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Piše: Borut Perko

Sijajna sezona, ki je za
nami, velika obveza za
prihodnjo - olimpijsko

I

ztekajoče leto 2011 bo v zgodovini slovenskega kajakaštva tako na
divjih kot mirnih vodah ostalo zapisano kot - skoraj bi si upal trditi - najuspešnjše v samostojni Sloveniji, pa tudi v nekdanji državi nikdar nismi
bili uspešnejši. Poleg neverjetnega števila odličij, ki so jih kajakaši uspeli
v sezoni, ki je za nami osvojiti v različnih disciplinah, v vseh starostnih
kategorijah, bomo imeli v prihodnji sezoni, ki je olimpijska, kar zadeva
slalom na divjih vodah maksimalno število čolnov, ki se bodo potegovali
za čimvišje mesto na olimpijski progi v Londonu. Poleg omenjenih čolnov
bomo imeli na igrah tudi čoln v konkurenci na mirnih vodah. Toda od teh
petih čolnov sta vsaj dva v najožji konkurenci za kolajne, Peter Kauzer
med kajakaši in dvojec Luka Božič in Sašo Taljat v disciplini C2, pa tudi
katerakoli od deklet, bodisi Eva Terčelj, bodisi Urša Kragelj, sta sposobni
poseči vsaj po najmanj žlahtni lovoriki.
Leto 2011 pa je bilo za slovenski kajak uspešno še v nečem: v Celju, na
Savinji pri Špici je bila zgrajena nova čolnarna, ki je zametek za nov kajakaški center, in, kjer bodo, o tem ni dvoma za enim najbolj perspektivnih
mladih kajakašev na svetu - Simonom Brusom, rasli novi rodovi vrhunskih
športnikov in športnic na divjih vodah. Odlično dela tudi mirnovodaška
ekspozitura Kluba Soške elektrarne v Mostu na Soči, v Bohinju pa se na
tistem delu Gorenjske uspešno razvija mlad klub na, ki že daje dobre
rezultate v najnižjih kategorijah.
Vse to je seveda velika obveza vseh, od kajakaške zveze, ki mora zagotoviti pogoje, do trenerjev in kajpak tekmovalcev in tekmovalk: tako za
izpolnitev ciljev prihodnje leto v Londonu, kot za uspešno nadaljevanje
razvoja in napredka drugih, ki na OI ne bodo sodelovali.
Obveza je zahtevna, še zlasti, ker materialni opogoji niti najmanj niso
naklonjeni vrhunskemu športu. Predsednik KZS Bojan Žmavc opozarja,
da bo finančnih sredstev prihodnje leto najmanj dvajset odstotkov manj,
vsaj kar zadeva sistemski denar. Ne glede na to, da bodo kajakaši zaradi
velikih uspehov v sezoni 2011 prejeli morda deset odstotkov več, bodo
namreč še bistveno več prikrajšani pri sredstvih, ki jih bo država namenila
športu v prihodnjem letu. Tradicionalni sponzorji sicer ostajajo, lahko smo
nadvse zadovoljni in hvaležni obenem, da je tako.
Potrebna bo torej še večja racionalizacija, še bolj se bo moralo varčevati,
še bolj stiskati pas, verjetno se bo potrebno odreči tudi kakšni tekmi, še
zlasti za draga tekmovanja v tujini, bo potrebna - resda boleča - selekcija.
Toda upanje ostaja in od začrtane poti, po kateri stopa kajak od olimpijskih iger v Pekingu leta 2008, ta se je izkazala za pravilno in uspešno, se
ne sme odstopati. In potem nas tudi glede nadaljevanja uspešnosti slovenskih kajakašev in kajakašic, vse tja do daljne Brazilije, kjer bodo OI leta
2016, ne bi smelo prav nič skrbeti. Vsaj kar zadeva rezultate.
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Intervju: Bojan Žmavc, predsednik KZS

Za nami je sanjska sezona
slovenskega kajaka
Predsednik Kajakaške zveze Slovenije Bojan Žmavc ne more skriti zadovoljstva nad
dosežki slovenskih kajakašev v minuli sezoni, za katero pravi, da je bila po tej plati
sanjska. Seveda dolgoletni prvi mož našega kajaka z svojim navdušenjem deli mnenje
mnogih, ne samo med kajakaši, pač pa tudi nasploh športne javnosti. Žmavc dodaja,
da so največji izzivi šele pred nami, pri tem kajpak misli olimpijske igre prihodnje leto v
Londonu, kamor naši odhajajo z ambicijami kakršnih niso imeli še nikoli. Predsednika
KZS je spraševal Borut Perko.

