to počnejo tisti, ki
vendarle nekaj v materialnem smislu od
športa tudi imajo. Iztok Čop, Luka Špik,
Rajmond Debevec; morda še kdo, vendar
jih prav veliko več v naši deželi ni. Vsaj ta
trenutek, ne. Malce drugače je v športih,
kjer so najboljša mesta na posamičnih
tekmah tudi materialno stimulirana, prek
nagradnih skladov na tekmah, kot npr. v

smučariji, alpski, tekih in skokih, kar pa niti
za veslanje, strelstvo in kakopak tudi kajak
in kanu na divjih in mirnih vodah, ne velja.
Omenjeni so, kot se danes reče v Sloveniji
brendi, blagovne znamke, v katere vendarle sponzorji vlagajo, pa tudi država, predvsem zaradi pritiskov javnosti in medijev,
popusti in odveže svojo sicer skopuško
malho.
Sicer pa imamo tudi kajakaši dober dokaz,
da je temu tako; imenuje se Andraž
Vehovar . Brez kolajne na OI v Atlanti leta
1996 resda ne bi bilo nič, toda kasneje so
Andraž in nekateri ljudje okoli njega, ki so z
njim sodelovali, storili marsikaj, kar nam
danes manjka. Vehovar je bil nekaj let po
osvojitvi kolajne eden najbolj top športnikov
Slovenije, zaželen v vseh družbah in okoljih
v Sloveniji, to je dejstvo. In, če me potegnete
za jezik: od tega je imel materialne in drugačne koristi, a z njim vred tudi celoten
kajak.
Prihaja pa nevarnost, če smem uporabiti to
besedo, zanjo se prizadetim opravičujem,
in še to samo v povezavi z našim vrhunskim
športom: v Sloveniji so se, navkljub športu
neprijaznemu okolju, tu seveda mislim
odnos države do njega in relativno majhno
materialno bazo, kar zadeva pokrovitelje, v
zadnjem letu, dveh, vendarle pojavili tudi
nekateri novi športniki in športnice svetovne
veljave, in to celo v t. i. kraljici športov,
atletiki, kar šteje še več. Vsekakor si bodo
(in si že), od tako ali tako majhne slovenske
sponzorske pogače, v bodoče rezali kose
tudi odlični atleti (pozor: atletika je t. i. veliki šport, imenujemo jo celo kraljica športa!)
Primož Kozmus, Matic Osovnikar, Brigita
Langerholz, morda tudi Marija Šestak; zadnje leto, dve, in očitno vsebolj, tudi v
bodoče, smučarska tekačica Petra Majdič.
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Denarja bo torej za druge še manj, ali bolje
rečeno, dobivali ga bodo samo tisti, ki
bodo dosegali rezultate zgoraj omenjenih,
pa še kakšno drugo, denimo marketinško
privlačnost bodo morali imeti in biti prepoznavni ali če hočete popularni in vsem znani,
kar je morda še težje, kot zmagovati v športnih arenah.
Samozadostnost, prepričanost v svojo veličino, vendar samo znotraj kajaka, je mnogo
premalo. Pomembno je, kaj si slovenska (pa
tudi mednarodna) javnost misli o tebi, kako
te ona ceni in pozna, kam te ona umešča,
ne pa tvoje ali pa tvojih kolegov mnenje.
Zelo nevarno je tudi pišmeuhovstvo, tudi to
se da - žal - opaziti med našimi športniki.
Tega se bodo morali kajakaši in kanuisti v
bodoče zavedati, čeprav se morda nekateri
že. Prav zato me vendarle zelo veseli, da je
najboljši, najresnejši kandidat za olimpijske
igre v Pekingu prihodnje leto, Peter Kauzer,
ob koncu letošnje prireditve v Hrastniku, ko
smo izbirali našega najboljšega športnika,
dejal v mikrofon nacionalnega radia, da ga
v primeru nastopa na Kitajskem, zanima
zgolj kolajna. Tako se govori, takšne morajo biti ambicije največjih športnih šampionov (za kar ima Peter nedvomno dovolj talenta in znanja!), tako se dela in gradi tudi
prepoznavnost in popularnost. In - konec
koncev - tako, in če tudi po možnosti uspeš,
si materialno poplačan, prej ali slej, tako ali
drugače.
Kar zadeva sanje, pa so te prav največjim
talentom ne samo dovoljene, pač pa so
celo dobrodošle. Javnost jih ima rada, z
njimi se istoveti; in če so dosanjane, jih rada
s šampioni deli, za to je pripravljena celo
plačati.

Piše: Andrej Jelenc

Minuli sezoni je manjkala
slalomska pika na i na SP
PRECEJ DRUGAČE BI O MINULI SEZONI GOVORILI, PISALI IN RAZMIŠLJALI, ČE BI SE NA SVETOVNEM PRVENSTVU V SLALOMU V BRAZILSKEM FOZ DO IGUASSUJU IZŠLO PO ŽELJAH VSEH, KI
SO BILI NAVDUŠENI NAD REZULTATI V PRVEM DELU. UGOTOVITEV, KI VSEKAKOR DRŽI JE BILA, DA
SE ŽE NEKAJ LET DOGAJA, DA JE PRVI DEL SEZONE ODLIČEN, ALI VSAJ ZELO DOBER, REZULTATOV
PA SE NE PONOVI NA NAJPOMEMBNEJŠI TEKMI, NA SVETOVNEM PRVENSTVU.
Sloveniji oziroma našem športu je pač tako, da so oči, ki ocenjujejo nastope kajakašev in kanuistov, uprte predvsem v
nastope slalomske reprezentance, pa še znotraj te, najbolj v
nastope kajakašev. Ko in če so rezultati kajak ekipe dobri, je navadno tudi ocena sezone dobra, ko pa ti rezultati izostanejo, je kritik na
račun rezultatov več. Če bi analizo sezone delali v začetku septembra, bi bila ocena sezone vsekakor zelo dobra.

V

ZAČELI SO MIRNOVODAŠI
Poglejmo, kaj vse je bilo postorjeno na rezultatskem področju do nesrečnega svetovnega prvenstva v Braziliji. S sezono nastopov na
velikih tekmovanjih so začeli tekmovalci in tekmovalke na mirnih
vodah. Že na prvi tekmi svetovnega pokala v Zagrebu je na stopničke tekme na 200 m stopila Špela Ponomarenko. Zaostala je le
za Kitajko Zhong Hongyan. Na tekmi je manjkal Jernej Župančič
Regent, ki do tekme v Zagrebu še ni popolnoma okreval po bolezni.
Ta se mu je vlekla skoraj mesec dni, solidno pa je z nastopi v članski konkurenci začela Tea Kralj.
Teden dni kasneje je Špela v Szegedu, kjer je bila konkurenca popolna, ponovila uspeh iz Zagreba. Tokrat je bila boljša Nataša Janić.
Na 500 m je zmagala v finalu B, Jernej pa je v svojem prvem
nastopu v sezoni osvojil drugo mesto v finalu B na 500m.

ŠPELA ZA LAS BREZ KOLAJNE
Mirnovodaši so nastopali na evropskem prvenstvu v Španiji. Seveda
sta bila glavna aduta Špela Ponomarenko in Jernej Župančič
Regent. Špela je bila med favoritkami tekme na 200 m. Kolajna se
ji je izmuznila za mesto. Četrtemu mestu na najkrajši razdalji je
dodala še uvrstitev na šesto mesto v olimpijski disciplini na 500 m.
Jernej je bil na 1000 m za mesto slabši.

ŽNIDARČIČ USPEŠEN V SVETOVNEM POKALU
Isti vikend so v Bihaću na evropskem prvenstvu tekmovali spustaši.
Najboljši divjevodaški sprinter Nejc Žnidarčič je odšel na prvenstvo
s ciljem osvojitve kolajne. Za dosego tega bi moral bolje preveslati
sicer ne najbolj zahtevno progo na reki Uni. Zasedel je deveto
mesto. Eno mesto bolje se je v klasiki uvrstil Jernej Korenjak in s tem
izenačil svojo najboljšo uvrstitev.

