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irektor naših kajakaških reprezentanc Andrej Jelenc, je bil tako prijazen, da mi je za potrebe članka, ki je pred vami, pripravil najboljše
uvrstitve, ki so jih naši športniki in športnice dosegli v zadnjih dveh letih.
Štejejo seveda le kolajne, zlate, srebrne, bronaste, tiste dosežene na največjih
tekmovanjih. Vzelo mi je sapo. Čeprav sem vedel, da jih je veliko, jih toliko le
nisem pričakoval. Seveda vam bom razkril podatke, ki so me resnično razveselili, mi polepšali dan tako, kot bodo zanesljivo vsakemu, ki ima rad naš vodni
šport. Kajti v letu 2009 so naša dekleta in fantje v vseh starostnih kategorijah,
kajpak, skupaj osvojili 24 kolajn, letos pa smo, če se pošalim, malce popustili
in smo se na na svetovnih in evropskih prvenstvih zavihteli na zmagovalne stopničke le 19-krat. S tem smo postali najuspešnejša slovenska športna panoga
v zadnjih dveh letih, o tem ni nobenega dvoma.
Ponosni moramo biti tudi na organizacijo svetovnega prvenstva v slalomu na
divjih vodah, septembra v Tacnu. Pritrditi je treba tistim, ki menijo, da smo se
slovenski prireditelji z mojstrsko improvizacijo še enkrat izkazali za zaupanja
vredne gostitelje največje divjevodaške prireditve na svetu.
Beseda »improvizacija« ni bila izbrana naključno. Spomniti je namreč treba, da
je Kajakaški center Tacen pred okroglima dvema desetletjema, ko je Ljubljana
leta 1991 drugič (po letu 1955) gostila SP v slalomu na divjih vodah, resda
dobil novo umetno progo, a je vendarle ostal torzo. Pričakovanje, da bo progi
kmalu sledila tudi druga potrebna infrastruktura, ki bi slovensko kajakaško
središče in svetišče zaokrožila v vsestransko privlačen športni center, se je izjalovilo. Res pa je, da gre pri tem projektu zaradi denacionalizacijskih postopkov
na tej lokaciji za dokaj zapleten položaj, ki ne ponuja hitrih rešitev.
Za letošnje svetovno prvenstvo je Kajakaška zveza Slovenije mobilizirala
prav vse razpoložljive moči. Če jih ne bi, bi najbrž pokleknili pred recesijo in
razobesili belo zastavo. Tako pa so kajakaški entuziasti, delavci, prostovoljci,
drobni človeški kamenčki zbrani v najžlahtnejšo ogrlico še enkrat več pokazali,
kaj zmore društveno organiziran šport, če strne moči ob povsem konkretnem
cilju in motivu.
Tako kot na rezultate, ki jih na največjih mednarodnih tekmovanjih v zadnjih
dveh letih dosegajo naši športniki in športnice, moramo biti ponosni tudi na to,
da smo v nemogočih razmerah odlično izpeljali svetovno prvenstvo v Tacnu. In
če bo septembrsko svetovno prvenstvo v domačem okolju motiviralo obetavne
mlade športnike, da se povsem osredotočijo na svojo športno pot in postavljene cilje, bo veselje kajakašev še toliko večje.

Distributer:
www.rodeoteam.si
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Piše: Nina Jelenc

Za slovenskimi reprezentanti je
neverjetna sezona
Iztekajoče se leto 2010 bo v zgodovini slovenskega kajakaštva tako na divjih kot mirnih
vodah ostalo zapisano kot eno najuspešnejših vse od osamosvojitve. Tokrat so na velikih
tekmovanjih sicer vidnejšo vlogo igrali slalomisti, a z izjemnimi uvrstitvami se lahko pohvalijo tudi mirnovodaši in spustaši. Člani slovenskih reprezentanc v spustu in slalomu na
divjih vodah ter v sprintu na mirnih vodah so na evropskih in svetovnih prvenstvih ter na
tekmah svetovnega pokala v letošnji sezoni osvojili več kot 30 kolajn. V nadaljevanju si
lahko preberete kratek pregled te uspešne sezone.
Marec

prvenstvo, našim tekmovalcem pa omogočili dobro primerjavo
in oceno dela, opravljenega v zimskem pripravljalnem obdobju.
Na reki Savi so isti vikend tekmovali tudi spustaši, med katerimi
sta bila najboljša Jernej Korenjak (zmagal v konkurenci kajakašev) in Jošt Zakrajšek, ki je bil najhitrejši kanuist.

Mirnovodaška sezona se je začela z državnim prvenstvom na
5000 metrov, kjer je slavil Jernej Župančič Regent, pred Joštom
Zakrajškom, za katerega je bilo to prvo državno prvenstvo,
odkar je slalomski čoln zamenjal za mirnovodaškega. Na
Mostu na Soči je manjkala Špela Ponomarenko, najboljša slovenska kajakašica na mirnih vodah, ki se je takrat v Južnoafriški
republiki še pripravljala na novo sezono, nastopil pa ni niti Nejc
Žnidarčič, ki se je na mirnih vodah specializiral za najkrajšo
razdaljo.
V marcu so s tekmovanji v novi sezoni začeli slalomisti. Na tradicionalni otvoritveni tekmi v Tacnu so nastopili tudi številni tuji
tekmovalci, ki so tekmo izkoristili za krajše priprave na svetovno

April
Aprila je bila na programu tradicionalna slalomska tekma za
točke ICF v Solkanu, kjer so slovenski slalomisti dosegali odlične
rezultate. V konkurenci kajakašev je popolno hrastniško slavje
nekoliko pokvaril le najboljši švicarski tekmovalec Michael Kurt,
ki se je uvrstil na drugo mesto med Petra Kauzerja in Janoša
Peterlina, Jure Meglič pa je osvojil peto mesto. Med kanuisti je
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bil najboljši Benjamin Savšek, pred klubskim kolegom Blažem Cofom in Slovakom
Karolom Rozmusom. Pri dekletih je bila
najboljša Slovakinja Jana Dukatova, ki
je bila boljša od Nine Mozetič in Urše
Kragelj, v konkurenci kanujev dvosedov
pa sta po pričakovanjih slavila trikratna
olimpijska zmagovalca Peter in Pavol
Hochschorner. Luka Božič in Sašo Taljat
sta bila druga, Luka Slapšak in Urban
Jarc pa tretja. Ob koncu meseca so
nekateri slovenski slalomisti nastopili na
mednarodni tekmi v slovaškem Liptovskem
Mikulašu, kjer se je z dvema četrtima
mestoma najbolje odrezal Jure Meglič.
V španskem Sortu so v sklopu priprav na
svetovno prvenstvo na mednarodnem tekmovanju odlično nastopili spustaši. Luka
Božič in Sašo Taljat, sicer specialista za
slalom, sta bila najhitrejša v klasični preizkušnji in druga v sprintu, Nejc Žnidarčič
pa je zmagal v sprintu in bil tretji v klasični preizkušnji. Ob koncu meseca so v
Solkanu spustaši nastopili na državnem
prvenstvu v sprintu. Med kajakaši je pričakovano zmagal Nejc Žnidarčič, drugi
je bil nekdanji mladinski svetovni prvak
Tim Kolar, tretji pa članski svetovni prvak
Lovro Leban. Med kanuisti je članski
naslov pripadel Blažu Cofu, drugi je bil
Jošt Zakrajšek. Med kajakašicami je bila
najhitrejša Nina Mozetič, drugo mesto je
pripadlo Evi Terčelj, tretje pa njeni klubski

kolegici Ajdi Novak. Med dvojci sta si
naslov prvakov priveslala Luka Božič in
Sašo Taljat.
Na mednarodni tekmi v Mantovi so nastopili slovenski mirnovodaši, ki so dosegli
odličen ekipni uspeh na tekmi kajakašev,
saj so osvojili vse tri kolajne. Na 1000-metrski razdalji je bil najhitrejši Jernej Župančič
Regent, drugi je bil Rok Kuk, tretji pa Jošt
Zakrajšek. V kategoriji kajakaških dvojcev
sta bila na enaki razdalji najboljša Lovro
Leban in Rok Kuk, ki sta prehitela tudi
bronasti dvojec z olimpijskih iger v Pekingu
– domačina Andreo Facchina in Antonia
Massimiliana Scaduta. Na najkrajši razdalji je med dekleti zmagala mladinka Anja
Osterman, Nejc Žnidarčič pa je med člani
osvojil tretje mesto

Maj
Praznik dela je bil delaven za spustaše,
ki so se na Savi pomerili še za državne
naslove v klasični preizkušnji. Med kajakaši so kolajne osvojili Nejc Žnidarčič, Jernej
Korenjak in Lovro Leban, med kanuisti Jošt
Zakrajšek, Blaž Cof in Nejc Kravanja,
med kajakašicami Nina Mozetič, Eva
Terčelj in Nina Slapšak, med dvojci pa
Luka Božič in Sašo Taljat, Luka Slapšak in
Urban Jarc ter brata Janežič.
Za slalomiste je bil maj v znamenju izbirnih tekem za sestavo reprezentance, prav
vse pa so bile organizirane v Tacnu. Na
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tekmi, ki je štela tudi za točke ICF, je
nastopila vrsta odličnih tujih tekmovalcev,
med njimi nosilci olimpijskih, svetovnih in
evropskih kolajn. Izmed Slovencev se je
najbolj izkazal kanuist Benjamin Savšek,
ki je premagal dvakratnega olimpijskega
zmagovalca Tonyja Estangueta, tretji je
bil Blaž Cof. V konkurenci kajakašev je
bil najboljši Daniele Molmenti, najboljši
Slovenec pa je bil Peter Kauzer na osmem
mestu. V ženski konkurenci si je drugo
mesto priveslala Urša Kragelj, Luka Božič
in Sašo Taljat pa sta pri dvojcih za las
ostala brez zmagovalnih stopničk.
Maja sta za največji uspeh v dosedanji skupni karieri poskrbela mirnovodaša
Lovro Leban in Rok Kuk, ki sta na prvi tekmi
svetovnega pokala v francoskem Vichyju
s tretjim mestom na 1000-metrski razdalji
poskrbela za pravo senzacijo. Zaostala
sta namreč le za olimpijskima prvakoma iz
Pekinga Nemcema Martinom Hollsteinom
in Andreasom Ihlejem ter francosko dvojico Lecrubier-Carre. Špela Ponomarenko
je bila na pol krajši razdalji 14. Da rezultat prve tekme svetovnega pokala ni bil
le naključje, temveč plod trdega dela in
dobre pripravljenosti, sta Primorca dokazala na drugi tekmi svetovnega pokala v
Szegedu, kjer sta prav tako priveslala do
bronaste medalje. Špela Ponomarenko
je na Madžarskem osvojila osmo, Jošt
Zakrajšek pa 15. mesto.

Junij

Blaž Cof in Nejc Kravanja. Junija so spustaši nastopali tudi na
tekmah svetovnega pokala. Pred domačimi navijači, v Bovcu, so
dvojno zmago osvojili Luka Božič in Sašo Taljat med dvojci ter
Nejc Žnidarčič v konkurenci kajakašev. Slednji je odlično tekmoval tudi v Valtellini. Z zmago v sprintu si je predčasno zagotovil
zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, v klasični preizkušnji pa je bil drugi.