O

tisti, ki odločajo o raznih naslovih in priznanjih ob koncu leta.
Toda to še ni vse: imamo tudi evropske prvake, posamezno in
moštveno, imamo svetovnega prvaka v spustu, ki sicer ni olimpijska disciplina, Nejca Žnidarčiča, imamo evropskega prvaka
med mladinci v slalomu, Simona Brusa imamo toliko osvojenih
kolajn, tudi zlatih, kot še nikdar doslej. Prvič v zgodovini slovenskega kajaka pa imamo dobrega pol leta pred olimpijskimi igrami ekipo, ki lahko v Londonu osvoji tudi kolajne. Peter Kauzer
je glavni pretendent za zlato, dvojec v C-2 Taljat-Božič odhaja
po eno od kolajn, tudi dekleti, bodisi Urša Kragelj ali pa Eva
Terčelj, sta prav tako sposobni poseči po zelo visokih rezultatih.
Za Petrom Kauzerjem in še enim odličnim kajakašem Juretom
Megličem, je zrasla neverjetna generacija tako med moškimi kot
ženskami, v vseh disciplinah. Odlične perspektive se nam obetajo tudi v kajaku na mirnih vodah, kajakaša Soških elektrarn Rok

tem, da je bila tekmovalna sezona, ki je za
nami rezultatsko gledano najboljša v zgodovini
slovenskega kajaka na divjih in mirnih vodah, zlasti kajpak v slalomu, najboljša doslej, ni nobenega
dvoma.
»Absolutno. Za nami je sanjska sezona. Na olimpiado se je uvrstilo maksimalno število čolnov v slalomu na divjih vodah, štirje
torej, poleg tega pa po zaslugi Špele Ponomarenko še čoln v
kajaku na mirnih vodah.
Rezultati so nad pričakovanji, izpolnjeni so bili vsi načrti, število
kolajn, ki smo jih dosegli v vseh mogočih kategorijah in vseh starostnih konkurencah, tako med moškimi, kot ženskami, je neverjetno. Kar zadeva širše razsežnosti našega športa pa moram
povedati, da je Peter Kauzer letos med Slovenci in moškimi edini
svetovni prvak v olimpijski disciplini, upam, da bodo to videli tudi
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tanc kot klubov, pa tudi kar zadeva organizacijo mednarodnih
tekmovanj, tistih najvišjega ranga, kjer smo bili v zadnjih letih
prav tako uspešni in si v mednarodni kajakaški srenji ustvarili
ugled odličnih organizatorjev.«
Mnenja sem, da je poleg izjemnih rezultatov, ki so
jih lani dosegli naši tekmovalci in tekmovalke, velik
dosežek tudi izgradnja čolnarne v Celju na Savinji.
Resda na Špici še ne moremo govoriti o kajakaškem
centru, pa vendar temelj je postavljen in že daje
rezultate: konkretno Simon Brus, svetovni mladinski
prvak, ki ga marsikdo v prihodnjih letih vidi tam,
kjer je danes Peter Kauzer. Za njim pa, kot slišim,
prihajajo novi fantje in dekleta...
»Izgradnja čolnarne v Celju na Savinji je izjemno pomembna
za naš šport. Mislim, da smo s tem poleg Ljubljane, Solkana,
Hrastnika - vsaj kar zadeva slalom na divjih vodah - dobili še
en kajakaški center, resda ta trenutek še v nastajanju, saj mu
tako še ne moremo reči, pa vendarle sem prepričan, da bodo
bodoči šampioni odslej rasli tudi na Špici. Moram se popraviti,
enega že imamo od tam - Simona Brusa, za njim pa že prihajajo
novi. Toda odlično delajo tudi v Mostu na Soči, ekspozituri, da
tako rečem, Kluba Soške elektrarne iz Solkana. Naj opozorim,
da imenitne rezultate, pri tem mislim najmlajše kategorije, daje
tudi Kajak kanu klub Bohinj, ki ga je na noge postavil Stane
Klemenc. Nove generacije, ki že prihajajo in še bodo iz vseh
zgoraj naštetih klubov, so garancija za svetlo perspektivo našega športa. Lahko rečemo, da se nam po tej plati ni bati vse tja
do olimpijskih iger v Braziliji, leta 2016. Je pa pred nami, pri tem
mislim vse, ki kakor koli delamo v kajaku, zlasti pa pred krovno
organizacijo, Kajakaško zvezo Slovenije, izjemno težka naloga,
kako kljub težkim razmeram zagotoviti delovanje sistema, ki smo
ga postavili po olimpiadi v Pekingu in se je nedvomno pokazal
za dobrega in učinkovitega o rezultatski plati. Potrebno bo biti
še bolj racionalen, iskati še boljše rešitve kar zadeva racionalnost, drugače ne bo šlo.«