MEGLIČ KRALJEVAL NA SAVI
Po evropskem prvenstvu je slalomiste čakala serija treh vikendov, ko
so se zvrstile tekme svetovnega pokala. Začeli so v Pragi, kjer je bil
s šestim mestom edini finalist Peter Kauzer. Po pričakovanju je bilo
pričakovati najboljše uvrstitve v domačem Tacnu. Jure Meglič se je
po odlični finalni predstavi, sicer polni napak favoritov veselil zmage
in se pridružil številnim slovenskim zmagovalcem tekem v Tacnu. Na
stopničke je v kategoriji kanuja stopil tudi Dejan Stevanovič in s tem
zaokrožil uspešne nastope v finalih, v katerih je nastopalo šest
slovenskih čolnov, Urša Kragelj pa je bila le za mesto prepočasna.
Za presenečenje sta skoraj poskrbela mlada Nejc Višnar in Urban
Jarc, ki sta v polfinalu na drugem mestu zaostajala le za bratoma
Hochschorner. V finalu nista zdržala pritiska in se po vrsti napak
uvrstila na deseto mesto. Ostale finalne uvrstitve so bile še šesto
mesto Kulovca in Hočevarja, sedmo Kauzerja in deseto mesto
Kralja.

Nejcu je šlo mnogo bolje v naslednjih vikendih na sprintih tekem za
svetovni pokal. Kar dvakrat je stopil na najvišjo stopničko. V Lofru mu
je tak nastop pred leti že uspel, v Ivrei pa je zmagal prvič. Na
tekmah svetovnega pokala je poleg ekipe z EP nastopila tudi Lučka
Cankar, ki je v Lofru osvojila sedmo in osmo mesto.

KAUZER PONOVNO Z DVEMA ODLIČJEMA
Drugo polovico junija sta zaznamovala nastopa na evropskih prvenstvih v slalomu v Liptovskem Mikulašu na Slovaškem ter španski
Pontevedri, kjer so nastopali mirnovodaši. V Mikulaš je ekipa odšla
branit naslov evropskih prvakov v 3x K-1. Večji del ekipe je bil za
prvenstvo dobro pripravljen. Po prvem teku so zaostajali za Nemci.
Z izjemno drugo vožnjo, ki bi jo bilo zelo težko ponoviti, saj je mejila na popolno moštveno vožnjo, so še tretjič zapored osvojili naslov
evropskih prvakov. Da je prišlo do ponovitve uspeha izpred dveh let
je poskrbel še Peter Kauzer v posamični tekmi. Večino dela je
opravil v polfinalu, ki ga je dobil z veliko prednostjo. Žal s finalno
vožnjo ni uspel zadržati vodstva, tako da je zaostal za domačinom
Janom Šajbidorjem in se že z drugega evropskega prvenstva vrnil z
dvema kolajnama. Peter je bil edini finalist. Tik za finalom so zaostali
Aljaž Kulovec in Simon Hočevar na dvanajstem mestu ter Jure
Meglič na trinajstem.

Zadnja tekma serije svetovnega pokala za slalom ekipo je bila v
Augsburgu, kjer so naši slalomisti vedno dobro nastopali. Tudi letos
so bili rezultati dobri. Peter Kauzer je bil po zmagi v kvalifikacijah,
v finalu četrti. Dejan Kralj je dokazal, da mu proga v Augsburgu še
posebej leži, saj je bil v zadnjih letih vedno v finalu. Tokrat je bil
končni izkupiček šesto mesto. Svojo prvo uvrstitev v finale je dosegel
Jošt Zakrajšek, ki je bil sedmi, tik za finalom na enajstem, oziroma
dvanajstem mestu pa sta končala Nina Mozetič in Dejan
Stevanovič.
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USPEŠEN SLALOMSKI
PODMLADEK
V drugo polovico julija so navadno postavljena mladinska tekmovanja. Mirnovodaši so
se pomerili za naslove mladinskih svetovnih
prvakov v Račicah na Češkem. Še najvišje
sta z uvrstitvijo v polfinale segla Matija
Babič in Matej Blaževič v dvojcu.
Slalomisti so po prestavitvi tekme iz Aten tekmovali v Krakovu. Ta je bil pred leti že
srečen kraj za mlade slovenske slalomiste.
Tudi letos so nastopali več kot dobro.
Najbolj opazne so seveda kolajne. Do
posamične je v kanuju enosedu priveslal
Jernej Zupan. Skupaj z Juretom
Lenarčičem in Blažem Cofom je osvojil
tudi ekipni bron. Bron so presenetljivo osvojila tudi dekleta v konkurenci mlajših članic.
Ekipo so sestavljale Urša Kragelj, Nika
Mozetič in Eva Terčelj. 22 stotink je do
kolajne ločilo Luko Božiča in Saša Taljata,
ki sta se uvrstila na nehvaležno četrto mesto,
med finalisti evropskega prvenstva v
posamični konkurenci pa so bili še Nejc
Višnar in Urban Jarc, Jure Lenarčič ter
Eva Terčelj.
ŽUPANČIČU OI,
PONOMARENKOVI KOLAJNA
Mirnovodaši so bili prvi, ki so si lahko zagotovili kvoto za nastop na olimpijskih igrah v
Pekingu. Breme naloge je bilo na Jerneju
Župančiču
Regentu
in
Špeli
Ponomarenko. Naloga ni bila enostavna,
saj se je bilo potrebno uvrstiti do osmega
mesta na svetovnem prvenstvu v Duisburgu.
Jerneju so se vsi nastopi na 1000 m izšli po
načrtu. S prvo uvrstitvijo v finale A je
dosegel svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih in se ob tem veselil še osvojene olimpijske kvote. Glede na to, da v
kajaku na mirnih vodah doma nima
konkurence, je to praktično pomenilo že tudi
zagotovljen nastop na OI v Pekingu.
Špeli Ponomarenko je do enakega uspeha zmanjkalo nekaj sreče v žrebu. Po odlični

predstavi v kvalifikacijah tekme na 500 m,
kjer je zaostala le za kasnejšo zmagovalko
Katalin Kovacs je dobila v polfinalu najmočnejšo skupino. Četrto mesto v polfinalu
je pomenilo uvrstitev v B finale, kjer je suvereno opravila s tekmicami in osvojila skupno deseto mesto. Žal je to pomenilo, da se
bo morala za olimpijsko vozovnico boriti na
drugi kvalifikacijski tekmi v letu 2008, na
evropskem prvenstvu v Milanu. V svoji
paradni disciplini je bila spet prava Špela in
se že drugo leto zapored veselila
posamične kolajne na svetovnem prvenstvu.
Tokrat bronaste.