Na zadnji tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v
nemškem Duisburgu Slovenci niso osvojili stopničk. Še najboljši
dosežek je zabeležila Špela Ponomarenko, ki je bila na najkrajši
razdalji 10., na 500-metrski pa mesto slabša. Enajsto mesto si je
na 1000-metrski razdalji priveslal tudi Jernej Župančič Regent,
Rok Kuk pa se je iz Nemčije vrnil z 18. mestom.
V prvi polovici junija bi se na Slovaškem morali slalomisti meriti
za evropske naslove, a so hude poplave preprečile izvedbo
prvenstva. Reprezentanti so sicer nastopili v kvalifikacijah, nato
pa so bili prireditelji prisiljeni v tekmovalnem programu zaradi
previsoke Donave narediti nekaj sprememb, na koncu pa celo
odpovedati prvenstvo. Slalomisti so imeli več uspeha s tekmama
svetovnega pokala v Pragi in španskem La Seu d'Urgellu. V
češkem glavnem mestu je do rezultata kariere na tekmah svetovnega pokala prišel Benjamin Savšek, ki je na drugem mestu zaostal le za domačinom Michalom Janejem. V finalu sta nastopila
še Peter Kauzer, ki je bil na koncu šesti in Urša Kragelj, ki je bila
deseta. Tudi na drugi tekmi svetovnega pokala je šlo slovenskim
reprezentantom zelo dobro. Peter Kauzer je bil tretji, Jure Meglič
deveti in Benjamin Savšek osmi.
Nekoliko več sreče so s prvenstvom imeli spustaši, čeprav je tudi
ta spored krojilo vreme in narasla reka. Z dvojnim naslovom,
najboljša sta bila tako v sprinterski kot klasični preizkušnji, sta
se okronala Luka Božič in Sašo Taljat, za katera je bilo to sploh
prvo večje člansko spustaško tekmovanje. Srebro si je na sprintu
med kajakaši priveslal Nejc Žnidarčič, ki je bil na klasični preizkušnji tretji, osvojil pa je tudi ekipno bronasto kolajno (skupaj z
Jernejem Korenjakom in Lovrom Lebanom) v sprintu. Le malo je
manjkalo, da bi se trojica na zmagovalni oder povzpela še na
klasični tekmi, a so bili na koncu četrti. Tretje mesto na klasični
preizkušnji je osvojil tudi kanuist Jošt Zakrajšek. Četrto in peto
mesto so si v ekipnih tekmah priveslali kanuisti Jošt Zakrajšek,

Julij
Julija so bili v ospredju predstavniki mlajše generacije. Na slalomskem mladinskem svetovnem prvenstvu v francoskem Foixu
je Celjan Simon Brus priveslal do srebrne kolajne in preprečil
popolno italijansko zmagoslavje, kajakašica Eva Terčelj sicer
ni ubranila naslova prvakinje, a je z bronom prišla do še ene
kolajne z mladinskih prvenstev.
Na evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane v sprintu
na mirnih vodah v Moskvi sta odlično tekmovala Lovro Leban in
Rok Kuk, ki sta na 1000-metrski razdalji osvojila srebro, kljub
številnim zapletom, ki so spremljali prvenstvo, in motili njuno pripravo na enega izmed vrhuncev sezone. Na pol krajši razdalji
sta bila peta. V finalu B so nastopili mlajša članica Tea Kralj ter
mladinca Anja Osterman in Tilen Vidovič.
Mladinci so se na spustaško evropsko prvenstvo podali v Srbijo.
V Kraljevu je z dvema kolajnama navdušila Ajda Novak. V
sprintu je osvojila posamičen bron, skupaj z Manco Šuštar in Evo
Vrevc pa je v klasiki osvojila še ekipno srebro.
V začetku julija je bilo na programu tudi evropsko prvenstvo na
mirnih vodah Slovenska ekipa je bila nekoliko okrnjena, saj v
Trasono nista odpotovala Leban in Kuk, ki sta se pripravljala na
prvenstvo v Moskvi. S 6. mestom na najkrajši razdalji je za najboljši slovenski rezultat prvenstva poskrbela Špela Ponomarenko.
Nejc Žnidarčič je v 200-metrski preizkušnji prvenstvo končal na
15. mestu. V svoji paradni disciplini je tekmoval Jernej Župančič
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zaostala za Avstrijko Viktorio Wolffhardt in tako tekmovanje
končala na nehvaležnem četrtem mestu.
Ob koncu meseca so se mirnovodaši podali na Poljsko, kjer jih
je čakala najpomembnejša tekma sezone – svetovno prvenstvo.
V parakajaku je Slovenijo zastopal Gal Jakič, ki je tekmo končal
na devetem mestu. V svoji paradni disciplini na 200 metrov je
Špela Ponomarenko osvojila osmo mesto. S 14. (500 metrov)
in 15. mestom na 1000-metrski razdalji sta Poznanj zapustila
Leban in Kuk, ki sta imela po dveh kolajnah s tekem svetovnega
pokala verjetno želje po nekoliko boljšem rezultatu. Nad 19.
mestom prav gotovo ni bil najbolj navdušen Jernej Župančič
Regent. Jošt Zakrajšek je tekmoval tako na 500- kot 5000-metrski razdalji ter osvojil 25. in 13. mesto.

Regent in bil 11. ter tako za mesto izboljšal uvrstitev s prejšnjega
prvenstva stare celine. Jošt Zakrajšek je na 5000-metrski razdalji
osvojil 13. mesto, na desetkrat krajši razdalji pa je bil 15.
Na tekmi svetovnega pokala v spustu sta se izkazala Jernej
Korenjak, ki je bil v klasiki drugi ter Blaž Cof, ki se je iz Lofra vrnil
s petim mestom s sprinterske tekme.
Na zadnji tekmi svetovnega pokala v slalomu je bil blizu
stopničk tudi Peter Kauzer, ki je bil četrti. V Augsburgu so za
navdušenje domačih navijačev poskrbeli nemški kajakaši, ki so
zasedli prva tri mesta.

Avgust
Avgusta so se mladinci in mlajši člani odpravili v Nemčijo. V
Markkleebergu (blizu Leipziga) so zelo dobro tekmovali na
evropskem prvenstvu. Po polfinalih posamičnih preizkušenj je
sicer kazalo veliko bolje, saj je imelo kar pet slovenskih čolnov
izjemno možnost za kolajno, na koncu pa si jo je z vrhunskim
zgornjim delom proge zagotovila le Eva Terčelj. Ta je skupaj z Uršo Kragelj in Nino Slapšak osvojila še zlato v ekipni
tekmi mlajših članic. Po ekipnem zlatu leta 2009 so se kanuisti
Benjamin Savšek, Anže Berčič in Jure Lenarčič tokrat morali
zadovoljiti s srebrom.
Po težavah, ki so člansko evropsko prvenstvo spremljale junija,
so slovenski slalomisti avgusta le uspeli dokazati, da sodijo med
najboljše v Evropi. Najprej so do vnovične ekipne kolajne priveslali kajakaši Jure Meglič, Peter Kauzer in Dejan Kralj, nato pa
so za popolno zmagoslavje poskrbeli še Peter Kauzer s prvim
naslovom evropskega prvaka, Jure Meglič z naslovom evropskega podprvaka in Urša Kragelj, ki je osvojila bronasto kolajno.
Avgusta so prvič v zgodovini organizirali olimpijske igre za
mlade. V Singapur sta odpotovala tudi slalomista Simon Brus in
Ajda Novak, ki sta s svojima rezultatoma navdušila. Celjan je z
velikim naskokom pred tekmecem v finalu osvojil zlato olimpijsko
kolajno. Ajda Novak je v tekmi za bronasto odličje le za stotinko

September
Septembra so vsi ljubitelji kajakaštva z nestrpnostjo pričakovali
slalomsko svetovno prvenstvo v Tacnu, ki je bilo tretje prvenstvo
na reki Savi. Za uvod v kajakaški praznik so se najboljši pomerili
na tradicionalnem paralelnem slalomu na reki Ljubljanici, kjer je,
kot že tolikokrat doslej, zmagal Peter Kauzer. Žal zmagoviti niz
ni trajal tudi med prvenstvom. Potem ko so se že veselili ekipne
kolajne, so kajakašem namreč dosodili 50 kazenskih sekund in
sanj o uspehu je bilo konec. Zaradi napake pa je Kauzer ostal
brez medalje tudi v posamični konkurenci. Za veliko navdušenje
med navijači je zato poskrbel Jure Meglič, ki je z bronom prišel
do prve kolajne na članskih svetovnih prvenstvih. Že dan prej
so za enega največjih uspehov slovenskega kajakaštva poskrbele Urša Kragelj, Nina Mozetič in Eva Terčelj, ki so z bronom
priveslale prvo kolajno s članskih svetovnih prvenstev v ženski
konkurenci.
Sezono so počasi zaključevali tudi mirnovodaši, ki so se na
Ptuju pomerili za državne naslove. Prav vse naslove v članski
konkurenci sta osvojila Špela Ponomarenko in Jernej Župančič
Regent.
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Piše: Borut Perko

Jure Meglič: »Vedno me je
zanimal samo vrh«
Jure je prvi slovenski kajakaš z dvema velikima posamičnima kolajnama v
enem letu. Meglič dobro vozi tudi pri študiju. Na Naravoslovnotehniški
fakulteti, smer grafika, ga čaka le še diploma.

Ž

tako sem dobil potrditev, da sem na pravi poti in da se lahko
povzpnem na vrh. To mi je na koncu uspelo, postal sem prvi slovenski kajakaš z dvema velikima kolajnama v enem letu.«

e na svetovno prvenstvo, ki ga je letos septembra gostil
Tacen, je Jure Meglič priveslal z bogato popotnico dvema kolajnama z evropskega prvenstva. V Bratislavi
je postal evropski podprvak in se ovenčal še s skupnim bronom,
za katerega je združil moči s Petrom Kauzerjem in Dejanom
Kraljem. V Bratislavi pa je pridobil še nekaj - dragoceni pogum
in samozavest.
V kajak je sedel, ko je bil star 11 let, to je bilo 1995, in rodila
se je ljubezen do športa na divjih vodah. 26-letnega kajakaša
iz Zgornjih Dupelj na Gorenjskem zdaj čaka še en izziv: na
Naravnoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani mora spisati diplomsko
delo in s tem uspešno opraviti še z eno stvarjo v svojem življenju.

Nedvomno si postal samozavestnejši, že s tem tudi
ambicioznejši, zdi se, da tudi ne želiš biti več samo
drugi ali celo tretji človek, zdaj gledaš po vrhovih.
»Vedno me je zanimal samo vrh. Težko je napredovati, če se
zadovoljiš že z drugim, tretjim mestom, kaj šele s čim slabšim. Ne
poznam športnika, ki ne bi stremel k najvišji stopnički.«

Koliko je pri vsem tem zaslužen tvoj trener Andrej
Nolimal?
Prav Andrej je bil še kot tekmovalec, se spomnim, zelo samozavesten. Imel je neko pozitivno prepotenco, brez katere
po mojem mnenju ni res vrhunskih rezultatov in športnikov, v
katerem koli športu že. Brez ekipe, ki jo imam ob sebi, bi zelo
težko prišel do vrhunskih rezultatov. Z Andrejem sva se ujela,
povezala najina pogleda na veslanje in jih združila v celoto.
Za uspešno sodelovanje sta vedno potrebna najmanj dva, ki

Minula sezona je bila nedvomno tvoja najboljša doslej.
Najbrž se strinjaš in kaj lahko dodaš k temu?
»Sezona 2010 je bila zelo uspešna, se strinjam. Seveda sem
imel nekaj smole na začetku sezone s tekmami v svetovnem
pokalu, toda vseskozi so bili vsi cilji usmerjeni na domačo tekmo
v Tacnu, septembrsko svetovno prvenstvo. Dobro popotnico za
svetovno prvenstvo sem dobil v Bratislavi s srebrno medaljo,
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stremita k istemu cilju. Kot sem omenil pa imam to srečo, da z
menoj sodeluje vrhunski tim. Poleg Andreja Nolimala je ob meni
tudi Matej Lunežnik, športni psiholog, ki me je ,utrdil', saj gradiva
na stvareh, ki me delajo bolj samozavestnega in sposobnega
pokazati svoj maksimum.

študijem. Po svetovnem prvenstvu sem opravil še zadnji izpit
iz matematike, tako da me v prihodnjih mesecih čaka samo še
diploma.«

Zdaj se najbrž upaš že pogledati tudi proti Londonu
2012. Danes je nastop tam zate realnost, še leto, dve
nazaj je bila to zgolj pobožna želja. Seveda pa bo
težko.
»Že OI v Pekingu zame niso bile nekaj nemogočega. Že kakšno
leto pred njimi sem dokazal, da sem zelo hiter, vendar tega
nisem uspel realizirati na pomembnih tekmah. Vendar, kot sem
že poudaril, pomembno je, koga imaš ob sebi. Že takrat so tisti,
ki me poznajo, verjeli vame, najpomembneje pa je, da sem
verjel sam vase. Letošnje leto je bilo zame zelo uspešno in OI v
Londonu se mi ne zdijo nič nemogočega. Vendar je pred tem še
kar nekaj tekem, zato se s tem ta trenutek ne obremenjujem.«

Nedvomno pravilna in zrela odločitev. Kako pa se
misliš prek zime pripraviti na prihodnjo sezono?
»V letošnjem letu se bom pripravljal na podoben način kot lansko leto. Do februarja, ko gremo na zimske priprave v Avstralijo,
se bom poskušal udeležiti čim več tekem v teku na smučeh.«

Kako ti uspevajo druge stvari v življenju. Konec koncev
ni vse v kajaku. Študij, privatno življenje, si zadovoljen?
»Kajak mi v življenju veliko pomeni, zanj porabim kar precejšenj del dneva, zato mi za ostale stvari ostane bolj malo časa.
Seveda sem vesel, da to vsi (dekle, starši in prijatelji) razumejo
in me resnično podpirajo. Kljub vsemu pa zaključujem tudi s
9

Piše: Nina Jelenc

»V športu le redkokdaj lahko
rečeš, da si na konju«
Uspehi, ki jih je v letu 2010 dosegla Urša Kragelj, niso bili povsem nepričakovani. Delo
s trenerjem Miho Terdičem se je kot uspešno izkazalo že v letu 2009, ko je odlično
tekmovala na svetovnem prvenstvu v Španiji in bila po polfinalu na pragu senzacije z
odličnim izhodiščem za osvojitev kolajne. Takrat se ni izteklo po najboljšem scenariju, a
povsem drugačni zgodbi smo bili priča na EP v Bratislavi. S hitro vožnjo je osvojila bron
in svoje prvo odličje na članskih prvenstvih. Brzela je tudi po savskih brzicah, a kazenske
sekunde so v posamični konkurenci prinesle razočaranje. To je bilo po osvojeni ekipni
bronasti kolajni hitro pozabljeno.

zato tudi letos ne smem popuščati. Kar želim poudariti je,
da v športu le redkokdaj lahko rečeš, da si na konju. Vedno
znova se moraš boriti, če želiš, da tam, kjer si, tudi ostaneš.