Kuk in Lovro Leban sta talenta, ki obetata ogromno, da o spustu
na divjih vodah, kjer smo v svetovnem vrhu, ne govorim.«
Leta 2010, lani torej, smo ugotavljali, da je bilo to
leto v zgodovini slovenskega kajakaštva tako na
divjih kot mirnih vodah eno najuspešnejših v zgodovini tega športa. Leto kasneje lahko trdimo, da
smo lanske rezultate še presegli. Toda vse najbrž le
ni tako enostavno in nedvomno obstajajo tudi čeri,
zapreke in problemi, s katerimi se in se bomo srečevali.
»Potrebno je povedati, da bo v sedanjih gospodarskih razmerah, ko zmanjkuje denarja povsod, med prvimi pa je na udaru
šport, zanj že zmanjkuje denarja in še bolj ga bo, ne samo naš.
Izjemno težko bo v zagotoviti pogoje oz. sredstva, da bodo naši
športniki še naprej lahko uspešno trenirali in tekmovali. Na marsikatero tekmo v tujini ne bomo mogli odhajati tako številni kot
doslej, žal... Odšli bodo samo tisti, ki bodo lahko posegali po
najvišjih mestih. Organizacijsko bo potrebno delovati izjemno
funkcionalno na vseh nivojih, tako na ravni zveze oz. reprezen-
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Piše: Janja Srabotnik

Eno evropsko prvenstvo - osem
zlatih kolajn
Med 13. in 17. julijem je v Banjaluki v Bosni in Hercegovini potekalo evropsko prvenstvo
v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Perspektivni mladi reprezentanti Slovenije so pokazali svoje sposobnosti, dosegli odlične rezultate in še enkrat več
potrdili, da sodijo v sam vrh.

P

Slovenski tekmovalci so dosegli resnično odlične rezultate, saj
so si prislužili kar pet prvih mest, od tega eno moštveno. Že v
kvalifikacijah prvega tekmovalnega dne je Simon Brus pometel
s konkurenco v kategoriji kajakašev, mlajših od 18 let, Anže
Berčič pa je pri mlajših članih med kanuisti zasedel tretje mesto.
Naslednji dan je Urša Kragelj v kategoriji mlajših članic v konkurenci kajakašic dosegla drugo mesto, Eva Terčelj pa se je
prav tako uvrstila v nadaljevanje tekmovanja. Kaniustični dvojec
v zasedbi Saša Taljata in Luke Božiča je prav tako zmagal v
kvalifikacijah mlajših članov.

rvenstvo se je pričelo vročega sredinega večera s slovesno
otvoritvijo v centru mesta, ki poleti zares zaživi šele po sončnem zahodu, saj so temperature tekom dneva zelo visoke. Za
tekmovalce pa je šlo zares naslednjega jutra.
Proga, postavljena na reki Vrbas, je naravna in umeščena v
ambient lepega kanjona Tijesno, ki je pripomogel k znosnejšim
temperaturam za tekmovalce, sodnike in gledalce. Tok reke ni
zelo hiter ali divji, vendar pa so organizatorji progo postavili bolj
nenavadno in tako poskrbeli za izziv za tekmovalce. Prizorišče
je zaradi skalnatih sten kanjona dostopno le po eni cesti, ki pa
je hkrati služila tudi kot parkirišče kombijev, zato so nekaj kilometrov ceste v času tekmovanja popolnoma zaprli, obiskovalci pa
so se morali do proge sprehoditi. Organizatorji so se potrudili z
gradnjo lesenih stopnic, poti in tribun v neposredni bližini proge,
tako da so gledalci lahko sproščeno navijali. Poseben pečat so
dodali tudi veliki reflektorji, ki so omogočili nočno tekmo.