SREČNO PEKING!
Leto pred olimpijskimi igrami so organizatorji v Pekingu organizirali testne tekme v večini
športnih panog pod skupnim imenom Good
Luck Beijing. Jernej Župančič Regent je na
Kitajsko odšel z namenom testiranja pogojev
v katerih naj bi nastopal na olimpijskih igrah,
majhna slalomska odprava, v kateri so bili
tekmovalci Dejan Stevanovič, Jošt
Zakrajšek in Urša Kragelj pa je odšla v
Peking z namenom preizkusiti nov olimpijski
slalomski objekt v Shunyi Olimpic Parku. Za
Uršo je bila težka nova proga prezahtevna
za resen rezultat. Veliko bolje sta nastopala
Stevanovič in Zakrajšek. Slednji se je tudi
uvrstil v finale, Stevanovič je bil za mesto
prepočasen. V finale se je uvrstilo le osem
čolnov, toliko kot jih bo nastopalo tudi na
olimpijskih igrah. V finale se je v svoji disciplini 1000 m uvrstil tudi Jernej Župančič
Regent, ki je osvojil sedmo mesto.
MIRNOVODAŠI TEKMOVALI V
BEOGRADU
Pred zadnjim dejanjem sezone so na zadnji
veliki mladinski tekmi nastopili še mladi
mirnovodaši. V Beogradu je na evropskem
prvenstvu Tea Kralj osvojila 3. mesto v B
finalu na 500 m, kar je pomenilo skupno
dvanajsto mesto, dvojec Babič-Blaževič pa
je bil na obeh razdaljah sedemnajsti.
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ZAKLETA SVETOVNA PRVENSTVA
Zadnje dejanje sezone je bilo tako kot že
nekaj let svetovno prvenstvo v slalomu v Foz
do Iguassuju v Braziliji. Prvenstvo je bilo še
posebej pomembno, saj so se na osnovi
rezultatov delile kvote za nastop na olimpijskih igrah. Napovedi pred prvenstvom so
bile, na osnovi rezultatov v prvi polovici
sezone, zelo optimistične. Žal se niso uresničile. V kvalifikacijah, ki navadno že dajo
neko sliko pripravljenosti in možnosti za
dober rezultat, je največ pokazal Dejan
Kralj, ki je bil enajsti. Peter Kauzer, ki na
vseh pomembnih tekmah v sezoni v kvalifikacijah ni bil slabši kot peti, je bil zaradi
preveč kazenskih sekund v kvalifikacijah
šestindvajseti. Solidno sta nastopila še
Urban Jarc in Nejc Višnar, ki sta bila
sedemnajsta. V polfinalu se nastopi niso
izboljšali. Cel kup tehničnih napak in kazenskih točk je botroval, da se noben od slovenskih tekmovalcev ni uvrstil v finale. Peter
Kauzer je z osvojenim petnajstim mestom še
uspel priboriti kvoto za nastop na olimpijskih
igrah v kategoriji K-1, tako Peter kot večji del
ekipe pa so zaostali za pričakovanji.
Kazenske sekunde so bile eden od poglavitnih vzrokov, da so bili sicer hitri kajakaši tudi
v mnoštveni vožnji izven dosega kolajne.
Štiri kazenske sekunde v prvem teku in še
šest ob najhitrejšem času dneva v drugem
teku, je bilo preveč, da bi posegli višje kot
do petega mesta. Podobna usoda je
doletela tudi kanuiste, ki so bili mesto slabši.
SPREMEMBE NA KZS
Po svetovnem prvenstvu v Braziliji so bili
obrazi na Kajakaški zvezi Slovenije precej
kisli. Ugotovitev, ki vsekakor drži je bila, da
se že nekaj sezon dogaja, da je prvi del
sezone odličen, ali vsaj zelo dober, rezultatov pa se ne ponovi na najpomembnejši
tekmi sezone, na svetovnem prvenstvu.
Sledile so analize, sestanki, ponujen odstop
glavnega trenerja slalomske ekipe Fedje
Marušiča, spremembe na različnih ravneh.
Končni rezultat so spremembe v delu sestave
strokovnega vodstva in sistema dela za
olimpijsko sezono 2008. Obračun, ali bodo
spremembe prinesle želene rezultate in
odločitev, kako naprej v naslednjih letih pa
potrebno narediti takoj po olimpijskih igrah v
Pekingu. O predlogih za prihodnje pa
razpravljati že precej prej.

ICF SVETOVNI POKAL
SLALOM 2008
21.-22. junij 2008

Praga

28.-29. junij 2008

Tacen

4.-6. julij 2008

Augsburg

SVETOVNA SERIJA V
SLALOMU 2008

25.-26. januar 2008

Australian Open

Penrith

6.-7. september 2008

Slovak Open

Bratislava

13.-14. september 2008

Slovenian Open

Tacen

20.-21. september 2008

German Open

Markkleeberg

4.- 5. oktober 2008

American Open

Wisp

VODA ZA
VEDNO 2008
19. april 2008
20. april 2008
10. maj 2008
25. maj 2008
8. junij 2008
14. junij 2008
9. avgust 2008
24. avgust
7. september
21. september

Krka
Vipava
Drava
Krka
Ljubljanica
Mura
Kolpa
Sora- Sava
Soča
Savinja

Novo Mesto – Otočec
Renče – Sovodnje (ITA)
Malečnik – Dvorjane
Krka – Šmihel
Podpeč – Ljubljana
G. Radgona – Razkrižje
Fara- Žlebi
Goričane – Tacen
Solkan – Podgora
Žalec – Celje
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Brez dlake na jeziku se je s Fedjo Marušičem pogovarjal Borut Perko

»Odlociti se moramo, kam in
kako do uspehov v prihodnje«
Z REPREZENTANČNIM TRENERJEM NAŠIH SLALOMISTOV NA DIVJIH VODAH FEDJO MARUŠIČEM
SVA SI NALILA ČISTEGA VINA. POGOVARJALA SVA SE O MINULI SEZONI, TA JE V PRVI POLOVICI
SEZONE PRINESLA NAŠIM SLALOMISTOM VELIKO ODLIČNIH REZULTATOV, KI PA JIH JE OB KONCU
SEZONE, SEPTEMBRA NA SP V BRAZILIJI, VSE ZASENČIL IZREDNO SLAB NASTOP, ČETUDI BI PRAV
TAM MORALI BITI NAŠI NAJBOLJŠI. »POVOD ZA MOJ ODSTOP SO BILI SLABI REZULTATI NA SP,
PREDVSEM SEM SE ČUTIL SOODGOVORNEGA ZA SLABO VODENJE EKIPE NA PRIZORIŠČU,« JE KOT
VEDNO DO KONCA POŠTEN NAŠ NEKDANJI VRHUNSKI TEKMOVALEC, EDEN NAJBOLJŠIH, KAR JIH
JE SLOVENIJA KDAJKOLI PREMOGLA. NO, FEDJA BO V KAJAKU IN KOT TRENER VENDARLE OSTAL,
KAR JE NEDVOMNO NAJBOLJŠE ZA NAŠ ŠPORT.
Posebna zgodba so kanuisti in dekleta. Kakšno je o tem tvoje
mnenje?
Eden glavnih vzrokov je verjetno pomanjkanje prave domače
konkurence. Pri puncah je številčnost sploh problem. Bolj kot o problemih ženskega kajaka, je potrebno govoriti o težavah vsake
posamezne kajakašice, saj sta trenutno le dve tekmovalki v članski
konkurenci. V kanuju že nekaj let ni prodrl noben mlad tekmovalec.
Najstarejša kanuista - ista - vztrajata. Medtem je prenehalo veslati kar
nekaj odličnih, od njiju mlajših tekmovalcev. Pozitivno je to, da prihaja
nov rod. Upam, da bo njihov čas in preporod te discipline prišel že na
SP 2010 v Tacnu.

ačniva pri rezultatih letošnje sezone. Do srede julija, oziroma do tekme svetovnega pokala v Augsburgu, so bili ti
sijajni, na svetovnem prvenstvu v Braziliji pa zelo slabi. Kje
vidiš razloge? Kako je mogoče, da fantje in dekleta toliko
zaostanejo za svojimi dosežki v isti sezoni? Pri tem niti ne mislim
najboljšimi, pač pa, recimo, povprečnimi.
Za veliko večino reprezentanc je svetovno prvenstvo edina in daleč
najpomembnejša tekma v sezoni. Celo leto se pripravljajo prav za ta
nastop. Njihove, zaradi tega malce slabše predstave v prvem delu
sezone, je potrebno presojati na ta način. Za naše tekmovalce se zdi,
da svoje pripravljenosti od izbirnih tekem naprej ne morejo več
bistveno dvigniti. Odgovoriti ali so ti vzroki motivacijsko-psihološke narave ali pa napačnega letnega načrta treningov, morda celo obojega
skupaj, ni enostavno. Nekaj je k temu pripomogel verjetno tudi uspeh
na EP ter domači tekmi, kar je morda prehitro zadovoljilo tekmovalce,
upam pa da ne tudi vodstva.