Skupaj z Evo in Nino si v Tacnu poskrbela za enega
največjih uspehov slovenskega slaloma. Že prej ste
skupaj tekmovale na ekipnih tekmah, a vedno je nekaj
manjkalo do uspeha. Kaj je bilo po tvojem mnenju
tokrat drugače in odločilno za ta uspeh?
Res smo skupaj prišle do izjemnega rezultata. Prvo leto še nismo
bile tako usklajene, letos pa smo s prednostjo domačega terena
uspele osvojiti zgodovinsko tretje mesto. Menim, da lahko v ekipnih vožnjah posežemo še višje, saj od jeseni dekleta treniramo
skupaj in pričakujem boljše medsebojno poznavanje ter posledično zaupanje, kar se bo, upajmo, kazalo v bolj usklajenih vožnjah.

S

Naslednje leto bo zelo pomembno SP v Bratislavi, kjer
bodo delili olimpijske kvote. Sodeč po letošnjih rezultatih in kolajni na EP, ti proga tam zelo ustreza. Lahko po
Sydneyju in Atenah na OI v Londonu spet pričakujemo
slovensko kajakašico?

ezona 2010 je bila zate najuspešnejša v članski
konkurenci. Do zdaj si verjetno že uspela zbrati
vtise in misli. Kako bi jo ocenila?

Če ne bi osvojila članske kolajne, bi sezono lahko označila
kot dobro, tako pa lahko mirno rečem, da je bila zelo dobra.
Osvojeno tretje mesto mi veliko pomeni, še več mi pa pomeni
znanje, ki sem ga pridobila na lanskoletnih tekmah, in upam,
da mi bo prišlo drugo leto prav. Rezultati hitro pridejo in tudi
gredo, vsako leto je potrebno trdo delati, da pridejo nazaj,

Proga v Bratislavi mi je od nekdaj všeč. Predstavlja mi svojevrsten izziv, saj je voda hitra, proga pa tehnično in fizično zahtevna. Resnično upam, da bomo na svetovnem prvenstvu priveslale
do kvote in da bomo po dolgem času spet imeli predstavnico v
olimpijski ekipi. Pred tem pa so v ospredju treningi in manjši cilji,
ki so nujno potrebni, če se želim povzpeti na višjo raven.
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Piše: Nina Jelenc

Tokrat prvič na trening
v deželo kengurujev
Eva Terčelj je stara znanka ljubiteljev kajakaštva. Brucka na ljubljanski fakulteti za
arhitekturo je z osvojeno bronasto kolajno na članskem svetovnem prvenstvu v Tacnu
skupaj z Uršo Kragelj in Nino Mozetič poskrbela za pravo navdušenje med navijači in
strokovnim vodstvom reprezentance. Osemnajstletnica je samo v iztekajočem se letu
svojo bogato zbirko odličij oplemenitila s tremi bronastimi in enim zlatim odličjem z
največjih tekmovanj. Pred članskim bronom se je s kolajno enakega leska namreč okitila
še v posamični konkurenci na MEP in MSP, evropsko zlato pa si je priveslala v ekipni
preizkušnji mlajših članic.

Z

adnje leto v mladinski konkurenci si končala s kolajnama z
MSP in MEP, kljub temu pa si
bila razočarana. Zakaj?
Razočarana sem bila po MEP, saj mi je
manjkal le še evropski naslov, ki sem si
ga potihoma želela. Imela sem res dobro
finalno vožnjo, ki se je na žalost zalomila
na koncu proge. Ko pa si enkrat tako
blizu, je razočaranje morda še malo
večje. Vendar pa sem se iz tega veliko
naučila in ugotovila, na čem moram v
prihodnosti graditi. In če se sedaj ozrem

nazaj, se vendarle veselim uspehov v
zadnjem letu v mladinski konkurenci.

Pravijo, da je prehod in mladinske v
člansko konkurenco za mnoge tekmovalce stresen in zelo težak. Ti že
več let nastopaš tudi v članski konkurenci. Boš zaradi teh izkušenj, ki
si jih že pridobila, v prednosti ali
ti to predstavlja dodatno breme in
odgovornost?

Mislim, da bom izkušnje znala obrniti sebi
v prid in mi bo zaradi tega mogoče lažje.

Navsezadnje bo to šele moj pravi začetek v članski konkurenci, zato se s tem
sploh ne obremenjujem. Morda bom pa
''zmešala štrene'' starejšim tekmovalkam.
Ali pa tudi ne, pustimo se presenetiti.

Doslej si morala pazljivo usklajevati treninge in tekmovanja ter šolske
obveznosti. Bo zdaj, ko si na fakulteti, to kaj lažje?
Po eni strani ja, po drugi pa niti ne. Na
moji fakulteti je veliko sprotnega dela in
oddajanja vaj, zato imam časa za trening
v primerjavi s prejšnjimi leti prej manj.
Vendar pa si sedaj lažje vzamem daljše
obdobje samo za trening, saj so šolske
obveznosti in urniki veliko bolj prilagodljivi in fleksibilni. Za en mesec nameravam
oditi na priprave v tople kraje.

Kako se boš pripravljala do izbirnih
tekem?
Letošnje pripravljalno obdobje bo malo
drugačno kot do sedaj, saj se bom prvič
udeležila reprezentančnih priprav v
Avstraliji, česar se že veselim.

V Tacnu si tekmovala tudi v C1. Je
bila to pozitivna izkušnja in boš tudi
v prihodnje poskušala usklajevati
dvojni program, tako kot sta to v
tej sezoni zelo uspešno počeli Jana
Dukatova in Jessica Fox?

V C1 sem se preizkusila zgolj iz radovednosti in pridobivanja novih izkušenj in z
veseljem se bom še kdaj usedla v kanu.
Vendar sem se odločila v prihodnjih letih
dati večji poudarek izboljšanju tehnike in
napredku v kajaku. Ko pa bom nekoč tako
dobra, kot sta Jana in Jessica, pa bom
morda uvedla dvojni program (smeh).
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Piše: Nina Jelenc

Trenutek, ki bo večno ostal
v spominu
Po odličnih rezultatih v mladinski konkurenci Nini Mozetič na članskih tekmovanjih ni šlo
vedno vse po načrtu. Z velikih tekmovanj se je velikokrat vračala nezadovoljna. Najboljšo
uvrstitev v svetovnem pokalu je dosegla leta 2008 v Tacnu, ko je osvojila četrto mesto, v
letu 2009 pa je bila tretja v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na svetovnem prvenstvu v Tacnu je bila edina slovenska polfinalistka v posamični konkurenci, dobro poznavanje savskih brzic pa ji je v moštveni tekmi le prineslo tako želen vrhunski rezultat.

V

preteklosti si večkrat potožila, da se ti na velikih
tekmah vselej kaj zalomi. Je ekipna kolajna v Tacnu
odtehtala vsa odrekanja in pretekla razočaranja?

Sporto nagrada za SLOKO 2010
Kajakaška zveza Slovenije in organizacijski odbor svetovnega
prvenstva v slalomu na divjih vodah – SLOKA 2010 – sta na
sedmi SPORTO konferenci o marketingu in sponzorstvih v športu prejela nagrado za najboljše celovite športno-marketinške
aktivnosti. Izvedba projekta in predstavitev sta najprej prepričali
strokovno žirijo, ki je projekt Sloka 2010 uvrstila med pet finalistov, nato pa še strokovno javnost, ki so jo sestavljali udeleženci
dosedanjih SPORTO konferenc, predavatelji in gostje, izbrani
marketinški strokovnjaki, povabljeni člani Društva za marketing
Slovenije in drugi, ki so, tako kot glasovi žirije, predstavljali 50
odstotkov končne ocene. Sloka 2010 je prepričala s sodelovanjem s sponzorji, mediji, mestom, lokalno skupnostjo, vključevanjem prostovoljcev in trženjem samega dogodka. Sloka
2010 je sicer imela kar hudo konkurenco, saj so bili v kategoriji
najboljših celovitih športno-marketinških aktivnosti nominirani
tudi HDD Tilia Olimpija, Košarkarska zveza Slovenije s projektom »Slovenski navijači, edinstveni v svetu«, Olimpijski komite
Slovenije s »Slovensko olimpijsko zgodbo« ter 5. Dm tek za
ženske. Generalni sekretar organizacijskega odbora Ivo Tomc,
ki je projekt na konferenci tudi predstavljal, je bil nad nagrado
navdušen: »Sam sem dolga leta sodeloval s Kajakaško zvezo
Slovenije. Sicer na drugi strani, saj sem bil zaposlen v veliki
družbi, ki je sponzor Kajakaške zveze Slovenije. Takrat smo
pridobili veliko izkušenj, in ko smo se odločali za ta projekt, je
bil moj edini pogoj ta, da se v projekt vključi tudi marketinška
stroka. Glede na to, da smo tako naredili, je ta nagrada potrditev, da je bila naša odločitev pravilna.«

Ekipna kolajna v Tacnu je bila obliž na rano, ki se je v sezoni
2010 iz tekme v tekmo širila. Bila je tudi lepa popotnica za optimistični začetek treningov za naslednjo sezono. Sama medalja
je doprinesla tudi to, da so se po njej med nami puncami stkale
še močnejše prijateljske vezi, ki nam iz dneva v dan kažejo, da
smo lahko s skupno pomočjo in podporo kot ekipa in tudi kot
posameznice v prihodnje še boljše.

Kolajno ste si priveslale pred domačim občinstvom. Je
bilo zaradi tega veselje kaj večje, kot bi bilo sicer?
Vsekakor. Povsod je lepo, a najlepše je doma. Tudi v tem primeru je bilo tako. Podpora s tribun je bila neverjetna že med samo
vožnjo. Kar se je dogajalo po njej, pa je bil eden tistih trenutkov,
ki sem jih v spominu pospravila v škatlico »kajak« in se bom tako
svoje športne poti spominjala tudi po končani karieri.

Tribune v Tacnu so bile nabito polne, kar je bilo na
zadnjih SP prej izjema kot pravilo. Kakšen je bil občutek na štartu, tik preden si se pognala na progo?
Če si uspel uloviti navijaški val, si se verjetno počutil, kot da bi
na progi imel krila. Moram priznati, da mi tega ni uspelo občutiti in bi v tistem trenutku raje vso množico zbrisala s tribun in
zvok dala na minimum. Ko pa sem se pomešala med gledalce
in začutila to energijo, sem si želela čas zavrteti nazaj, zato
upam, da mi bodo gledalci pogledali skozi prste in dali še eno
priložnost ter se v prihajajočem letu v čim večjem številu udeležili
svetovnega pokala v Tacnu (smeh).
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Piše: Borut Perko

Bojan Žmavc: »Lahko smo
ponosni na naše dosežke
v letu 2010!«
Leto 2010 je bilo v vseh pogledih najuspešnejše, kar jih je bilo doslej v slovenskem
kajaku na divjih vodah. Rezultatsko in tudi v vseh drugih pogledih, pri tem mislim seveda
organizacijo svetovnega prvenstva pri nas v Tacnu.

K

aj lahko dodaš k tej ugotovitvi?