Slovenski reprezentanti in navijači na podelitvi kolajn najboljšim.

Finale mladincev je potekal pod vročim julijskim soncem, kar
pa ni ustavilo navijačev. Še posebej veliko je bilo Slovencev,
saj Banjaluka ni daleč, manjkalo pa ni niti gledalcev iz drugih,
bolj oddaljenih držav. Brez dvoma so se s skupnimi močmi pri
navijanju odrezali res odlično. Posebno doživetje pa je bil finale
v kategorijah mlajših članov in članic, ki je potekal zvečer pod
žarometi. Spektakel je poleg navijačev pritegnil tudi številne
domačine, saj so temperature zvečer padle in ustvarile prijetno

Eva Terčelj je v prvi sezoni tekmovanj v kategoriji mlajših članic na
EP stopila na najvišjo stopničko.

Simon Brus je v Banjaluki osvojil dve zlati kolajni.

Matic Štrukelj v boju z brzicami reke Vrbas
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namreč na četrtem mestu. Kot ekipa so se odlično izkazali tudi
mladinci – poleg Simona Brusa še Martin Srabotnik in Matic
Štrukelj – z odličnim veslanjem in prednostjo več kot treh sekund
so namreč postali evropski ekipni prvaki.
Slovesna podelitev medalj in zaključek tekmovanja sta potekala na mestnem gradu, kjer se je slavje nadaljevalo še dolgo v
noč.

Kaj sta povedala?

Martin Srabotnik (o ekipni vožnji): »Ko smo zmagali
v kvalifikacijah, smo bili bolj samozavestni in vedeli, da
zmoremo. Potem smo le še odpeljali solidno vožnjo in zmagali. Ob zmagi sem bil zelo vesel. Ta medalja mi res veliko
pomeni.«
Simon Brus: »Evropskega prvenstva v Banja Luki nisem
vzel popolnoma resno, saj je bila voda bolj mirna kakor
divja, vseeno pa mi rezultati nekaj pomenijo. Zaenkrat na
takšnih »mirnih« progah lažje dosegam boljše uvrstitve, ker
je »res« divja voda zelo nepredvidljiva in je za osvojitev
potrebnih več preveslanih ur. Sicer pa sem na sami tekmi
užival bolj kot na treningu, ker mi je šlo bolje. Kombinacija
vratc mi je bila kar všeč, saj so naredili kakšen košček proge
zahtevnejši. Pričakovanja niso bila velika, ker je v našem
športu veliko nepredvidljivih dejavnikov, npr. odločitve
sodnikov, nihanje vode, po nesreči narediš dotik, ki ti prinese kazenske sekunde in ti ne prinesejo kolajne.«
poletno ozračje brez sopare. Reflektorji so tako dobro osvetlili
progo, da tekmovalci niso imeli nobenih težav pri vožnjah, gledalci pa pri opazovanju. Vzdušje je bilo zaradi množice ljudi
in nevsakdanjega nočnega dogodka fantastično, več kot zadovoljni pa smo bili slovenski navijači, saj je bilo po skoraj vsaki
kategoriji več kolajn v rokah naših tekmovalcev.
Konec tekmovanja so tako zaznamovale zlate kolajne Simona
Brusa, Anžeta Berčiča, Eve Terčelj ter Saša Taljata in Luke
Božiča. Urši Kragelj je odličje za las spolzelo iz rok, končala je

Pred prvenstvom sta Luka Božič in Sašo Taljat veljala za eno
najmočnejših slovenskih orožij. Pričakovanja sta izpolnila, saj sta
bila najboljša že v kvalifikacijah, na koncu pa z naslovom evropskih
prvakov potrdila izvrstno pripravljenost.

Martin Srabotnik je skupaj s Simonom Brusom in Maticem Štrukljem
priveslal do naslova ekipnega mladinskega evropskega prvaka.

Evi Terčelj sta družbo na odru za zmagovalke delali še Italijanka
Clara Giai Pron in Nemka Ricarda Funk. Urša Kragelj je s 4. mestom za las zgrešila kolajno.

Najboljši mladinci med kajakaši. Slovenci Simon Brus, Martin
Srabotnik in Matic Štrukelj ter reprezentanti Poljske in Nemčije.