Z

Ob vrnitvi in po prvih analizah doma je bilo najbrž tudi tvoje
razočaranje veliko. Sledil je ponujen odstop na mesto glavnega
trenerja, kar je zame zelo poštena in korektna poteza s tvoje
strani, tako reagira pravi trener, tudi, če ni kriv za rezultatski
debakl. No, odstop si kasneje v bistvu potegnil nazaj, kar prav
tako mislim, da je prav, tudi glede na stanje v trenerskem kadru
slovenskih slalomistov na divjih vodah.
Odstopa nisem potegnil nazaj. Pri svoji odločitvi sem vztrajal, nato pa
po pogovoru z direktorjem reprezentanc Andrejem Jelencem sprejel
vlogo njegovega pomočnika pri vodenju in izpeljavi zadanega programa reprezentance. Povod za odstop so bili slabi rezultati na SP, predvsem sem se čutil soodgovornega za slabo vodenje ekipe na prizorišču. Glavni razlog za to potezo pa je bilo moje prepričanje, da v
dveh letih in pol, kolikor sem na KZS, nisem uspel uresničiti nalog, za
katere sem bil postavljen na to mesto ter doprinesti k dvigu kakovosti
delovanja reprezentance in razvoju vrhunskega kajaka.

Slab je tudi rezultat najboljšega na SP Petra Kauzerja. Njegov
dosežek je - vsaj zame - morda celo največje razočaranje.
Glede na to, da je bil Peter letos na vseh tekmah v finalu in je že tretje
leto naš najuspešnejši posameznik, je realno sam od sebe pričakoval
več. To je zanj tudi tretje zaporedno SP na katerem bi, glede na vožnje
med sezono, lahko dosegel več. Prav z uspešnim nastopom na glavni
tekmi sezone v Braziliji bi Peter še dokončno potrdil svoje mesto med
najboljšimi kajakaši sveta. Sam sicer verjame v učenje na lastnih
napakah, sam pa razmišljam nekoliko drugače – kakšnemu spodrsljaju bi se bilo moč izogniti in bistveno skrajšati »učna leta«.

Zdaj bo glavni trener spet Andrej Jelenc, tvoja vloga bo nekoliko drugače opredeljena, kljub temu pa še vedno ključna. Tudi
nekatere druge spremembe so se zgodile, pri tem mislim na
zadolžitve trenerjev, tako reprezentančnih, kot klubskih. Kako
komentiraš to?
Tekmovalcem, ki se bodo pripravljali za nastop na OI, je potrebno
zagotoviti najboljše možne pogoje. Ta čas je to edina smiselna rešitev,
ker je do Pekinga samo še nekaj več kot osem mesecev. Poleg
olimpiade je treba misliti tudi na uspešne nastope na domačem EP za
mladince in člane do 23 let. Predvsem je treba razmisliti, kako klubom
pomagati pri razvoju novih vrhunskih tekmovalcev. Čimprej se moramo
vsi, ki smo vpleteni v delo na KZS dokončno odločiti, kam in kako do
uspehov v prihodnje. V zadnjih letih se je veliko energije namreč izgubilo v debatah okoli organiziranosti reprezentanc in urejanju odnosov
KZS-klubi.
Morda se motim, vendar imam občutek, da so nekateri tekmovalci zelo hitro in z vsem zadovoljni, po drugi strani pa je nji-

O pripravah: »Tekmovalcem, ki se bodo pripravljali za nastop
na OI, je potrebno zagotoviti najboljše možne pogoje.«
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hovo samozadovoljstvo in samopoveličevanje nerealno. Spet drugi imajo ambicije glede na svoje sposobnosti postavljene
previsoko, in so potem razočarani ter
iščejo odgovore zakaj tako. Tretji, celo
najboljši med vsemi, razlagajo, da se je
potrebno najprej prebiti skozi kvalifikacije, pa, da je to velik problem ob taki
konkurenci, kot je v kajaku je in tako
naprej in tako dalje. Kot, da bi moral to
biti za kajakaša formata Petra Kauzerja ,
ki je nedvomno eden najboljših na svetu
in to že nekaj let, problem, oziroma, da je
že njegova uvrstitev v finale, uspeh, kar
seveda za tekmovalca njegovega kova,
ni. Zanima me, kako ti gledaš na to?
Od zadnjih sprememb tekmovalnih pravil leta
2002 so kvalifikacije izgubile pomen, saj v
kolikor tekmovalec na naredi kakšne res velike
napake ali izpusti vratca, je napredovanje v
polfinale zagotovljeno. Nina bi lahko na SP v
polfinale napredovala celo s 50 kazenskimi
sekundami! Dejansko se cela tekma odloča v
polfinalu. Število tekmovalcev, ki so se že
uvrstili v finale, se je v zadnjih letih povečalo,
saj je moč s samo eno tvegano in uspešno
vožnjo priti zelo visoko. Kljub temu pa se
razmere pri vrhu niso spremenile, saj finalna
vožnja ponavadi postavi vse na pravo mesto.
Najtežje je gotovo kajakašem, saj so za
uvrstitev v finale kazenske točke ali tehnične
napake le redko dovoljene. V ostali kategorijah je kar precej tekmovalcev, ki so bolj ali
manj vedno v finalu. Kdor ima ambicije priti
na vrh po dveh vožnjah, mora tako ali tako
polovico"2!6/
dela XPDF
opraviti že v 
polfinalu. 
Ostali

pa morajo iskati priložnost za napredek na
novi tekmi, ki pa je vedno samo pokazatelj
trenutnih sposobnosti posameznika. Najbrž
pa je res, da je raven pričakovanih rezultatov
oziroma potešenost posameznikov z
doseženim, v zadnjih letih kar padla.
Naenkrat smo postali zadovoljni z rezultati,
ob katerih bi včasih samo zamahnili. Še bolj
zanimivo je to, da znamo take dosežke tudi
opravičiti. Sam sem med tistimi bolj kritičnimi,
kar je verjetno posledica visokih ciljev in
pričakovanj, ki sem jih imel kot tekmovalec.
Ni mi jasno, da so naši vsako leto v
Tacnu, na domači tekmi, tako rekoč
nepremagljivi, še posebej kajakaši
zmagujejo kot po tekočem traku, enkrat
eden enkrat drugi, pometajo s konkurenco, drugod pa je situacija prevečkrat
povsem drugačna. Zdi se mi, da ni vse
samo v poznavanju vode in proge, pač
pa tudi drugje, morda v glavah fantov in
deklet. Pa v pristopu k tekmi, ki je, vsaj po
mojem mnenju v Tacnu, pred domačo
publiko, ki zahteva največ, povsem drugačen. Tak, kot bi moral biti povsod, na
malone vsaki tekmi, zlasti pa največjih,
kot je svetovno prvenstvo seveda.
Vsako domače prizorišče je velika prednost.
To ilustrirajo tudi zmagovalci letošnjih tekem
za svetovni pokal in EP med kajakaši, ki so bili
vselej domačini. Tacen zahteva še posebno
dobro poznavanje proge, zato so naši morda
res nekoliko v prednosti. Število nastopov na
tekmah v Tacnu je za starejše tekmovalce že
kar neverjetno veliko. Dvomim, da je pristop
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O olimpijski tekmi: »Tekma je velik izziv
in priložnost. Seveda pa tudi odgovornost, tudi do tistih, morda enako
dobrih, ki bodo ostali doma.«
do tekme doma kaj drugačen. Mogoče nekaj
vpliva več upanja na dosego rezultata in
posredno večja odgovornost do tekme,
morda tudi navijačev. Glede na to, da je v
Tacnu letno najmanj pet mednarodnih tekem
in se tam opravi večino treninga, pogrešam
več odličnih voženj mladih tekmovalcev in tistih, ki niso uvrščeni v ekipo. Na tujih
»domačih« prizoriščih se kot predtekmovalci
na tekmah vedno pojavijo mladi tekmovalci in
dosegajo čase na ravni najboljših. Pri nas ne
bi smelo biti nič drugače.

tehničnem smislu je boljše predstave moč
videti prav na vsaki tekmi svetovnega pokala.
Glede na številčno omejitev udeležencev je
po svoje uspeh že sam nastop, a s tem se ne
sme nihče zadovoljiti. Tekma je velik izziv in
priložnost. Seveda pa tudi odgovornost, tudi
do tistih, morda enako dobrih, ki bodo ostali
doma.