»Res je. Leto 2010 bo v naših analih za vedno zapisano
kot eno najuspešnejših doslej. Na vseh velikih tekmovanjih, razen na enem, smo bili pri kolajnah. Seveda najbolj
izstopajo uvrstitve na članskem evropskem prvenstvu v Bratislavi
in kolajni na svetovnem prvenstvu v Tacnu. Mene osebno še
posebej veseli, da nam je v teh težkih in neprijaznih časih za
ves slovenski šport, ne samo naš, uspelo izpeljati organizacijo
svetovnega prvenstva. Po odzivih z vseh strani smo ga, kljub
ogromno težavam, mislim, da mi ni treba posebej poudarjati,
da zanje nismo krivi, izvedli na najvišjem nivoju. Dokaz za to pa
je bil tudi izreden obisk gledalcev, zlasti ko se nas je predzadnji
in zadnji dan prvenstva usmililo tudi vreme, ki nam je prve dni
krepko nagajalo. Ob tej priložnosti bi se rad še enkrat zahvalil
vsem tistim kajakaškim delavcem, prostovoljcem in vsem, ki so
bili kakorkoli vpeti v organizacijo prvenstva. S svojim prispevkom so pripomogli, da je SP uspelo.«

Veseli tudi, da imamo kopico mladih tekmovalk in tekmovalcev, ki obetajo odlično perspektivo, svetlo prihodnost slovenskega kajaka. Cela množica jih je, v vseh
kategorijah, med fanti in dekleti.
»Drži, trenutno imamo res generacijo, ki je konkurenčna v vseh
kategorijah in zato lahko upravičeno pričakujemo uspehe tako
prihodnje leto, kot v olimpijskem letu 2012 in tudi v obdobju po
olimpijskih igrah, vse tja do leta 2016. Upam, da bomo vsem
tem dekletom in fantom zagotovili optimalne razmere za njihovo
udejstvovanje in jim tudi v bodoče nudili ustrezno strokovno podporo.«

Tacen oziroma sodoben kajakaški center tam torej še
naprej ostaja bolečina, mar ne?
»Kot sem že večkrat omenil, ima Tacen enkratno, svetovno
znano progo, tacenska tekma je karizmatična bolj kot katerakoli
druga na svetu. Vendar pa ima Tacen tudi predpotopno infrastrukturo, saj, kot vemo, zaradi različnih lastniških in posledično
zemljiških problemov tam praktično ni mogoče zgraditi ničesar.
Organizatorji smo se morali pošteno potruditi, da smo kljub vsem
težavam, o katerih govoriva, lahko športnikom in športnicam, ki
so tekmovali v Tacnu, zagotovili ne samo normalne, pač pa lahko
rečem celo optimalne tekmovalne pogoje. Prav tako mislim, da
smo tudi za številne gledalce zagotovili dobre pogoje in ustvarili
še boljše vzdušje na tribunah ob progi.«

SP je bilo v vseh pogledih uspešno, vendar.... Ali je v
zvezi z Tacnom sploh kakšna realna možnost, da tam
nekoč, denimo v drugem Jankovićevem županskem
mandatu, zraste sodoben kajakaški center?
»SP v Tacnu je bilo kljub velikim težavam in problemom, ki so
nas spremljali pri organizaciji (neurejena lastniška situacija in
posledično neustrezna in zastarela infrastruktura, vreme), uspešno
izvedeno, vendar ostaja grenak priokus, saj ni bila uresničena
velika želja vrste kajakaških generacij, da bomo z organizacijo
SP v Tacnu zgradili tudi sodoben kajakaški center, ki si ga naš
šport v vsakem pogledu zasluži. Ostaja nam edino upanje, da je
svetovno prvenstvo dalo vzpodbudo odgovornim, tu predvsem
mislim mesto Ljubljana, da se stvar premakne naprej. Župan Zoran
Janković je neke konkretne poteze že potegnil in nekatere stvari
realiziral. Prav tako pa je dal zgraditev kajakaškega centra v
Tacnu med svoje prioritetne naloge, ki naj bi jih realiziral v prihodnjem štiriletnem mandatu. Upamo, da se bo tudi uresničilo.«

Improvizacija organizatorjev je bila vrhunska, mojstrska. O tem ni dvoma, vendar pa to ni kakšna prijetna
tolažba, prej žalostna ugotovitev, razmere v Tacnu so
včasih grozne, najmanj pa neverjetne in tragikomične.
»Za mene je ključno vprašanje, kako z organizacijo velikih tekem v
Tacnu v bodoče. Kot sem že omenil, upam, da bodo šle nadaljnje
aktivnosti, ki jih mora vzpodbujati zlasti mesto Ljubljana, v smeri
rešitve in da bomo nekoč vendarle dočakali sodoben kajakaški
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vire financiranja in s tem tudi pogoje za delo s tekmovalci. V prihodnjih šestih mesecih nas čaka tudi nadgradnja strokovne službe KZS in s tem tudi izboljšanje servisa našim članom (klubom),
kajti le dobro delo v klubih je garancija za uspešnost najvišje
selekcije - reprezentance.«

center ob Savi pod Šmarno goro. Ta bi bil nedvomno tudi velika in
sijajna pridobitev za prebivalce glavnega mesta Slovenije. Dalo
bi se ga tudi tržiti, prepričan sem, da bi bil kot nekateri drugi kajakaški centri posejani po Evropi, tudi komercialno uspešen. Seveda
bi moral tak center imeti tudi gostinske lokale, poleg proge pa
kajpak tudi ponudbo drugih športov, kot npr. odbojke na mivki,
tenisa in še kaj.«

Kakšna je torej perspektiva slovenskega kajaka? Kje ga
vidiš v prihodnosti?
»Prepričan sem, da se za perspektivo slovenskega kajaka na
divjih vodah ni bati, saj imamo že zdaj izjemno nadarjeno generacijo slalomistov, za njimi pa prihajajo prav tako ali pa še bolj
talentirani mladci in mladenke. V mirnih vodah smo v zadnjih
letih naredili ogromen napredek in se v nekaterih disciplinah
že lahko uspešno kosamo z najboljšimi na svetu. Če bo šlo vse
po načrtih, pričakujem, da bomo imeli na olimpijskih igrah v
Londonu najmočnejšo reprezentanco po igrah v Barceloni leta
1992. Naloga Kajakaška zveza Slovenije je, da kljub težkim
gospodarskim časom, ki jim ni videti konca, zagotovi stabilne

Potočni rak in Modri Jan s skupnimi
močmi osveščala o čistih vodah
V okviru svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah je
v sodelovanju s Holdingom slovenske elektrarne in njihovim
Modrim Janom potekala tudi akcija osveščanja o pomenu čistih
voda in nasploh čistega okolja. Na uradni spletni strani prvenstva
www.sloka.si in na strani vodne kapljice www.modri-jan.si so
najmlajši lahko našli nagradno pobarvanko s Potočnim rakom
in Modrim Janom v glavnih vlogah. Oba sta za dobro voljo
najmlajših skrbela tudi na samem prizorišču prvenstva. Za tiste
najmlajše navijače ob savskih brzicah sta pripravila najrazličnejše aktivnosti, med katerimi je prednjačilo ustvarjanje risb na
temo ekologije in čistih rek.
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Piše: Fanči Moljk

Hrastniški navijači najglasnejši
na Sloki 2010
Največji športni dogodek leta, SLOKO 2010, so organizatorji v nekaterih krajih predstavili že spomladi. Bojan Žmavc, predsednik OO, Ivo Tomc, generalni sekretar, Jaka
Marušič, sekretar Kajakaške zveze in Metka Čuk, članica odbora, so prišli v Hrastnik že
aprila. »Tacen in Hrastnik povezuje Sava,« je dejal Bojan Žmavc.
Hudomušni pripombi je sledila pohvala, da imamo v Zasavju najboljšega kajakaša na
svetu, organizacijsko pa se povezujejo z našim koncem že več kot dvajset let. Poleg
župana Mirana Jeriča so povabili še zasavske gospodarstvenike, ki bi lahko imeli s
primernim sodelovanjem enkratno priložnost. Seveda so računali tudi na hrastniške
navijače, ki jih poznajo po vsem kajakaškem svetu. Med dvajsetminutno predstavitvijo
je zaživela kajakaška vas, prostori za tekmovalce, stojnice ... Kdor je bil na lanskem SP
v Kataloniji, je lahko takoj opazil, da bodo njihova prizadevanja v Tacnu še nadgradili.
»SP je bilo pri nas nazadnje pred dvajsetimi leti, še v stari državi. Zato je treba to
priložnost izkoristiti,« je Bojan Žmavc zaključil obisk v Hrastniku.

I

Slikovita proga v Tacnu velja za eno najlepših in je zaradi preglednosti raj za navijače, ki igrajo v tem športu še posebej pomembno
vlogo. Teden dni pred začetkom so bili hrastniški navijači že pripravljeni. »Naše priprave potekajo predvsem v to smer, da pripeljemo
v Tacen čim več Hrastničanov in tudi drugih Zasavčanov. Pred svetom se moramo pokazati v najlepši luči in pripraviti odlično vzdušje.
Zadnjič je bilo v Bratislavi deset tisoč navijačev in bilo je res vrhunsko. V pripravljenosti imamo tri avtobuse, v nedeljo celo pet, tako
da ne bo nihče, ki želi v Tacen, ostal doma. Dodal bi še, da je to

n že je bil tu september, ko smo na vsakem koraku lahko
brali vabila. Vsi so poročali o Sloki 2010, ki je potekala v
Kajakaškem centru Tacen med 7. in 12. septembrom. Na
savskih brzicah se je za naslove najboljših na svetu borilo 350
kajakašev in kajakašic iz sedemdesetih držav, med katerimi je
bilo tudi petnajst slovenskih reprezentantov na čelu s Petrom
Kauzerjem ml. Letošnja sezona je bila zanj v vsakem pogledu
odlična, saj si je priboril naslov evropskega prvaka, v Tacnu pa
poskušal ubraniti še naslov svetovnega prvaka.

15

kam bi del?!« so se z nasmehom verjetno spraševali organizatorji. Plave majice so zasedle imenitni prostor na glavni tribuni.
Normalno, saj so najboljši navijači na svetu! V vseh pogledih. Tudi
potem, ko so Petrovo kolajno odnesle sodniške kalne vode, so stisnili zobe in navijali za druge, posebno za Megliča, ki je priveslal
bron. Skrbelo jih je le, kako bo po takem šoku lahko Peter odpeljal
ekipno vožnjo. »Moral sem se zbrati,« smo ga slišali kasneje, »to
sem moral storiti za ekipo, za oba prijatelja...« Veslal je vrhunsko.
Prav tako Meglič in Kralj. Semafor pokaže prvo mesto. In ko smo
bili že vsi na nogah in ekipa pred fotografi, so se sodniki spomnili
dodati petdeset kazenskih sekund! »Navadno ne komentiram
sojenja,« je dejal direktor reprezentanc Andrej Jelenc, »a to, kar
si je tokrat privoščila Mednarodna kajakaška zveza tu, v Tacnu,
je vrhunec ...« Podobno grenkobo je občutil Peter, ko je pisal na
Facebook: »Ko že misliš, da te nič več ne more presenetiti, na svetovnem prvenstvu izgubiš zaradi sodnikov in glavnega sodnika.
Takrat te je sram, da si del tega športa ...«
Nekateri otroci, ki so prišli s starši, so jokali, navijači in tekmovalci pa se zavedajo, da je treba energijo usmeriti v prihodnost.
Pred nami bo še veliko razočaranj in veselja. To je šport.

edinstvena priložnost, ko si lahko Zasavčani ogledajo ta atraktiven
šport v naravi in tako blizu,« je bil zgovoren vodja navijačev Mitja
Jontez - Banfro. Hrastniški navijači spremljajo Petra po celi Evropi
že deseto leto, zato so mnogi sklenili, da se jim tokrat priključijo, da
bodo skupaj preglasili tacenske brzice.
Hrastnik je bil cel teden v znamenju SP v Tacnu. Začelo in
končalo se je stresno, vmes pa je bilo čutiti veliko pozitivne
energije, ki se je pomešala z velikimi pričakovanji za našo reprezentanco, še posebej za Petra Kauzerja ml. Najprej je grozilo
deževje z naraslimi vodami, tako da so v četrtek tekmovanja,
ko naj bi imeli hrastniški šolarji v Tacnu športni dan, odpadla.
Osmošolcem se je vseeno posvetila zelena luč in ogledali so
si dvorano v Stožicah in tacensko progo. Pa še s Petrom so se
slikali. V petek pa je sledil prihod dveh avtobusov iz Hrastnika.
Petdeset kazenskih sekund za Petra v kvalifikacijski vožnji! Kaj
če se to ponovi? »Brez skrbi, vse bo v redu,« so nas tolažili stari
navijaški mački.
Sobotni zgodovinski uspeh, ko so slovenske kajakašice v ekipni
vožnji osvojile bron, smo preskočili, v nedeljo pa je iz Hrastnika
odpeljalo šest avtobusov in okoli dvesto osebnih vozil. »„Joj,
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SLOKA 2010 v fotografijah
O uspehih slovenskih slalomistov na svetovnem prvenstvu v Tacnu in neverjetnem
navijaškem vzdušju na tribunah ob savskih brzicah je bilo prelitega že mnogo črnila,
zato vam tokrat v ogled ponujamo nekaj utrinkov, ki vam bodo pomagali podoživeti
trenutke napetih bojev, glasnega navijanja in slavja.

Juretu Megliču sta družbo na odru za zmagovalce delala Čeh
Vavrinec Hradilek in razposajeni Daniele Molmenti.

V Tacnu so se pomerili predstavniki vseh celin, z izjemo Antarktike.

Najmlajši, pa tudi malo starejši so lahko prikazali svoje ustvarjalne
zamisli.

Prvenstvo si je ogledal tudi nekdanji predsednik republike Milan
Kučan.

Slovenci so prvenstvo končali na 6. mestu, Luka Božič in Sašo Taljat
pa sta bila 11. in le za las zgrešila veliki finale.

Veselje slovenskih kajakašic je bilo neizmerno.

V družbi predsednikov. Zadnji dan si je prvenstvo v družbi Joseja
Perurene Lopeza, predsednika ICF, in Bojana Žmavca, predsednika OO Sloka 2010 in KZS, ogledal tudi predsednik republike dr.
Danilo Turk.