Takole se je zlate kolajne veselil kanuist Anže Berčič.
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Slovenci v Bratislavi dosegli
zastavljene cilje
Slovenska reprezentanca se je s svetovnega prvenstva v Bratislavi vrnila zadovoljna.
Kako tudi ne! Peter Kauzer je še drugič v karieri postal svetovni prvak, v kajakaškem
finalu je veslal še mladinec Simon Brus, Luka Božič in Sašo Taljat sta prvenstvo končala
na petem mestu, med najboljšo deseterico pa sta bili prvič doslej na SP uvrščeni kar dve
slovenski kajakašici. Nekoliko skromnejši so bili le kanuisti, ki pa so, tako kot njihovi
reprezentančni kolegi v ostalih disciplinah, prav tako poskrbeli za osvojitev olimpijske
kvote. Zadovoljni niso bili le tekmovalci in vodstvo ekipe, ampak tudi številni slovenski
navijači, ki so na Slovaško pripotovali, da bi glasno spodbujali slovenske reprezentante.

S

še drugi naslov svetovnega prvaka. »S to zmago sem si že
zagotovil mesto v olimpijski ekipi. Tako sem vesel, da ne morem
povedati. Leto pred olimpijskimi igrami in v olimpijskem letu so
tekmovalci res v vrhunski formi, zato sem vesel, da mi je uspelo
tako oddirkati celo sezono. Na olimpijske igre grem z optimizmom in motiviran tako kot še nikoli,« je ob osvojitvi naslova
prvaka, ki mu je po internih pravilih slovenske zveze, prinesel
tudi neposredno uvrstitev na OI, povedal Peter Kauzer. V finalu
je veslal tudi Simon Brus, ki je na svojem prvem članskem svetovnem prvenstvu prišel do odličnega sedmega mesta. Nekoliko se
je zalomilo le tretjeuvrščenemu s SP v Tacnu Juretu Megliču, ki
je zaradi poškodbe izgubil nekaj treninga, in po veliki napaki v
polfinalu končal na 31. mestu.

lovaško prizorišče, ki je v prvi polovici septembra gostilo najboljše slalomiste sveta, slovenskim tekmovalcem, kot kaže,
zelo ustreza. V Čunovem so blesteli že v mladinski konkurenci,
nič drugače pa ni v članski. Z lanskega EP so se Slovenci vrnili
s kompletom posamičnih kolajn, ki so jih priveslali Peter Kauzer,
Jure Meglič in Urša Kragelj, poleg tega pa je kajakaška ekipa
poskrbela še za bron. Letošnje prvenstvo sicer ni prineslo tolikšne
količine žlahtnih kovin kot lansko evropsko, a v najprestižnejši
kajakaški konkurenci si je Peter Kauzer po letu 2009 priveslal

Eva Terčelj je priveslala do devetega mesta, kar je njena najboljša
posamična uvrstitev na članskih SP.

Simon Brus je v prvi članski sezoni nanizal lepe uspehe. Na SP je
veslal v finalu in za seboj pustil kar nekaj zvenečih imen tega športa.

Odlično sta se odrezala tudi Luka Božič in Sašo Taljat, ki sta
bila peta, od kolajne pa so ju ločile prejete kazenske sekunde.
Brez njih bi se lahko veselila svoje druge kolajne na članskem
slalomskem SP. Kljub temu sta bila zadovoljna, saj sta prvotni
cilj - osvojitev olimpijske kvote - zanesljivo dosegla. »Štiri teke
sva odpeljala tako, kot sva si zadala, finalna vožnja pa je bila
najboljša. Imela sva nekaj nepotrebnih dotikov, brez katerih bi
bila na stopničkah, vendar se s tem ne obremenjujeva preveč.
Bila sva le dve sekundi za najboljšimi, kar ni veliko. Prvi cilj je
bila olimpijska kvota, ki sva jo dobila že po polfinalu,« je povedal Luka Božič. Manj uspešna sta bila dvojca Kralj-Hočevar in
Slapšak-Jarc, ki sta nastope sklenila že po kvalifikacijah.