O sebi kot trenerju: »Sam sem med tistimi bolj kritičnimi, kar je verjetno posledica
visokih ciljev in pričakovanj, ki sem jih imel kot tekmovalec.«
Najbrž ni dvoma, da je povsem realno
pričakovanje, da je Peter Kauzer kandidat za kolajno na olimpijskih igrah, prihodnje leto v Pekingu. Ob predpostavki,
seveda, da si bo prihodnje leto dokončno
zagotovil nastop na OI.
Naj ponovim: Peter si mora seveda najprej
zagotoviti mesto za nastop na OI. Glede na
bonus, ki si ga je priboril v letošnji sezoni, ima
precej lažje delo od konkurentov. V primeru,
da mu to uspe in bo njegova priprava na
ravni zadnjih sezon, potem je tako kot skoraj
polovica udeležencev olimpijade kandidat za
najvišja mesta. Zaenkrat na največjih tekmah
Petru ni vse uspelo po načrtih, zato je tako

napovedovanje še toliko bolj nehvaležno.
Glede na prikazane vožnje zadnjih let si gotovo zasluži uspeh tudi na največjih tekmah.
Toliko bolje, če so to olimpijske igre.
Kaj torej storiti, da bo prihodnjo sezono
in potem tekmo v Pekingu dočakal optimalno pripravljen in do konca nabrušen
odšel v boj za kolajne? Pogojno seveda,
kar sva že dejala.
Izkušnje preteklih olimpijskih nastopov kažejo,
da tista optimalna priprava zajema bolj »procese v glavi« pred in med samim nastopom.
Za zunanjega opazovalca so OI tekma, kjer
je na pogled najlažje doseči rezultat. V

Če se še malce vrneva k našim nasploh.
Kvaliteten premik so nedvomno dvosedi,
ne glede na rezultat na SP, kar veseli.
Pri dvosedih je na pogled konkurenca najmanjša zaradi majhnega števila čolnov, a je
uvrstitev med najboljše enako težka kot v
drugih kategorijah. Tudi osvojitev olimpijske
kvote se zdi za to disciplino najtežje dosegljiva. Napredovanje dvosedov-samoukov je do
sedaj potekalo dokaj hitro. To je bil najlažji
del. Do preboja med najboljše bo verjetno
potrebno več izkušenj in vztrajanje.
Kje torej vidiš slovenski slalom na divjih
vodah v prihodnji sezoni?
Osvojitev olimpijske kvote na EP bi za dekleta
moral biti samo vmesna postaja na poti do
prvega finala na veliki tekmi. Podobno velja
za kanuiste. Neodvisno od OI mora potekati
priprava na ostala tekmovanja. Veljalo bi
izkoristiti progo v Solkanu in uspešno nastopiti na EP mladincev in mlajših članov. Žal je
program tekmovanj naslednje leto tak, da je
sezone za neolimpijce konec že sredi julija.
Slovenski slalom na divjih vodah pa si bo
odmor privoščil šele po uspešnem nastopu na
OI v Pekingu.

Piše: Andrej Jelenc

Iz Duisburga naši
mirnovodaši zadovoljni
JERNEJ ŽUPANČIČ REGENT JE NA 1000 M NA SVETOVNEM PRVENSTVU OSVOJIL OSMO MESTO IN
IZPOLNIL ŠE DRUGI CILJ; PRIDOBIL SI JE KVOTO ZA NASTOP NA OLIMPIJSKIH IGRAH V PEKINGU.
ŠPELA PONOMARENKO JE OSVOJILA TRETJE MESTO NA 200 M, OLIMPIJSKE NORME NA 500 M PA
NI DOSEGLA, IN IMA POPRAVO PRIHODNJE LETO NA EVROPSKEM PRVENSTVU V MILANU.
svetovnega prvenstva na mirnih vodah, ki je bil v prvi polovici
avgusta se je maloštevilna odprava vračala zadovoljna. Na
prvenstvu so nastopili trije tekmovalci, Tea Kralj, za katero je bil
to prvi nastop na članskem svetovnem prvenstvu ter Špela
Ponomarenko in Jernej Župančič Regent, ki sta imela na prvenstvu
visoke cilje. Oba sta odpotovala na prvenstvo s ciljem osvojitve olimpijske kvote, kar je obenem pomenilo tudi uvrstitev v A finale, to pa jima
do prvenstva v Duisburgu na svetovnih prvenstvih v olimpijski disciplini
še ni uspelo. Špela je seveda branila še srebro na 200 m iz Szegeda
2006.

sledil še koncert, ki pa so ga tekmovalci in tekmovalke izpustili, saj jih
je že zgodaj zjutraj čakal prvi štart.

S

Kot je v navadi svetovno prvenstvo ni več samo športni dogodek.
Organizatorji so poskrbeli za precej pester spremljevalni program. V
okviru regatnega centra so organizirali sejem kajakaške opreme, na
razstavnih prostorih pa so bile seveda prisotna vsa podjetja, ki v
mirnovodaškem športu kaj pomenijo. Tik ob regatnem centru, v okviru
MSV Arene si je bilo možno ogledati vrsto koncertov znanih nemških
glasbenih skupin, na številnih stojnicah pa je bilo poskrbljeno za lačne
in žejne. Celotno dogajanje na Kanu WCH Plazi so izvedli pod
nazivom Kulturno poletje.

Prvenstvo se je začelo z otvoritvijo v deževnem vremenu na prireditvenem prostoru ob MSV Areni. Organizatorji so se na razmere dobro
pripravili, saj so za vse zagotovili palerine, tako da je večina tekmovalcev in spremljevalcev kljub dežju vztrajala do konca. Po otvoritvi je

Tekmovalni program v Dusiburgu je potekal po novi formuli, tako da sta
bila že prvi dan na sporedu tako kvalifikacije kot polfinale na najdaljši,
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Špela Ponomarenko

Duisburg 2007

1000-metrski progi. Tea Kralj je svoje nastope na prvenstvu sklenila že
po kvalifikacijah. Svoj prvi cilj pa je v popoldanskem programu izpolnil Jernej Župančič Regent. Z drugim mestom v svoji polfinalni skupini se je uvrstil v svoje prvo A finale na svetovnih prvenstvih. Pred tem
je sicer v A finalu že veslal v dvojcu leta 2002, skupaj z Jako
Jazbecem, ki od leta 2004 nastopa za Italijo. S štarta je začel sicer
nekoliko zadržano, vendar po 500 m začel loviti takrat vodilnega
Španca in kasnejšega zmagovalca Avstralca Kenetha Wallaca. 250
m pred ciljem so bili vsi trije skoraj poravnani, nato pa je Avstralec
odlično finiširal, Španec pa ni zdržal visokega ritma.

osvojila svojo drugo kolajno na svetovnih prvenstvih. V zadnjih zavesljajih ji je sicer nekoliko zdrsnilo veslo, tako da je nekoliko izgubila
ritem, vendar kljub vsemu odlično zaključila tekmo. Zmagala je Špelina partnerka na treningih, Srbkinja Nataša Janics, ki tekmuje za
Madžarsko, na drugo mesto pa se je uvrstila Finka Anne Rikala.
Za konec prvenstva je Špela še suvereno zmagala v B finalu in osvojila skupno deseto mesto, kar je njen najboljši rezultat na svetovnih
prvenstvih na 500 m. Deseto mesto bo lahko še kako pomembno ob
morebitnem popolnjevanju mest za OI v Pekingu. Sicer pa je še nekaj
mest v K-1ž na 500 m na razpolago na evropskem prvenstvu 2008 v
Milanu.

Tudi Špela Ponomarenko se je drugi dan prvenstva po pričakovanjih
uvrstila v polfinale tekme na 500 m. V kvalifikacijski skupini sta bili z
Madžarko Katalin Kovacs za razred boljši od tekmic. V cilj je priveslala slabo sekundo za Madžarko. S skupno šestim časom se je uvrstila v polfinale. Žreb ji je za polfinale namenil izredno težko skupino.
Osvojila je četrto mesto ter se kljub skupno devetemu času ni uvrstila v
A finale. Si je pa A finale zagotovila na 200 m, po odlični predstavi
tako v kvalifikacijah, kot v polfinalu.