Po polomu na EP v Tacnu leta 2005 sta tokrat trikratna olimpijska
prvaka Peter in Pavol Hochschorner dokazala, da sta še vedno
številka ena v C2.
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Daniele Molmenti je na EP svojo evropsko krono predal Petru
Kauzerju, ki je svetovni naslov prepustil prav Italijanu.

Dejan Kralj in Simon Hočevar sta na SP izpolnila svoj cilj – uvrstitev
v polfinale.

Tribune v Tacnu so bile nabito polne.

Urši Kragelj, Nini Mozetič in Evi Terčelj se je po koncu ekipne tekme
le smejalo.

Dvoboj večnih tekmecev Tonyja Estangueta in Michala Martikana je
tokrat pripadel Francozu.

Peter Kauzer je imel v Tacnu daleč najglasnejšo podporo navijačev.

Slovaške kajakašice so bile ene izmed glavnih favoritk za zlato kolajno, a na koncu ostale brez nje.

Jana Dukatova je bila najuspešnejša tekmovalka prvenstva. V
konkurenci kanuistk je zmagala, med kajakašicami pa osvojila srebro.

Slovakinja Jana Dukatova ter Avstralki Leanne Guinea in Jessica
Fox so dobitnice prvih kolajn na SP v konkurenci kanuistk.

Najboljšim kajakašicam Corinni Kuhnle, Jani Dukatovi in Violeti
Oblinger-Peters se je na podelitvi kolajn pridružil najmlajši član
kajakaške družine Oblinger – Milo.
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Piše: Nina Jelenc

Kauzerju evropski naslov,
kolajne še za Megliča,
Kragljevo in kajakaše
Evropsko prvenstvo v Bratislavi je bilo doslej najuspešnejše za slovenske tekmovalce. S prizorišča prihodnjega
svetovnega prvenstva so se namreč vrnili s štirimi kolajnami, kar je z eno več, kot so jih osvojili leta 1996 na prvem
EP v Augsburgu. Še bolj razveseljivo je bilo dejstvo, da so kar tri osvojili v posamični konkurenci. Za popoln komplet odličij so poskrbeli Peter Kauzer z naslovom evropskega prvaka, Jure Meglič z naslovom podprvaka in Urša
Kragelj z bronasto kolajno. Četrto kolajno so v moštveni tekmi osvojili Dejan Kralj, Peter Kauzer in Jure Meglič.

L

etošnje evropsko prvenstvo se sicer ni
začelo najbolj obetavno. Prvotno junijsko izvedbo je namreč prekinil previsok
nivo reke Donave, organizatorji pa so
v začetku avgusta ponovili tekmovanje.
Slovenski tekmovalci so pred vrhuncem
sezone v Tacnu na Slovaškem pokazali
izvrstno pripravljenost. Poleg že prej omenjenih posamičnih kolajn sta Jure Meglič
in Peter Kauzer skupaj z Dejanom Kraljem
osvojila še ekipno bronasto kolajno, finalni nastop pa so si priveslali tudi kanuist
Benjamin Savšek, ki je bil šesti, ter Luka
Božič in Sašo Taljat, ki sta v kategoriji
dvojcev osvojila osmo mesto. V polfinalu
so obtičali Nina Mozetič, ki je bila 13.,

Eva Terčelj, ki je bila 18., in kanuist Simon
Hočevar, ki je bil 15.
»Po kar sem prišel, to sem dobil. Spodnji
del proge, še posebej Niagara (poimenovanje zadnjega padca na progi, op.p.),
spodnja protitočna vrata, pravzaprav
cela kombinacija, je bilo res za učbenike.
Dobro mi je uspelo, ker zgoraj nisem imel
zelo dobre vožnje. Malo se mi je podirala, ampak sem zdržal in ohranil mirne
živce, tako da sem si na Niagari rekel,
da grem na vse ali nič. Dobil sem vse. Je
pa tudi res, da sem na štartu slišal, da je
Jure dobil kolajno in rekel, da sam pa že
ne bo na stopničkah,« svojega zadovoljstva ni mogel skrivati Kauzer, ki je letos

Komplet slovenskih kolajn. Srebrni Meglič, bronasta Kragljeva in zlati Kauzer.
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tako prišel že do svoje tretje posamične
in četrte moštvene kolajne z evropskih
prvenstev.
Hrastničan visokih ambicij pred prvenstvom ni skrival, zato medalja niti ni bila
veliko presenečenje. Povsem drugače je
bilo pri Urši Kragelj. Na tekmah je že
prej kazala odlične in predvsem hitre
vožnje, a za osvojitev kolajne je vselej
nekaj zmanjkalo. V finale se je uvrstila z
desetim časom polfinala, nato pa v finalni
vožnji svojo nalogo opravila z odliko.
Ob prečkanju ciljne linije sicer še ni bilo
razlogov za veliko slavje. Češka ekipa
je namreč vložila pritožbo in želela, da
sodniki znova pogledajo posnetek vožnje

Jure Meglič je dobro formo v Bratislavi okronal s srebrom.

Urša Kragelj je priveslala, do svoje prve kolajne z največjih članskih
tekmovanj.

Najboljše kajakašice so bile s svojimi dosežki zelo zadovoljne.

Benjamin Savšek je bil edini slovenski kanuist med najboljšo
deseterico.

Nad uspehom Petra Kauzerja je bila navdušena tudi maskota Sloke
2010.

Med prvimi je novopečenemu evropskemu prvaku čestital branilec
naslova Daniele Molmenti.

Urše Kragelj, saj so menili, da je naredila napako, ki bi ji prinesla 50 kazenskih sekund. Protest na srečo slovenske kajakašice
ni obrodil sadov, tako da se je varovanka Mihe Terdiča veselila
prve kolajne s članskih EP: »Ker sem v finalu štartala z desetega
mesta, sem lahko ta finalni nastop vzela razbremenjeno. Ob
veslanju sem se počutila zelo dobro in res mi je letelo, kar se
je na koncu poznalo na času.« Podobno kot Kragljeva je na
odločitev sodnikov čakal tudi Meglič, ki je najprej zaradi dveh
kazenskih sekund zasedal tretje mesto. Protest vodstva ekipe pa
mu je prinesel drugo, saj je natančen ogled posnetka pokazal,
da dotika ni bilo.
Prihodnje evropsko prvenstvo bo v La Seu d'Urgellu, kjer se bodo
najboljši na stari celini za odličja potegovali med 10. in 12. junijem.
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V lovu na avtogram
singapurskega zmagovalca
Celjski kajakaš Simon Brus je v svoji prvi sezoni med najboljšimi na svetovnem mladinskem prvenstvu v Foixu osvojil srebrno kolajno in pokazal, da se za prihodnost slovenskega kajakaštva ni treba bati. Varovanec Aleša Kudra je dobro tekmoval tudi na
mladinskem evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer je po polfinalu že kazalo na vnovično
odličje, a nenatančnost v finalu ga je stala novega vrhunskega dosežka. Le nekaj dni
zatem je odpotoval v Singapur in se v zgodovino vpisal kot prvi zmagovalec mladinskih
olimpijskih iger v konkurenci kajakašev.

P

retekla sezona je bila tvoja prva v mladinski
reprezentanci in že si dosegel cel kup odličnih
rezultatov. Si po izbirnih tekmah sploh slutil, kaj
vse boš osvojil v letu 2010?

Mogoče mi je bilo v breme na evropskem prvenstvu. V glavi sem
imel, da moram potrditi to kolajno s svetovnega prvenstva. Za
nadaljnje tekme mi ni bilo v breme in tudi za sezono 2011 mi
ne bo, vsaj takšne slutnje imam.

Po izbirnih tekmah nisem slutil ničesar, bil sem vesel, da sem se
uvrstil v reprezentanco. Vsi, ki smo nastopili na svetovnem in
evropskem prvenstvu, smo imeli možnosti priti do kolajne, samo
poklopiti se je moralo.

Olimpijske igre mladih v Singapurju so bile posebna izkušnja. Kaj ti je najbolj ostalo v spominu?
Počutil sem se kot na pravih olimpijskih igrah, velika otvoritvena
in zaključna slovesnost, olimpijska vas, velika izbira hrane, organizirani prevozi itd. Ne bom pa pozabil svojih prvih podpisov.
Ko sem prišel po finalni vožnji iz vode, sem se preoblekel in še
preden sem prišel ven, so vsi hoteli podpise. Podpisoval sem se
na kape, torbe, majice ... Bil je dober občutek.

Ti je dala kolajna na mladinske svetovnem prvenstvu večji motiv za tekme, ki so sledile, ali ti je
predstavljala večje breme in obvezo osvajanja
dobrih rezultatov?

Prvič v zgodovini so v Singapurju organizirali olimpijske
igre mladih. Med šestindvajsetimi izbranimi športi se je znašlo tudi kajakaštvo, tekmovalna pravila pa so bila precej
prilagojena. Isti tekmovalci so namreč nastopili na mirnovodaškem in slalomskem tekmovanju. Slalomske preizkušnje
so namesto na divji vodi potekale kar na mirni, napredovanje pa so si tekmovalci zagotovili po izločilnih bojih kot
na tekmah paralelnega slaloma. Za slovensko slavje je z
zlatom poskrbel Simon Brus, ki je boj za visoke uvrstitve v
Singapurju napovedal že v kvalifikacijah, kjer je bil sekundo in pol hitrejši od tekmecev, z odličnimi predstavami pa
nadaljeval tudi v izločilnih bojih. Z vsakim novim krogom
je postavil hitrejši čas in na koncu Slovaka Miroslava
Urbana v finalu prehitel za pet sekund. Tretje mesto je
osvojil aktualni evropski mladinski prvak Čeh Jiri Prskavec.
V konkurenci deklet je odlično nastopila tudi Ajda Novak,
ki je kolajno zgrešila le za stotinko sekunde. Prva mladinska
olimpijska prvakinja v slalomu je postala Avstralka Jessica
Fox, druga je bila Čehinja Pavlina Zasterova, tretja pa
Avstrijka Viktoria Wolffhardt. V konkurenci kanuistov, kjer
Slovenija ni imela svojega predstavnika, so kolajne osvojili
Kitajec Xiaodong Wang, Nemec Dennis Soeter in Ukrajinec
Anatolii Melnyk.
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Sistem tekmovanj na OI mladih je bil precej drugačen
kot na običajnih slalomskih tekmovanjih. Se je bilo
težko prilagoditi novim pravilom?

na mirni vodi. Rajši bi videl, da bi bila taka pravila kot na pravi
olimpijadi. Vsi bi tekmovanje jemali bolj resno, ampak kljub temu
sem zelo vesel, da je moj šport sploh bil na MOI in da sem bil
udeleženec.

Če se primerjam z drugimi kajakaši, ki so bili v Singapurju, smo
imeli vsi enak problem - prilagoditi se na 18 kilogramski čoln

Po osvojenih kolajnah na MSP in MOI so ti v klubu
pripravili sprejem. Koliko ti pomeni takšna podpora
klubskega vodstva, trenerja in sotekmovalcev?
Vidim, da me v klubu cenijo, vlagajo vame … To mi zelo veliko
pomeni, s trenerjem se dobro razumeva, z ostalimi klubskimi
tekmovalci pa se tudi dobimo kdaj izven časa za trening.
Obiskujemo kino, sedaj v zimskih dneh se kepamo in sankamo…

Veliko kajakašev se bo na novo sezono pripravljalo v
toplejših krajih. Kakšne priprave na novo sezono pa
načrtujeta s tvojim trenerjem?
Pred februarjem bom imel malo daljše treninge, tek, veslanje spusta in ponavljanja - to niso moji najljubši treningi. Sredi februarja
nameravam iti z mladinsko ekipo za deset dni v Pau, v Francijo,
nato pa imam še dodaten bonus, da grem za deset dni še v
Atene. Tam je tudi kar toplo - ta dodatek mi je omogočila zveza.
Zaradi divje vode komaj čakam februar!.

Si pred novo sezono že razmišljal o ciljih, ki jih želiš
doseči v letu 2011?
Moj prvi cilj je takšen, kot si ga postavi vsak kajakaš - uvrstiti se
v reprezentanco. Naslednje leto še zadnjič ciljam na mladinsko
reprezentanco, nato pa želim doseči čim višja mesta na tekmah,
ki bodo sledile.

Rezultati v letu 2010 so bili odlični, verjetno pa še
vedno obstajajo rezerve in stvari, ki jih bo treba v prihodnje izboljšati.
Verjetno mi manjkajo še izkušnje. Pod mojim čolnom mora preteči še malo divje vode, da bom tako dober kot drugi člani v
ekipah.
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S sposojeno opremo do
evropske kolajne
Dve tretji mesti na tekmah svetovnega pokala sta bili prijetno presenečenje, po prikazanem v prvem delu sezone pa lahko rečemo, da je bila kolajna Lovra Lebana in Roka
Kuka na evropskem prvenstvu za mlajše člane pričakovana. A brez nesebične pomoči
drugih reprezentanc, ki so slovenski priskočile na pomoč in posodile opremo, potem
ko so ruski cariniki po več kot 30-urnem čakanju trenerja Dejana Testena in Grego
Ponomarenka skupaj s čolni zavrnili in napotili domov, srebne kolajne uspešne primorske naveze ne bi bilo. Leto 2010 je bilo zanju uspešno, v prihodnjem pa želita dober
rezultat doseči predvsem na članskem svetovnem prvenstvu in si zagotoviti vozovnico
za OI v Londonu.