Jure Meglič je bil v kvalifikacijah na sedmem mestu, a je nato v polfinalu naredil veliko napako in tekmovanje končal precej za svojimi
pričakovanji.
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Nekoliko lažje delo so imele kajakašice, saj je za razliko od
dvojcev, kjer si je olimpijsko vozovnico zagotovilo le osem
držav, na olimpijske igre peljala uvrstitev med najboljših 15
držav. Slovenke niso ničesar prepustile naključju in po odličnih
nastopih ter po razpletu kvalifikacij (v polfinale so napredovale
le predstavnice trinajstih držav), olimpijsko kvoto osvojile že po
petkovih izločilnih bojih. V polfinalu je obtičala Nina Mozetič,
mlajši Urša Kragelj in Eva Terčelj pa sta nadaljevali z dobrimi
vožnjami, ki sta jih kazali skozi sezono, in se uvrstili v finale.
To je bil poseben mejnik v slovenskem kajakaštvu, saj dotlej še
nikoli v finalu SP nista nastopili dve Slovenki. V finalu sta obe
naredili nekaj napak, tako da je Eva Terčelj prvenstvo zaključila
na devetem, Urša Kragelj pa na desetem mestu. »Z uvrstitvijo v
finale sem zadovoljna, saj je nekaj prestižnega biti med desetimi
kajakašicami na svetu. S finalno vožnjo pa nisem zadovoljna.
Zavrgla sem lepo priložnost za dober rezultat. Že od začetka
mi ni šlo,« je po tekmi povedala Kragljeva.
Kot zadnji so si olimpijsko kvoto zagotovili tudi kanuisti. Slednji
so sicer upali na nekoliko boljše nastope, saj je bil najboljši
Slovenec Benjamin Savšek na 17. mestu in kot zadnji kanuist
pridobil olimpijsko kvoto. Dobro in predvsem hitro je bil na poti
evropski prvak med mlajšimi člani, Anže Berčič, ki bi se lahko
uvrstil v finale, če le ne bi na progi naredil napak, ki so mu prinesle 52 kazenskih sekund in ga potisnile na 27. mesto. Tretji
slovenski kanuist Simon Hočevar se ni uspel prebiti skozi sito
kvalifikacij.
Prireditelji prvenstva so se podobno kot lani na evropskem
prvenstvu soočali z vremenskimi težavami. Če smo lani pisali,
da je prvotno izvedbo tekmovanja odplaknila voda, je tokrat
za nevšečnosti skrbel izredno močan veter. Prvi kvalifikacijski
dan so prireditelji sicer poizkušali izpeljati, vendar so jih težki
in predvsem neenaki tekmovalni pogoji prisilili v razveljavitev
že doseženih rezultatov, močan veter pa je odpihnil tudi drugi
kvalifikacijski dan.

Prvi in drugi kvalifikacijski dan je odpihnil močan veter. Že
dosežene rezultate so razveljavili.

Luka Božič in Sašo Taljat sta zanesljivo priveslala do olimpijske
kvote, od druge kolajne na slalomskem SP pa so ju ločile kazenske
sekunde.

V finalu je poleg Eve Terčelj veslala tudi Urša Kragelj, ki je bila
po SP zadovoljna, kljub temu pa nekoliko obžalovala zamujeno
priložnost za še odmevnejši rezultat.

Benjamin Savšek je Sloveniji kot zadnji priveslal kvoto za nastop na
OI v Londonu.
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Še ciljni šprint …

… in veselje se je lahko pričelo.

Peter Kauzer, Fabien Lefevre in Mateusz Polaczyk v cilju.

Ob progi v Čunovem se je zbralo več tisoč navijačev.

Vsi so želeli čestitati novemu svetovnemu prvaku.

Ob velikem uspehu je preteklo veliko solza sreče.

Peter Kauzer na zmagovalnem odru.
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Piše: Nina Jelenc

Anže Berčič s pomočjo
navijačev do uspeha kariere
21-letni Anže Berčič sodi med najperspektivnejše slovenske kanuiste. Varovanec nekdanjega slalomista Andreja Nolimala je kajakaštvo spoznal po zaslugi očeta in strica,
s katerima je veslal po Kolpi, nato pa po končani gimnastični karieri in poletnih tečajih
kajaka resneje poprijel za veslo. Odločitev je obrodila sadove, saj je že v mladinski
konkurenci osvajal kolajne na največjih tekmovanjih, do največjih posamičnih uspehov
v karieri pa je prišel v letošnji sezoni. Na evropskem prvenstvu za mladince in mlajše
člane v Banjaluki je stopil na najvišjo stopničko, s četrtim mestom v Tacnu pa je prišel tudi
do najboljše uvrstitve na tekmah svetovnega pokala.