Po Duisburgu se Jernej že lahko mirno osredotoči na priprave na
olimpijske igre. Špela mora še na popravni izpit na evropsko prvenstvo 2008 v Milano, vendar po prikazanem na zadnjih dveh svetovnih
prvenstvih ter ob motivu, ki ga ima, ji osvojitev kvote za nastop na
olimpijskih igrah ne bi smela uiti. Verjamemo, da ji bo uspelo.

Jernej v A finalu na 1000 m ni imel možnosti, da bi posegel v boj za
najvišja mesta. Osvojil je osmo mesto in izpolnil še drugi cilj; pridobil si
je kvoto za nastop na olimpijskih igrah v Pekingu. S tem je izpolnil oba
cilja, s katerima je prišel v Duisburg.
Enega od dveh ciljev pa je izpolnila tudi Špela Ponomarenko.
Dokazala je, da resnično sodi v svetovni vrh na najkrajši kajakaški razdalji, z osvojeno bronasto kolajno pa je skoraj ponovila lanskoletni
uspeh, ko se je s svetovnega prvenstva Szegedu presenetljivo vrnila s
srebrom. Špela je hitro potisnila v pozabo razočaranje po tem, ko se
ni uvrstila v A finale na 500 m ter se odlično pripravila na start 200metrske razdalje. Z odličnim finišem je priveslala na tretje mesto in

Jernej Župančič Regent
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Besedilo in fotografije: Nina Jelenc

Fotoreportaza Tacen
Polne tribune, glasni navijači, vroče sonce in seveda uspehi slovenskih reprezentantov so bili vrhunci julijske tekme svetovnega pokala v Tacnu. Po nekaterih podatkih je več kot 200 tekmovalcev iz 29 držav spodbujalo 3000 ljubiteljev kajaka na
divjih vodah. Za slovensko slavje je v nedeljskih finalih poskrbel Jure Meglič, ki je nekoliko presenetljivo ugnal vso kajakaško
konkurenco in se v prvem nastopu na domači progi na tekmi svetovnega pokala povzpel na najvišjo stopničko. Njegov
uspeh je dopolnil Dejan Stevanovič z drugim mestom med kanuisti. Omeniti je potrebno še sedmo mesto Petra Kauzerja,
deseto Dejana Kralja, enajsto Urše Kragelj in dva finalna nastopa v konkurenci dvosedov. Presenetljivo drugo mesto po polfinalih sta dosegla Nejc Višnar in Urban Jarc, ki sta bila na koncu deseta, Aljaž Kulovec in Simon Hočevar pa sta bila šesta.

Dejan Stevanovič je prekinil slabe nastope slovenskih
kanuistov.

Jure Meglič se je veselil pred domačimi navijači.

Petra Kauzerja je stopničk stalo 50 kazenskih sekund.

Po polfinalu sta bila Nejc Višnar in Urban Jarc druga.

Jure Meglič na poti k zmagi.
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Urša Kragelj je za las ostala brez finala.

Čehinja Marcela Sadilova v boju s savskimi brzicami.

Slovakinja Jana Dukatova je bila druga.

Nekdanji svetovni prvak Fabian Dörfler.

Dejan Kralj je bil deseti.

Distributer:
www.rodeoteam.si

Jošt Zakrajšek je bil pred domačimi navijači 36.

Marko Mihelič je v polfinalu nesrečno zlomil veslo in moral
odstopiti.
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Piše: Nina Jelenc

Prijetno presenecenje Eva Tercelj
DA IMA SLOVENSKI KAJAK NA DIVJIH VODAH SVETLO PRIHODNOST SO S SVOJIMI REZULTATI
DOKAZALI ČLANI MLADINSKE REPREZENTANCE. NA MLADINSKEM EVROPSKEM PRVENSTVU IN
EVROPSKEM PRVENSTVU MLAJŠIH ČLANOV V KRAKOVU SO DOSEGLI IZVRSTNE REZULTATE.
ve odličji je osvojil Jernej Zupan, v konkurenci mlajših članic je
Eva Terčelj skupaj z Uršo Kragelj in Niko Mozetič osvojila
bron, četrta sta bila Luka Božič in Sašo Taljat, v posamičnih
finalih pa so nastopili še Nejc Višnar in Urban Jarc, Jure Lenarčič in
Eva Terčelj.

D

Prav Evo Terčelj mnogi vidijo kot svetlo prihodnost slovenskega
ženskega kajaka. Sama se s tem ne obremenjuje, ker je prepričana, da
je za to še prezgodaj. Petnajstletna dijakinja ljubljanske gimnazije
Bežigrad je bila še preteklo sezono premlada za nastop na največjih
tekmovanjih. Pa jo je to motilo? »Mislim, da če je nekdo tako dober, da
se lahko kosa s starejšimi tekmovalci, naj mu bo to tudi omogočeno.
Tudi gimnastičarke so lahko pri rosnih letih svetovne prvakinje, v tem ne
vidim nič spornega. Po drugi strani pa ni vedno dobro prehitevati in
neke meje morajo obstajati,« pravi Eva. Letos je dobila priložnost na
tekmi svetovnega pokala v Tacnu in ponujeno je zelo dobro izkoristila.
»Na tej tekmi se nisem obremenjevala z rezultatom, pomembnejše mi
je bilo nabiranje izkušenj in nastop na tekmi, kjer je zbrana vsa svetovna elita, kar mi je bilo v veliko čast. Tacensko progo dobro poznam, kar
sem obrnila v svoj prid, odpeljala dve kar dobri vožnji in rezultat je bil
za prvi nastop presenetljivo dober,« je svoj krst v članski konkurenci
ocenila Eva, ki se je uvrstila na 25. mesto.

Eva Terčelj med brzicami.

Članica KKK Ljubljana je najprej vadila pod budnim očesom Žive
Cankar, zdaj pa je njen trener Matej Trampuž. Ker trenira šest dni v
tednu, večinoma dvakrat dnevno, mora svoj dan zelo dobro organizirati: »Tako šola kot trening zahtevata celega človeka, zato si moram
svoj dan dobro organizirati, da mi ostane še nekaj prostega časa, vendar ni vedno lahko.«
Po odličnih predstavah v pretekli sezoni, ko se je na mladinskem
evropskem prvenstvu v Krakovu uvrstila med najboljšo deseterico ter
skupaj z Uršo Kragelj in Niko Mozetič osvojila moštveno kolajno v
kategoriji mlajših članic, bo eden izmed glavnih adutov tudi na
mladinskem evropskem prvenstvu v Solkanu. Pri napovedi ciljev in želja
je previdna: »Želja vsakega tekmovalca je dati vse od sebe in se
pokazati v najboljši luči, še posebno, če gre za tekmo na domačem
terenu, pred domačim občinstvom. Čeprav mi proga v Solkanu ni
najljubša, upam na dobro uvrstitev.«

Mladi upi v C-2: Luka Božič, Sašo Taljat, Luka Slapšak, Blaž
Oven.
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Besedilo in foto: Nina Jelenc

Kajakas leta
ŽE DRUGIČ ZAPORED STA NAJBOLJŠA ŠPORTNIKA PO IZBORU KZS POSTALA MIRNOVODAŠICA
ŠPELA PONOMARENKO IN DIVJEVODAŠ PETER KAUZER. PRVA SI JE LASKAVI NASLOV PRISLUŽILA
Z OSVOJENO BRONASTO KOLAJNO NA SVETOVNEM PRVENSTVU, KAUZER PA JE PONOVIL USPEH
IZPRED DVEH LET, KO SE JE NA EP V TACNU VESELIL DVEH KOLAJN.
udi tokrat je osvojil posamično srebro in moštveno zlato, kjer sta
se mu na zmagovalnem odru pridružila še Jure Meglič in Dejan
Kralj. KZS je za najboljšo divjevodašico leta izbrala Lučko
Cankar, za najboljšega mirnovodaša Jerneja Zupančiča Regenta,
najboljši mladinec pa je postal Jernej Zupan. Praktične nagrade za
osvojene kolajne na največjih tekmovanjih so romale v roke Petra
Kauzerja, Jureta Megliča in Dejana Kralja za zlato kolajno na EP,
Špele Ponomarenko za bron na SP, Jerneja Zupana, Blaža Cofa in
Jureta Lenarčiča za kolajno na MEP in prav tako za kolajno na EP mlajših članov kajakašicam Evi Terčelj, Urši Kragelj in Niki Mozetič.
Priznanje za zasluge pri razvoju kajakaštva so prejeli Dušan Tuma,
Lucijan Pellegrini in Vladimir Jakomin.