P

retekla sezona je bila za vaju
zelo dobra. Kako bi jo ocenila?
Nenazadnje sta do uspehov
prišla precej hitro.

Rok: Kljub temu, da sva v sezoni 2009
nakazala, da bi nekoč morda lahko tvorila dober dvojec, se takšnega preboja v
svetovni vrh in treh kolajn gotovo nisem
nadejal že letos. Osebno sem po dobrem
6. mestu z lanskega EP do 23 let upal, da
se lahko letos tam približava kolajnam, a

na rezultate v vrhu članske konkurence
nisem upal niti pomisliti. Predvsem sva se
zelo dobro ujela in gojila zares vrhunske
občutke usklajenosti.
Lovro: Hitro je včasih prehitro in tako je
bilo tudi z nama, saj sva v formo prišla
nekoliko pred želenim časom.

Na tekmi v Vichyju sta zaostala
le za olimpijskima prvakoma in
domačim dvojcem. Sta se v prvih
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trenutkih po tekmi sploh zavedala,
kakšen uspeh sta dosegla?

Rok: Presenetila nisva samo ostalih, temveč tudi sama sebe. Sam nisem mogel
verjeti že, ko sva v polfinalu kar zmagala
in se v najin prvi finale uvrstila z najboljšim
časom. Upal sem, da bova iz njega izvlekla maksimum, z rezultatom in kam med
vsemi tistimi šampioni na štartu spadava,
pa se nisem preveč obremenjeval. Kljub
temu mi je bilo zaradi vseh novih situacij v

enem vikendu na štartu kar težko. Najprej
v cilju nisva bila najbolj gotova o medalji,
saj smo bili s Kubanci precej blizu.
Lovro: Zelo dobro sem se zavedal doseženega rezultata in se obenem tudi nekoliko
ustrašil tako lastnih kot tujih pričakovanj,
ki so sledila, sploh po drugi medalji iz
Szegeda.

za tako mlado posadko zares ni slab rezultat, a sama hočeva precej več.
Lovro: Iz dane situacije sva iztisnila tisto,
kar sva bila v tistem momentu sposobna.
Takrat je bil to B finale. K2 ni več deloval.

Tudi v Szegedu sta osvojila tretje
mesto. So zaradi tega cilji pred nadaljevanjem oziroma vrhuncem sezone
postali kaj višji?

Rok: V primerjavi s preteklim pripravljalnim obdobjem bo sprememb bolj malo,
saj smo letos videli, da delamo prav. Še
naprej bova delala z reprezentančnim
trenerjem Ingolfom Beutlom in kondicijskim
trenerjem Boštjanom Jakšetom, pri organizaciji in izpeljavi vseh oblik treninga pa
vedno veliko pomaga najin klubski trener
Dejan Testen. Decembra se z Ingolfom
odpravljamo na priprave v italijansko
Sabaudio, zraven bo tudi na pripravah
februarja v hrvaškem Skradinu ter aprila v
italijanskem Pusianu. Vmes bomo namesto

Rok: Ko sem na obeh tekmah videl, kako
sva daleč pred vsemi, ki bodo kasneje
najverjetneje tekmovali na prvenstvu do 23
let, so moji apetiti gotovo nekoliko narasli.
A vendar sem se zavedal, da bo poleti
slika povsem drugačna in bodo tekmeci
bolj v formi. Vesel sem bil predvsem da sva
»zraven«.
Lovro: Seveda so apetiti po rezultatu
ekspandirali v višave, kajti druga medalja
je bila neizpodbiten dokaz o najinem ogromnem napredku in obenem dejstvo, da prva
ni bila naključje.

Prihodnja, predolimpijska sezona
bo zelo pomembna. Kako se bosta
nanjo pripravljala?

S trenerjem ste kot glavni cilj izpostavljali evropsko prvenstvo za mlajše
člane v Moskvi. Glede na rezultate v
svetovnem pokalu sta verjetno ciljala na zlato, potem pa po številnih
težavah osvojila srebro. Koliko so na
končni rezultat vplivale vse nevšečnosti?

Rok: Zelo težko in nehvaležno je ugibati,
kako bi lahko na prvenstvu odveslala brez
zapletov. Stres in obremenjenost na prizorišču gotovo nista najbolje vplivala na končen rezultat in veslanje, ki ni bilo optimalno.
Skoraj vsak štart na prvenstvu sva opravila
v drugem čolnu, po možnosti pa v vsakem
izmed modelov sedela prvič. To ni bila najbolj prijetna izkušnja.
Lovro: Marsikdo bi to drugo mesto pripisal spletu okoliščin in vsem nevšečnostim,
vendar je bilo na koncu vsega srebro še
vedno odlična uvrstitev. Čeprav bi lagal, če
bi rekel, da nisem šel v Moskvo po zlato.
Zapleti okoli opreme niso bili toliko krivi kot
to, da je kemija najinega dvojca, oz. nekateri bi temu rekli forma, že padala.

Nastopila sta tudi na članskem svetovnem prvenstvu v Poznanju. Kako
bi ocenila vajin nastop na Poljskem?

Rok: Sam sem na prvenstvu popolnoma
pregorel, saj dolga sezona z veliko tekmovanji ni bila najbolj po meri moji šibki bazični pripravljenosti iz pretekle zime. V čolnu
so se nama podrli tudi najini fini občutki in
usklajenost, zato se tam z najboljšimi nisva
mogla kosati. Dve uvrstitvi med petnajsterico
25

na sneg skočili še na bazične priprave na
slovensko obalo.
Lovro: Po istem modelu kot letos, saj je
videti, da nama ustreza. V letošnjem letu
mi nekoliko več težav povzroča šola, saj
moram pod streho spraviti zadnji letnik na
strojni fakulteti.

Kakšne cilje sta si zadala pred sezono 2011?

Rok: Gotovo je prvi cilj člansko svetovno
prvenstvo v Szegedu, kjer bodo že delili
prve kvote za olimpijske igre. Vseeno rezultata tam ne bi rad preveč izpostavljal, saj
si želim predvsem zares dobrega veslanja,
ko bo to najbolj potrebno. Prepričan sem,
da lahko ob ponovitvi kakšne predstave
z letošnjih svetovnih pokalov in še boljši
pripravljenosti doseževa veliko, a naju prej
čaka še ogromno treninga.
Lovro: Nedvomno finale na svetovnem
prvenstvu.

Piše: Nina Jelenc

Slalom na račun spusta
tokrat trpel
Luka Božič in Sašo Taljat sta pred sezono precej negotovo napovedovala cilje za svetovno prvenstvo v spustu, a strah je bil odveč. Z dvema naslovoma svetovnih prvakov sta
dokazala, da lahko po vrhu posegata tako v slalomu kot spustu. Pri vsega 21 oziroma
19 letih imata v svoji bogati zbirki odličij že tri kolajne s članskih svetovnih prvenstev, a
motiva za prihajajoča tekmovanja jima ne manjka.

P

red sezono sta izpostavila, da še nikoli nista bila na
tako močni spustaški tekmi, kot je SP v Sortu, in da
tam želita doseči čim boljšo uvrstitev. Sta z dvema
zlatima kolajnama presegla svoja pričakovanja?

vedela, da sva zelo dobro pripravljena, nisva pa pomislila, da
bi prišla domov z dvema zlatima medaljama. Osredotočila sva
se na tekmo in odpeljala tako, kot sva tisti čas najbolj znala, s
čimer je prišel tudi rezultat.

Sašo: Pred sezono pravzaprav res nisva vedela, kaj lahko
pričakujeva od take tekme. Gotovo je bil cilj medalja, zato sva
se tudi odločila za nastop na svetovnem prvenstvu. Nisva pa pričakovala kar dveh naslovov svetovnih prvakov. In z izkupičkom
sva bila oba zelo zadovoljna. Če ne drugega, sva si podaljšala
svetovni razred še za naslednja štiri leta.
Luka: Ko sva se prvič odpravila v Sort na tekmo, sva že dobila
nek občutek, kje sva. Vedela sva, da lahko v klasiki prideva
zelo daleč, v sprintu pa ne tako, ker je tehnično zahtevnejši,
saj moraš v dveh minutah pokazati, vse kar znaš, na klasiki pa
se to razpotegne čez celo progo. Na svetovnem prvenstvu sva

Je bilo usklajevanje spusta in slaloma težje, kot sta
pričakovala pred sezono?

Sašo: Usklajevanje ni bilo pretežko, saj so bile spustaške tekme
na začetku sezone in še slalomsko evropsko prvenstvo meseca
junija je odpadlo, tako da smo imeli res čas posvečati se samo
spustu, zato nama je tudi uspel tak rezultat.
Luka: Da, moram reči, da sva se po spustu zelo težko vrnila
nazaj v slalomski čoln, čeprav sva se potem do evropskega
prvenstva do 23 let kar dobro ujela in bila tam v kar dobri formi,
vendar pa so se potem začele pojavljati napake.
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Načrtujeta tudi v prihodnji sezoni dvojni program?

bodo prva mesta za nastop delili že na naslednjem SP
v Bratislavi …

Sašo: Ne. Za naslednjo sezono smo se odločili samo za slalom.
Glede na to, da je predolimpijska sezona in da se lovijo kvote,
bi bilo malo nesmiselno se ukvarjati še s spustom. Kar pa ne
pomeni, da spusta nikoli več ne bova veslala.
Luka: Prav zaradi prej omenjenih nevšečnosti sva se za prihodnjo sezono odločila, da ne bova več tekmovala v spustu,
ampak se bova poskušala čim bolje pripraviti na slalom. To leto
je tudi eno izmed najpomembnejših do sedaj, saj si morava priboriti mesto na olimpijskih igrah v Londonu, leta 2012.

Sašo: Prav gotovo. To je najin cilj v prihodnji sezoni. Poleg
drugih velikih tekem v slalomu.
Luka: Potihoma že vsak računa na te olimpijske igre, ampak
prvo se bova poskusila čim bolje pripraviti na svetovno prvenstvo v Bratislavi. Prej imava še veliko tekem, ki jih bova morala
odpeljati. Do OI je še veliko časa. Na koncu pa upam, da bova
tako vesela, kot sva bila na lanskem svetovnem prvenstvu.

Katera tekmovanja bodo za vaju najpomembnejša v
naslednji sezoni?

Visoke cilje sta imela predvsem v slalomu. V
Markklebergu sta bila po polfinalu na vrhu, potem
ostala brez kolajne, v Tacnu sta za las ostala brez finala … Kako bi ocenila slalomski del sezone?

Sašo: Evropsko in svetovno prvenstvo. Poleg teh dveh pa nama
ostaja še EP do 23 let, ki ga prav tako ne smeva zapostavljati in
pa seveda tekme svetovnega pokala (nastopila bova na treh).
Luka: V prihajajoči sezoni bo prav gotovo najpomembnejša
tekma svetovno prvenstvo v Bratislavi. Pred tem pa imava še
kar nekaj tekem. Na vseh tekmah si želiva finale, to so svetovni
pokali in evropsko prvenstvo. Na evropskem prvenstvu do 23 let
pa znova želiva poseči po odličju.

Sašo: Slalomski del sezone je malo trpel, mogoče tudi zaradi
ukvarjanja s spustom. N začetku sezone sva bila v zelo dobri
formi na spustaških tekmah, bila sva zelo dobro kondicijsko
in tehnično pripravljena, kar sva pokazala tudi na evropskem
prvenstvu do 23 let, kjer sva imela zelo dobre čase. Kasneje
pa je dolga sezona pustila posledice in nisva uspela realizirati
drugih tekem. V Tacnu sva pričakovala vsaj finale. Slalomski del
sezone je ostal nerealiziran.
Luka: Letošnjo sezono smo v slalomu označili kot najslabšo do
sedaj, čeprav sva bila veliko hitrejša kot lani. Ampak rezultatsko
ni bila dobra. Na obeh evropskih prvenstvih sva bila zelo hitra
kot še nikoli, ampak pojavljati so se začele številne napake, ki
so naju stale tudi dobrih uvrstitev. Tako da zame sezona ni bila
preveč dobra, po drugi strani pa sva z novim čolnom, ki se je
izkazal za zelo hitrega, naredila korak naprej.

Kako pa se bosta pripravljala na novo sezono?
Načrtujeta kakšne spremembe v primerjavi s pripravami v lanskem letu?