T

Prireditev je povezoval radijski novinar Franci Pavšer ml., v
vlogi Kajakaša Sandija.

Najboljši v pretekli sezoni: Peter Kauzer, Špela Ponomarenko,
Jernej Zupan in Lučka Cankar.

Priznanja za prispevek k razvoju kajakaštva.

Zlati kajakaši v družbi hrastniškega župana Mirana Jeriča.

Peter Kauzer na zaslišanju.
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Piše: Nina Jelenc

Jure Meglic isce odgovore
ZARADI IZSTOPAJOČEGA ROZA ČOLNA SO GA V MEDIJIH POIMENOVALI ROŽNATI JEZDEC BRZIC.
TRIINDVAJSETLETNI JURE MEGLIČ JE BIL PO ZMAGI V TACNU V SREDIŠČU MEDIJSKE POZORNOSTI,
KI MU JE BILA, KOT PRAVI SAM, VŠEČ. POLEG ZMAGE V SVETOVNEM POKALU JE NA EVROPSKEM
PRVENSTVU SKUPAJ Z DEJANOM KRALJEM IN PETROM KAUZERJEM PONOVNO OSVOJIL ZLATO
KOLAJNO V MOŠTVENIH VOŽNJAH.
Kaj pa je sploh šlo narobe v Braziliji?
Na to vprašanje še iščem odgovor.
Kako bi na splošno ocenil preteklo sezono?
Zame je bila nedvomno dobra. Ponovili smo evropsko prvenstvo,
potem zmaga v svetovnem pokalu. Škoda, ker še na kakšni tekmi nisem
prišel v finale, predvsem na EP, pa potem še moštvene vožnje na SP.
Res se mi zdi, da bi lahko kaj naredili, ker smo imeli najboljše čase,
škoda zaradi napak. So minusi, ki dajo črno piko na celo sezono,
ampak gledano v celoti sem zadovoljen.
Letos si nastopil na več tekmah, kjer so delili denarne nagrade.
Misliš, da je tovrstnih tekem premalo?
Lahko bi bilo več tekem svetovnega pokala in na njih denarne
nagrade. Zdi se mi nesmiselno, da v svetovnem pokalu ne podpirajo
denarnih nagrad, ker jih imajo v vseh športih. Svetovni pokal že ima
veljavo, s tem pa bi jo še bolj dvignili. Če bi naredili še kakšno tekmo,
bi bil šport verjetno še popularnejši. S petimi tekmami pač ne more biti
veliko.

bsolvent grafike na naravoslovno-tehnični fakulteti in študent
Fakultete za šport Jure Meglič bi nekoč zelo rad obiskal Kubo,
na pripravah pa v kuhinji z drobnimi opravili rad pomaga
reprezentančnemu kolegu Joštu Zakrajšku, ki je odličen kuhar in se od
njega uči drobnih kuharskih skrivnosti.

A

Kaj pa misliš o World Series?
Upam, da bo uspelo, ker je to edina možnost, da se kajak prebije
naprej. S takim svetovnim pokalom ne bomo prišli nikamor.
Pred novo sezono je prišlo do kar velikih sprememb v trenerskih
vrstah. Misliš, da bodo šle stvari na boljše?
Upam. Po treh letih dela z Alešem Vrabičem smo prišli malo navzkriž v
pogledih na kajak, zato smo rekli, da bi bilo morda bolje, da greva z
Joštom drugam. Verjamem v delo, ki ga zdaj izvajamo, poleg tega mislim, da je vsaka sprememba okolja ali trenerja pozitivna. Seveda je
bilo dobro tudi prej, delali smo dobro, tudi rezultati so bili. Ampak
potrebovala sva spremembo.

V nekem intervjuju si rekel, da je vsakič cilj uvrstitev v finale. Si
v Tacnu pričakoval takšen razplet?
Malo sem bil že jezen, ker sem odpeljal dve dobri tekmi, ampak mi je
zaradi neumnosti vedno nekaj malega zmanjkalo do finala. Ostali sta
mi samo še dve tekmi, Tacen in potem Augsburg, tako da sem hotel priti
v finale, ker sem dobro treniral. Ko sem se uvrstil v finale, je bilo precej
lažje, saj sem se uvrstil na SP.
Kot član reprezentance si prvič nastopil na svetovnem pokalu v
Tacnu. Je bilo kaj treme zaradi domačega prizorišča?
Bilo mi je všeč, ker pred takim občinstvom, takšno množico malokrat
nastopaš. Predvsem zaradi tega, ker te vsi poznajo in navijajo zate.
Tako da je bilo kvečjemu lepše. Bomo videli, če bo drugo leto tudi tako.

Je res težje priti v slovensko reprezentanco, kot pa potem doseči
dober rezultat v mednarodni konkurenci?
Meni je težje. Če se ne uvrstiš v ekipo, pomeni, da nimaš možnosti
narediti nobenega drugega rezultata. Ni težje priti v ekipo, ker nas je

Takoj po tekmi si bil menda prepričan, da je zmagovalec Peter
Kauzer. Kako to, da nisi verjel v svojo zmago?
Videl sem spodnji del Petrove vožnje, ki je bila zelo tekoča, vedel sem
tudi, da je imel prednost iz prvega teka, v tistem trenutku mi je bilo
vseeno, ker sem že bil na stopničkah. Že to je bil velik uspeh, prvo ali
drugo mesto. Seveda zmaga več pomeni, ampak bilo bi lepo, da bi
bila oba na stopničkah.
Po Tacnu so verjetno pričakovanja narasla. V Augsburgu in
Braziliji pa si bil precej oddaljen od finala. Si želel preveč?
Niti ne. V Augsburgu mi je šlo v kvalifikacijah zelo dobro, časi so bili v
redu. V polfinalu pa sem naredil veliko napako v zgornjem delu in tek
je šel po zlu, potem so se napake samo še vrstile. Pred Brazilijo sem
imel v Bratislavi zelo hitre vožnje, imel sem fenomenalne vožnje tudi na
treningih. Presenečal sem sam sebe, da lahko tako odpeljem, potem pa
je bil v Braziliji splet okoliščin, ko sem dobil 50 kazenskih sekund.
Ponesrečila se je cela tekma.
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v Sloveniji manj kot v svetovnem pokalu,
ampak do sedaj je zame to predstavljalo psihološko breme. Morda sem si preveč naložil,
ampak zdaj s Tušakom to poskušava rešiti.

Kadar je Peter nezadovoljen s svojo
vožnjo tolče po čolnu. Kako se ti
spopadaš z razočaranjem?
Po čolnu ravno ne tolčem. Si rečeš »ajej, kaj
sem spet zaj…, kaj mi je bilo tega treba«.
Malo si slabe volje, malo več premišljuješ
zakaj in kako, ampak potem sčasoma preboliš. Pridejo nove tekme, nove možnosti za
zmago in prej ali slej pozabiš na neuspeh.

Ti bo zdaj lažje, ker si bil že dvakrat v
reprezentanci?
Upam. Moralo bi biti. Nedvomno sem dobil
določene izkušnje in upam, da bom bolj
trezno razmišljal.
Petra Kauzerja na tekmah spremlja cel
avtobus navijačev, Jošt Zakrajšek ima
svoj fan klub. Kako pa je s tvojimi navijači?
Tudi mene podpirajo. Po svetovnem pokalu so
mi v Dupljah naredili sprejem, kar me je zelo
presenetilo, ker do takrat nisem poznal veliko
ljudi v vasi in okolici. Bilo mi je všeč, da so me
ljudje spoznali, me spremljali. Ne hodijo na
vse tekme, me pa očitno spremljajo, kar mi je
dovolj.
Nekaterim tekmovalcem pomaga glasno
spodbujanje s tribun, spet drugi so tako
osredotočeni na tekmo, da ne slišijo navijanja. Kam spadaš ti?
Ponavadi ne slišiš veliko, včasih kakšnega
napovedovalca na ravnini, kjer ti nekoliko
pade koncentracija, ker ni vrat. Na velikih
tekmah, kjer si še posebej osredotočen, navijačev sploh ne slišiš.