Sašo: Pripravljalni del je že preverjen in ostaja isti kot vsa leta
poprej. Spremembe so le v čolnu - ampak majhne.
Luka: Na novo sezono se pripravljava že dva meseca.
Spremenila nisva prav veliko. Majhne popravke bova naredila
še na čolnu, drugače pa bodo treningi podobni lanskim. Sicer
vsako leto uvedemo kaj novega v sklop treningov. Tako kot lansko leto, bova šla tudi letos za en mesec v Avstralijo, saj meniva,
da imava tam najboljše pogoje za trening.
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Piše: Jakob Marušič

Slovenski spustaši v
svetovnem vrhu
Mati vseh kajakaških športov je gotovo spust. Premagati odsek reke, še bolje, pomeriti
se na odseku reke z drugimi tekmovalci so najjasnejša in najenostavnejša pravila, kar
jih lahko ima šport. In ravno to je privlačnost spusta, ki se, kar se tiče popularnosti, po
več letih stagnacije spet vrača na stara pota slave.

L

odšli brez pravega treninga. Tu smo imeli tudi nemalo sreče. Dež
je močno dvignil gladino reke Noguera Pallarese in razmere
na progi so se na dan klasičnega spusta močno spremenile.
Spremenile tako močno, da so zaradi varnosti prestavili moštvena tekmovanja za en dan in seveda na našo žalost tudi na bolj
miren del reke.
A že v prvih dveh dneh posamičnih voženj klasičnega spusta
smo osvojili skorajda vse. Tretje mesto Jošta Zakrajška v kanuju
enosedu in drugo mesto Nejca Žnidarčiča v kajaku sta nas
razveselila prvi dan. Žal je obema malo, resnično malo, zmanjkalo, a tak je šport. Jošt Zakrajšek je bil uspeha nadvse vesel.
Nejc Žnidarčič pa je, ki je sicer bolj v šali računal na neverjetne
štiri zlate medalje na istem svetovnem prvenstvu, drugo mesto
vzel kot samoumeven rezultat, ki se ga drži tudi malo smole, ki
je posrebrila lesk medalje. Je že tako, da si najbolj kritičen in
zahteven po navadi ravno do samega sebe, vsem ostalim pa se
nam je zdel to uspeh, ki ga slovenski spust v klasičnem spustu
še ni imel.

etošnje svetovno prvenstvo je bilo praznik tega športa, ki
je v španskih Pirenejih še posebej popularen. Sort, mesto v
dolini reke Noguera Pallarese, je pravi center športov na
vodi. Umetna proga v centru mesta in kilometri divje vode po
dolini višje so raj za vse ljubitelje divjevodaških športov.
Ni čudno, da smo prav vsi nestrpno pričakovali to svetovno
prvenstvo. Konec koncev smo bili branilci dveh naslovov svetovnih prvakov. Žal pa začetek sezone ni minil brez poškodb.
Jernej Korenjak je imel poškodovan hrbet in je izpustil kar nekaj
pomembnih tednov priprav. Svetovni prvak Lovro Leban pa se
je posvetil izključno treningu kajaka na mirnih vodah, kar je vplivalo na njegovo tehniko veslanja na divji vodi.
A vseeno je Slovenija na svetovnem prvenstvu v Sortu nastopila
kot velesila, ki je sposobna poseči po medaljah v vseh disciplinah. Toliko bolj zanimivo je to zato, ker je za skorajda vse člane
reprezentance spust 'sekundarna disciplina', ki ji v nasprotju z
olimpijskimi posvečajo bistveno manj treninga.
Zaradi tega je ekipa v Španijo kapljala in nekateri so na start
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Žnidarčič v sprintu. Taljat in Božič pa sta spet pometla s konkurenco in v dveh vožnjah prepričljivo postala svetovna prvaka še
v sprintu.
Ostali naši reprezentanti Blaž Cof, Kravanja Nejc, Gregor
Brovinsky in Nina Mozetič, ki jim delam veliko krivico, da jih do
sedaj nisem omenil, saj so osvojili odlične rezultate in dopolnili
uspeh naše reprezentance, so se več kot izkazali. Izkazali tako,
da me je v pravo malo zadrego postavil belgijski gledalec, ki
me je provokativno vprašal, kako to, da lahko imamo tako veliko odličnih športnikov, namigujoč nemara na doping in druge
nedovoljene in nešportne poteze. A trdo delo in odrekanje zimo
za zimo ter poletje za poletjem so lahko naš edini odgovor.
Za konec pa moramo pohvaliti tudi slovenske navijače, ki so v
Španijo prišli v večjem številu. Popestrili so vzdušje, predvsem pa
pomagali pri tem, da je bolje in nemoteno teklo delo z ekipo,
za kar je poleg trenerja Srečka Masleta, ki je s svojo izkušeno
roko odlično vodil stvari, skrbela le še ena oseba. Z veseljem so
priskočili na pomoč in opravili marsikatero merjenje vmesnega
časa, prevoz na start ali cilj. Skratka res pravi navijači, ki se
bodo, tako trdno verjamem, spet izkazali naslednje leto na svetovnem prvenstvu v nemškem Augsburgu.
Uspehi nikoli ne pridejo sami od sebe. To smo spoznali v preteklih letih. Ponoven vzpon v svetovni vrh pa je bil težak in dolg.
S takšno generacijo tekmovalcev nam vrha ne bo težko braniti,
vendar moramo paziti, da bodo mlajši nadaljevali tudi tradicijo
spusta, športa, ki zaradi svoje enostavnosti pravil zahteva še več
napornih treningov in odrekanja.

Tekma kanujev dvosedov, na vodi, ki je naraščala iz minute v
minuto, pa zaradi suverene zmage našega dvojca Taljat-Božič
sploh ni bila napeta. Suvereno sta premagala bistveno starejše
tekmece, ki so zmagovali v zadnjih letih in popolnoma deklasirala konkurenco na način, ki je primerljiv kvečjemu z dvojcem
Masle-Grobiša, ki sta pred 21 leti s podobno razliko premagala
tekmece.
Ravno ta nekdaj zmagoviti dvojec, ki se je po dolgih letih spet
usedel skupaj v čoln, je bil nad prestavljanjem tekmovanj najbolj
razočaran. Zaradi čakanja na upad vodostaja divje reke so se
organizatorji odpovedali tekmovanju veteranov, kjer sta načrtovala vnovičen nastop. Z njima je razočaranje delil sicer vedno
dobrovoljni Joško Kancler.
Ostali člani reprezentance smo prosti dan, ki nam ga je organizator nenadejano podaril s prestavljanjem tekmovanj, izkoristili
za izlet do okoliških znamenitosti. Prekrasna romanska cerkev St.
Joan d'Isil pa mesto Vielha in tesen Monr Rebei, ki loči Aragon
od Katalonije, so nam zapolnili dan premora med tekmovanji.
Organizatorju, ki se je na moč potrudil, je visoka voda resnično
obrnila vse na glavo. Podeste ob vodi, zgrajene za potrebe TV
prenosa tekmovanja, je odnesla deroča voda. Tekmovanje pa
so po dnevu premora morali prestaviti nižje po dolini, kjer je bila
voda manj nevarna, proga pa tudi občutno krajša in lažja. A
kdo bi negodoval, naši tekmovalci so se vseeno odlično znašli.
To so dokazali v ekipni vožnji klasičnega spusta, kjer so kajakaši
v postavi Lovro Leban, Jernej Korenjak in Nejc Žnidarčič osvojili
tretje mesto. Še eno tretje mesto je osvojil naslednji dan Nejc
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Piše: Andrej Jelenc

PRIVLAČENJE KLJUNA
Za spreminjanje smeri čolna pogosto uporabljamo zaveslaj privlačenje kljuna. Kajakaši
z boljšim znanjem večino sprememb smeri izvedejo s tem zaveslajem, ki sodi med koordinacijsko zahtevnejše zaveslaje. Iz tega zaveslaja so izpeljani še nekateri zahtevnejši
zaveslaji privlačenja.

I

položaju nad glavo in nasprotno ramo. Medtem ko je list vesla v
vodi s sprednjo stranjo obrnjena proti robu in z njim popolnoma
vzporedno, ne boste čutili nobenega pritiska na veslo, čoln pa
se giba naprej brez spremembe smeri ali zmanjševanja hitrosti.
Ko zapestje obrnemo nazaj, postavimo list vesla pod določen
kot glede na rob čolna. S tem povzročimo pritisk na list vesla.
Če je kot lopatice v odnosu na rob čolna majhen, se kljun čolna
začne obračati na stran zaveslaja. Učinkovitost obrata lahko
povečamo s tem, da veslo vodimo stran od roba čolna in nato
zaključimo s privlačenjem kljuna.
Za dobro izvedbo tega zaveslaja boste potrebovali veliko
vaje, vendar ne obupajte. Ko ga boste obvladali, boste večino
sprememb smeri izvedli na ta način, saj le–ta omogoča najbolj
mehko in kontrolirano spreminjanje smeri.

zhodiščni položaj za privlačenje kljuna je enak kot pri linjskem privlačenju, tako da je list v vodi nameščen čim dalj od
boka čolna. List vesla je s prednjo, konkavno, stranjo obrnjen
proti kljunu. Medtem ko zgornja roka stabilno ohranja veslo v
navpičnem položaju, s spodnjo, vlečno roko izvedemo zaveslaj
proti kljunu. Zaveslaj zaključimo v območju stopal. Čoln spremeni smer tako, da se kljun obrne v stran zaveslaja. Vračanje v
izhodiščni položaj je lahko izvedeno na način, da veslo prenesemo po zraku, ali pa veslo v izhodični položaj vodimo po vodi.
Pomembno je, da veslo v izhodiščni položaj reže vodo. Pri tem
je vodenje vesla z zapestjem ključnega pomena.
Ena izmed izpeljank privlačenja kljuna je zaveslaj, ki bi ga lahko
poimenovali krmarjenje kljuna. Sodi med zahtevnejše zaveslaje.
Praktično gre za sestavljen zaveslaj. Največkrat se uporablja po
tem, ko se čoln začne obračati pod vplivom vodnega toka ali pa
je potrebno pred tem izvesti zaveslaj v loku naprej na nasproni
strani. Ko je čoln brez hitrosti, ta zaveslaj nima učinka.
Medtem ko se čoln giba v smeri naprej, postavimo veslo v vodo
navpično z lopatico vzporedno z robom čolna v področju med
kolenom in stopalom kakšnih 30 cm od roba. Zgornja roka je v

Pomislite, kaj se zgodi, če tečemo po pločniku in se med
tekom primemo za obcestno svetilko. Zavrti nas okoli svetilke. Ta zaveslaj deluje po podobnem principu.

Privlačenje kljuna v kajaku
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Zarezno privlačenje – ena od izpeljank privlačenja kljuna

PRIVLAČENJE REPA
Začetniki se nemalokrat znajdejo v položaju, ko se kljun čolna,
kljub večkratnemu popravljanju smeri z zaveslajem v loku naprej
še vedno noče usmeriti v nasprotno smer. To se zgodi, kadar
zaveslaj prehitro zaključijo. Zaveslaj v loku naprej lahko razumemo kot zaveslaj, ki v prvem delu pospešuje čoln in kljun odriva
v nasprotno smer, v zadnjem delu pa privlači rep čolna. Šele ta
zadnji del zaveslaja, ki poskrbi za privlačenje repa pa prispeva k
večji spremembi smeri. Položaj za izvedbo zaveslaja privlačenja
repa je enak, kot v zaključnem delu zaveslaja v loku naprej. List
vesla je v začetnem položaju v vodi čim bolj oddaljena od boka
čolna. Vlečna roka je stegnjena. Zgornja roka je pri osnovni izvedbi zaveslaja nizko nad robom čolna. V naprednejši izvedbi je
zgornja roka v položaju nad glavo in nasprotno ramo podobno
kot pri vesina veslu. Zasuk trupa v ramenih je na stran zaveslaja.
Zaveslaj je lahko izveden samostojno, največkrat pa je v kombinaciji z zaveslajem v loku naprej ali z osnovnim zaveslajem naprej.
Če veslo v tem položaju zadržimo v primerni oddaljenosti od
repa, zaveslaj deluje kot način krmarjenja repa.

Krmarjenje lahko učinkovito uporabimo za vodenje čolna skozi
ožine ali usmerjanje čolna na obalo, na mesto, kjer naj bi izstopili iz čolna. Krmarjenje je tudi eden od ključnih zaveslajev za
kontrolo čolna pri prečenju vala.

KRMARJENJE
Ko se čoln giba naprej z vsaj nekaj hitrosti, je krmarjenje eden
od osnovnih in najenostavnejših načinov za kontrolo smeri.
List vesla postavimo v vodo ob repu s sprednjo stranjo vesla
obrnjeno proti robu. Položaj telesa je enak kot pri izhodiščnem
položaju za zaveslaj v loku nazaj. Obe roki sta nizko nad vodo
na strani izvedbe krmarjenja. Pogled je usmerjen naprej, v smer
gibanja čolna. Če želimo ohranjati smer naravnost, mora biti list
vesla vzporedno z robom čolna. Na ta način ohranjamo hitrost
čolna. Če list ni vzporedno z robom, lahko pride do zmanjševanja hitrosti ali do spreminjanja smeri. Odklon od smeri je odvisen
od kota, ki ga tvori list lopatice z robom čolna.

Krmarjenje repa v kajaku

Način krmarjenja, ki se navadno izvaja na repu, je možno
učinkovito uporabiti tudi na kljunu, kadar veslamo nazaj.
V zaključku zaveslaja nazaj lopatico zadržimo v vodi,
vzporedno z robom čolna na kljunu. List je s hrbtno stranjo
obrnjena k robu čolna.
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KOLEDAR KAJAKAŠKE ZVEZE
SLOVENIJE 2011
JANUAR
29.1.

30.1.

SLALOM

Prvenstvo OCEANIJE

Mangahao

NZL

ICF ranking

20.2.

SLALOM

AUSTRALIAN OPEN

Penrith

AUS

ICF ranking

19.3.

SPRINT

DP 5000 M

Most na Soči SE

26.3.

SLALOM

TACEN- OTVORITEV

Tacen

27.3.

SPUST

MEDVODE - TACEN

Tacen

SLALOM

IKAS

Skopje

8.4.

SPUST

KOLPA- sprint

9.4.

SPUST

Kolpa - klasika

FEBRUAR
18.2.
MAREC

izb

APRIL
2.4.

3.4.

MKD
KSH

izb

Osilnica

KSH

izb

9.4.

10.4.

SLALOM

Pokal Petra Klepca

Osilnica

Outsider

15.4.

16.4.

SPUST

SVETOVNI POKAL

Sort

ESP

16.4.

17.4.

SLALOM

SOLKAN

Solkan

SE

17.4.

REKREACIJA

Voda za vedno- VIPAVA

Vipava

23.4.

SPRINT

MEDNARODNA REGATA

Rovigo

SLALOM

LIPTOV SLALOM

Liptovsky M. SVK

26.4.

SPUST

TACEN - sprint

Tacen

LJU

DP

izb

27.4.

SPUST

DOLINKA- klasika

Bled

LJU

DP

izb

SPRINT

MEDNARODNA REGATA

Mantova

ITA

MARATON

Ptujski maraton

Ptuj

Ranca

23.4.

30.4.

24.4.

1.5.

ICF ranking

ITA

izb

MAJ
1.5.
30.4.

1.5.

SLALOM

PIRENEES CUP

Seu d’ Urgell ESP

6.5.

8.5.

SPRINT

SVETOVNI POKAL

Poznan

POL

7.5.

SLALOM

SLOVENSKI POKAL

Celje

Nivo

7.5.

REKREACIJA

MAJSKI SPUST

Celje

Nivo

SLALOM

PIRENEES CUP

Pau

FRA

SPRINT

Slovenski pokal

Ankaran

Adria
SRB

7.5.

8.5.

14.5.

ICF ranking

ICF ranking

10.5.

15.5.

SPUST

EVROPSKO PRVENSTVO

Kraljevo

14.5.

15.5.

SLALOM

TATRA SLALOM

Liptovsky M. SVK

ICF ranking

21.5.

22.5.

SLALOM

MEDNARODNI SLALOM

Tacen

Tacen

ICF ranking

20.5.

22.5.

SPRINT

SVETOVNI POKAL

Račice

CZE

28.5.

29.5.

SLALOM

DP MLADINCI

Solkan

SE

28.5.

29.5.

SLALOM

TEES OPEN

Tees

GBR

REKREACIJA

Voda za vedno - KRKA

Krka

SPRINT

SVETOVNI POKAL

Duisburg

29.5.
27.5.

29.5.
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GER

Izb
Izb

ICF ranking

JUNIJ
4.6.

REKREACIJA

Voda za vednoLJUBLJANICA

Ljubljana

4.6.

SLALOM

SLOVENSKI POKAL

Hrastnik

Stek

4.6.

MARATON

MARATON ARGONAVTIK

Ljubljanica

LJU
ITA

4.6.

5.6.

SLALOM

MEDNARODNI SLALOM

Merano

9.6.

12.6.

SLALOM

EVROPSKO PRVENSTVO

Seu d’ Urgell ESP

REKREACIJA

Voda za vedno- SOČA

Kobarid

SPUST

SVETOVNO PRVENSTVO
sprint

Augsburg

GER

11.6.

PRIREJENA
PRAVILA

SLOVENSKI POKAL

Straža

Straža

12.6.

SPRINT

SLOVENSKI POKAL

Bohinj

SLO

11.6.
11.6.

12.6.

18.6.

19.6.

SLALOM

MEDNARODNI SLALOM

Bourg st
Maurice

SLO

17.6.

19.6.

SPRINT

EVROPSKO PRVENSTVO

Beograd

SRB

18.6.

19.6.

SPUST

SVETOVNI POKAL

Bovec

SLO

17.6.

19.6.

SPRINT

MEDNARODNA REGATA

Bochum

GER

SLALOM

PARALALNI SLALOM
NAGRADA MESTA
LJUBLJANA

Ljubljana

LJU

22.6.

24.6.

26.6.

SLALOM

SVETOVNI POKAL

Tacen

SLO

25.6.

26.6.

SLALOM

YOUNG DANUBIA

Bratislava

SVK

30.6.

3.7.

SPRINT

EP U23 in JUN

Zagreb

CRO

2.7.

3.7.

SLALOM

SVETOVNI POKAL

L’Argentiere

FRA

SPUST

SLOVENSKI POKAL

Krog

Mura
SLO

ICF ranking

ICF ranking

ICF ranking

JULIJ

2.7.
9.7.

10.7.

SPRINT

DRŽAVNO PRVENSTVO

Ptuj

9.7.

10.7.

SLALOM

SVETOVNI POKAL

Markleeberg GER

9.7.

10.7.

SLALOM

GENERALKA - SP JUN

Wausau

ZDA

12.7.

17.7.

SPUST

PLAGNE 2011

Bourg st
Maurize

FRA

13.7.

17.7.

SLALOM

EP U23 in JUN

Banja Luka

BIH

SPRINT

Slovenski pokal

Žusterna

Žusterna

16.7.
23.7.

24.7.

SPRINT

AURONZO 2011

Auronzo

ITA

22.7.

24.7.

MARATON

EVROPSKO PRVENSTVO

St. J. de
Losne

FRA

25.7.

31.7.

SPUST

SP MLADINCI

Opava

CZE

28.7.

31.7.

SLALOM

PREDOLIMPIJSKI TEST

Broxbourne

GBR

26.7.

30.7.

REKREACIJA

UNSKA REGATA

Bosanska
Krupa

BIH

30.7.

MARATON

BOHINJSKI MARATON

Bohinj

30.7.

REKREACIJA

Voda za vedno DOLINKA

Bled
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ICF ranking

ICF ranking

ICF ranking

DP maraton

AVGUST
5.8.

7.8.

6.8.
12.8.

14.8.

13.8.

SPRINT

SP MLADINCI

REKREACIJA

Kayak Fun Cup - TACEN

Tacen

SLALOM

SVETOVNI POKAL

Praga

REKREACIJA

Voda za vedno- KOLPA

Fara

CZE

13.8.

14.8.

SLALOM

TEEN CUP

Solkan

SE

13.8.

14.8.

SPRINT

CAPRIS 2011

Žusterna

Žust

18.8.

21.8.

SPRINT

SVETOVNO PRVENSTVO

Szeged

HUN

REKREACIJA

Voda za vednoDRAVINJA

20.8.
20.8.

21.8.

SLALOM

TEEN CUP

Tacen

Tacen

23.8.

28.8.

OCEANSKI
KAJAK

MADEIRA 2011

Madeira

POR

27.8.

28.8.

SPUST

MEDNARODNA TEKMA

Lipno

CZE

27.8.

SLALOM

DP MLAJŠI

Solkan

SE

27.8.

SPRINT

ANKARAN 2011

Ankaran

Ankaran

27.8.

REKREACIJA

TRIATLON JEKLENIH

Bohinj

Bohinj

28.8.

SPRINT

Slovenski pokal

Ankaran

Ankaran

SPRINT

PREDOLIMPIJSKI TEST

Eton

GBR

3.9.

SPRINT

Slovenski pokal

Ankaran

Orka

3.9.

SPUST

DP SPRINT MLAJŠI

Hrastnik

Stek

4.9.

REKREACIJA

Voda za vedno - SOČA

Solkan

4.9.

SPUST

DP KLASIKA MLAJŠI

Čatež

Krško/
Razlag

ICF ranking

SEPTEMBER
1.9.

4.9.

7.9.

11.9.

SLALOM

SVETOVNO PRVENSTVO

Bratislava

SVK

10.9.

11.9.

SPRINT

ADRIA 2011

Ankaran

Adria

17.9.

PRIREJENA
PRAVILA

ZMAJČKOV POKAL

Ljubljana

LJU

18.9.

SLALOM

DP ČLANI

24.9.

MARATON

Zagrebški maraton

Zagreb

CRO

25.9.

SLALOM

ALPE ADRIA

Celovec

AUT

2.10.

MARATON

FESTIVAL POHODNIŠTVA

Bohinj

8.10.

MARATON

KRUMLOV MARATON

Krumlov

16.10.

SPUST

Kostanjeviška regata

Kostanjevica Razlag

16.10.

MARATON

Maraton Adige

Verona

ITA

MARATON

SVETOVNO PRVENSTVO

Singapore

SIN

MARATON

LJUBLJANSKI MARATON

Ljubljana

LJU

13. 11. MARATON

MARATON ARDECHE

Vallon

FRA

3.12.

MARATON

BOŽIČNI MARATON

Koper

LJU

26.12.

SPUST

ŠTEFANJSKI SPUST

Zagreb

CRO

OKTOBER

21.10.
29.10.

23.10.

CZE

NOVEMBER
12.11.
DECEMBER
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ICF ranking

Nosilci kolajn z največjih
tekmovanj v letu 2010
IME
Anže Berčič

TEKMOVANJE
EP U23 Markkleeberg

DISCIPLINA
3xC1m slalom

UVRSTITEV
2. mesto

Luka Božič

SP Sort

C2 spust klasika
C2 spust sprint
C2 spust klasika
C2 spust sprint
K1m slalom
K1m slalom
K1m slalom
3xK1m slalom
K1m slalom
3xK1m spust sprint
K1m spust klasika
K1ž slalom
3xK1ž slalom
3xK1ž slalom
3xK1m slalom
K2m sprint 1000m
K2m sprint 1000m
K2m sprint 1000m
K2m sprint 1000m
K2m sprint 1000m
K2m sprint 1000m
3xK1m spust sprint
3xC1m slalom
K1m slalom
3xK1m slalom
K1m slalom
3xK1ž slalom
K1ž spust sprint
3xK1ž spust klasika
3xC1m slalom
C1m slalom
3xK1ž slalom
3xK1ž spust klasika
C2 spust klasika
C2 spust sprint
C2 spust klasika
C2 spust sprint
K1ž slalom
K1ž slalom
3xK1ž slalom
3xK1ž slalom
3xK1ž spust klasika
C1m spust klasika
K1m spust sprint
K1m spust klasika
3xK1m spust sprint
K1m spust klasika
K1m spust sprint
K1m spust klasika
K1m spust sprint

1. mesto
1. mesto
1. mesto
1. mesto
2. mesto
1. mesto
1. mesto
3. mesto
3. mesto
3. mesto
2. mesto
3. mesto
1. mesto
3. mesto
3. mesto
2. mesto
3. mesto
3. mesto
2. mesto
3. mesto
3. mesto
3. mesto
2. mesto
2. mesto
3. mesto
3. mesto
3. mesto
3. mesto
2. mesto
2. mesto
2. mesto
1. mesto
2. mesto
1. mesto
1. mesto
1. mesto
1. mesto
3. mesto
3. mesto
1. mesto
3. mesto
2. mesto
3. mesto
2. mesto
3. mesto
3. mesto
1. mesto
1. mesto
2. mesto
1. mesto

WC Bovec
Simon Brus
Peter Kauzer

MSP Foix
MOI Singapur
EP Bratislava

Jure Lenarčič
Jure Meglič

WC La Seu d’Urgell
SP Sort
WC Lofer
EP Bratislava
EP U23 Markkleeberg
SP Tacen
EP Bratislava
EP U23 Moskva
WC Vichy
WC Szeged
EP U23 Moskva
WC Vichy
WC Szeged
SP Sort
EP U23 Markkleeberg
EP Bratislava

Nina Mozetič
Ajda Novak

SP Tacen
SP Tacen
MEP Kraljevo

Jernej Korenjak
Urša Kragelj

Dejan Kralj
Rok Kuk

Lovro Leban

Benjamin Savšek
Nina Slapšak
Manca Šuštar
Sašo Taljat

EP U23 Markkleeberg
WC Praga
EP U23 Markkleeberg
MEP Kraljevo
SP Sort
WC Bovec

Eva Terčelj

Eva Vrevc
Jošt Zakrajšek
Nejc Žnidarčič

MSP Foix
MEP Markkleeberg
EP U23 Markkleeberg
SP Tacen
MEP Kraljevo
SP Sort
SP Sort
WC Bovec
WC Valtellina
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Za energične
meje ne obstajajo.

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