Januarja odhajate z ekipo na priprave v
Avstralijo, veliko si odsoten tudi poleti. Se
kdaj naveličaš potovanj?
Zaenkrat še uživam v tem. Na koncu sezone,
ko razmišljaš, kam bi šel na počitnice, ne
najdeš ideje, ker ti ustreza biti doma. Mi je pa
lepo potovati, posebej v takšni družbi kot je
kajakaška, ker se dobro razumemo, dobro
funkcioniramo. Če se bom pa naveličal, ne
bom več toliko hodil okoli.
Potem jih sploh ne bi potrebovali?
Mislim, da v podzavesti slišiš neko hreščanje,
tako da veš, da moraš dati vse od sebe.
Sigurno je dobro da so tam, če ne drugega,
ko prideš v cilj, da veš da si dobro odpeljal.
Imaš pred tekmo kakšen poseben obred?
Zdi se mi, da bi vraževerje znalo bolj
škodovati kot prinesti kaj dobrega. Seveda
imam rituale priprav na tekmo, ampak so bolj
psihološki, tako da res prideš do nivoja, kjer si
100 odstotno skoncentriran in pripravljen na
dobro vožnjo.
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Olimpijski kajak na
izjemnem objektu
SHUNYI OLYMPIC PARK, KJER BODO NA OLIMPIJSKIH IGRAH V PEKINGU POTEKALA TEKMOVANJA V SLALOMU, NA MIRNIH VODAH, VESLANJU IN DALJINSKEM PLAVANJU JE IZJEMNO LEPO
ZGRAJEN ŠPORTNI OBJEKT. PREDVSEM SLALOMISTOM BO VESLANJE NA ZAHTEVNI SLALOMSKI
PROGI ŠE POSEBEN UŽITEK.

lovenski tekmovalci so olimpijske objekte že preizkusili. Prvi so po
olimpisjki progi zaveslali Urša Kragelj, Dejan Stevanovič in
Jošt Zakrajšek, ki so nastopali na testnem tekmovanju Good
Luck Beijing v sredini avgusta. Teden dni kasneje je v okviru istega tekmovanja nastopil tudi Jernej Župančič Regent.

S

Na termine je bilo s strani vodstva vseh ekip veliko pripomb, na kar pa
se organizatorji niso preveč ozirali. Glede na to, da se ne bo dalo izkoristili vseh terminov za trening bo potrebno odhod na olimpijske igre
načrtovati že za prvi dan treninga pred samimi igrami.
V avgustu so bile za Peking značilne izjemno visoke temperature in precej vlage. Nekaj dni je bilo čutiti tudi problem s smogom, na kar mnogi
opozarjajo, vendar prav moteče v Shunyiju, ki je 60 km oddaljen od
središča mesta in kjer bodo potekala tekmovanja v kajaku ni bilo. V
času testnih tekmovanj so tudi omejili promet v mestu, tako da je tudi to
zmanjšalo vpliv smoga v tistem času. Kitajci so se na vsakem koraku
trudili, da bi bilo bivanje ekip čim bolj prijetno. To jim je v večini
primerov tudi uspevalo. Problemi pa nastanejo, ko je potrebno biti
nekoliko elastičen v odločitvah. Te značilnosti pri organizatorjih žal ni
bilo opaziti.

Celoten športni park so sicer zgradili Kitajci sami, pri načrtovanju
slalomske proge pa so si pomagali tudi z znanjem francoskih konstruktorjev slalomskih prog iz EDF, ki so zgradili tudi objekte v Sydneyju,
Atenah, Parizu, Markleebergu in Zoetemerju. Proga za slalom je kar
precej zahtevna. Če sta se Stevanovič in Zakrajšek na progi dobro
znašla, pa je imela Urša Kragelj precej več težav. Temu primeren je
bil tudi rezultat na tekmi. Urša je tekmo končala z nastopom v kvalifikacijah. Zakrajšek se je z dobro polfinalno vožnjo uvrstil med osmerico finalistov, medtem ko je bil Stevanovič za mesto prepočasen.
Tekmovanje je namreč potekalo po pravilih, ki bodo veljala na olimpijskih igrah. Pri kanuju se je v polfinale uvrstilo 12, v finale pa le 8 tekmovalcev. Organizatorji so celotno tekmovanje vodili na način, kot
bodo organizirali tekme na olimpijskih igrah, tako da so tudi vodje ekip
lahko pridobili marsikatero informacijo, ki bo še kako pomembna pri
organizaciji delovanja ekipe na olimpijskih igrah. Večina tekmovalcev
je tekmovanje izkoristila predvsem za dober trening mesec dni pred
svetovnim prvenstvom.

V času bivanja v Pekingu je bilo nekaj časa tudi za ogled zgodovinskih
znamenitosti. Najbolj je vse seveda navdušil kitajski zid. Eden najbolj
ohranjenih delov je le slabo uro vožnje oddaljen od olimpijskega centra Shunyi. Seveda pa je izjemen vtis pustil tudi ogled Poletne palače,
Prepovedanega mesta ter Trga nebeškega miru.
Kdo vse izmed slovenskih tekmovalcev se bo v olimpijski opremi sprehodil po ulicah olimpijskega Pekinga bo jasno do sredine maja 2008.
Kdo bo član slalomske ekipe pa že nekoliko prej.

Tudi regatni center, kjer bodo tekmovali mirnovodaši je izjemno lep
objekt in bo nudil tekmovalcem optimalne pogoje za nastop. Jernej
Župančič Regent jih je odlično izkoristil in bil s sedmim mestom na tekmovanju zadovoljen tudi po rezultatski plati.
Še dva kajakaša sta se spoznala z olimpijskim objektom. Peter
Kauzer in Jure Meglič sta skupaj z drugimi reprezentancami izkoristila prvi termin treninga, ki so ga zagotovili s strani BOCOG-a v oktobru.
Tako kot drugi tekmovalci sta bila nad objektom navdušena.
Na progi bo do olimpijskih igrer možno trenirati še v okviru treh terminov. Prvi bo v začetku aprila, ki je za večino reprezentanc v izjemno
neugodnem terminu, drugi, v začetku junija bo verjetno najbolj
zaseden, še zadnji, tretji pa bo v času serije tekem svetovnega pokala.
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Dobrodošli
v vesolje zabave!

V skupini Hit ustvarjamo svojevrstno vesolje storitev, ki je našim
gostom v zabavo, nam pa v ponos in nenehen izziv. S svojimi igralniško-zabaviščnimi centri in počitniškimi kapacitetami v turističnih
središčih sodimo med največje evropske ponudnike zabave.

www.hit.si

Perla, Park, Aurora, Korona in drugi centri
igre in zabave iz verige Hit Stars so namenjeni gostom, ki bi želeli svoj vsakdan
obarvati z novimi doživetji. Naš pristop je
celosten, kar nas postavlja v vrh evropske
igralniške ponudbe: v naših središčih je
mogoče preživeti večer ob igri na srečo,
glasbi, plesu, izvrstni kulinarični ponudbi,
jutro pa dočakati v hotelih najvišjega
kakovostnega razreda.

Larix, Grand Hotel Prisank, Kompas in
drugi hoteli v Kranjski Gori ter Maestral
v Črni gori pa so namenjeni gostom, ki
želijo v svojem prostem času predvsem
uživati v miru in naravi ter se razvajati.
Veriga Hit Holidays zato temelji na izvrstni turistični lokaciji, bogati dodatni
ponudbi wellnessa in različnih športov,
odlični kulinariki, predvsem pa udobnih
hotelih.