Z

Za progo v Banjaluki ne bi rekel, da mi je bila pisana na kožo,
sem pa mnenja , da sem se z njo zelo dobro spoprijel in se
nisem toliko obremenjeval z njeno dolžino in mirnostjo, kar
je pripomoglo k dobrim rezultatom skozi celotno tekmovanje.
Seveda pa so mi bili v pomoč tudi domači navijači, ki so bili
odlična spodbuda ob progi.

a tabo je uspešna sezona. V Banjaluki si postal
evropski prvak med mlajšimi člani, v Tacnu si
bil četrti na tekmi svetovnega pokala … Si zadovoljen z doseženim v sezoni 2011 ali si pričakoval
še več?
Z letošnjo sezono sem zelo zadovoljen, predvsem z vožnjami,
ki sem jih prikazoval čez leto. Žal se mi rezultatsko ni vsakič
izšlo tako kot bi želel, imata pa zato toliko večji pomen naslov
evropskega prvaka do 23 let in četrto mesto v Tacnu pred
domačo publiko.

V dosedanji karieri si osvojil že kar nekaj kolajn in
dosegel dobre rezultate. Kateri pa je tisti, ki ti pomeni največ?
Največ mi pomeni naslov evropskega prvaka do 23 let, ker
sem na tem tekmovanju res pokazal disciplino in spretnost ter
tudi psihično stabilnost. S tem sem dobil tudi potrdilo, da dobro
delamo in treniramo.

V Banjaluki si bil med najboljšimi že od kvalifikacij
naprej. Bi rekel, da ti je bila proga še posebej pisana
na kožo?
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mestnem. Nad njim nisi bil najbolj navdušen, vendar
pa si po drugi strani v njem zasedel četrto mesto v
Tacnu, pa tudi na EP v Španiji si tekmovanje končal
na 14. mestu. Kaj je bilo torej tisto, kar te je tako
motilo, nenazadnje ti ni prinesel slabih rezultatov?
Barva (smeh). Ne, čoln ni bil slab, mu je pa manjkalo nekaj
volumna, kar mi je na začetku povzročalo težave. Poleg tega
me je še najbolj motil sedež , ker imam v svojem čolnu že drugo
leto zapored sedež in kolenske opore narejene po meri, tako
da sem se na njih zelo dobro navadil. Zato je bila to zelo velika
sprememba in kar velik problem pri novem čolnu.

Na letošnjih svetovnih pokalih si v kvalifikacijah
praviloma veslal dobro, potem pa, z izjemo Tacna,
v odločilnem momentu popustil. Kaj je tisto, kar boš
moral v prihodnje še spremeniti?
Predvsem bom moral izboljšati svojo natančnost in kar se da
zmanjšati kazenske dotike, ki so me v sezonah do sedaj kar
velikokrat stali dobrih uvrstitev. Seveda pa bom tudi poskusil
odpraviti tiste napake, ki mi še ostajajo, da bodo tako vožnje
bolj konstantne.

Z ekipo ste dvakrat že trenirali v Londonu. Proga je
zelo zahtevna in tekmovalcem vzame precej moči.
Kakšna pa se zdi tebi?
Proga v Londonu je super. Predvsem zato, ker je zelo divja in
tehnično zahtevna, vendar pa je potrebno tudi veliko moči in
spretnosti, zato je resnično težko veslati hitro. Prav zaradi tega
mi je v velik užitek trenirati in tekmovati na njej, saj mi pomaga
pri mojem napredku v veslanju.
Kanuisti ste si na SP v Bratislavi zagotovili olimpijsko kvoto, vendar pa še ni znano, kdo bo dejansko
nastopil na OI. Kako se boš pripravljal na naslednjo
sezono? Bodo priprave posebej prilagojene dejstvu,
da te čakajo naporne izbirne tekme?
Priprave ne bodo nič kaj posebej prilagojene na naporne izbirne tekme. S trenerjem Andrejem Nolimalom bomo trenirali po
programu ter odpravljali napake in pomanjkljivosti v mojem
veslanju ne glede na tekme, ki me čakajo.

Letos si bil drugo leto v članski reprezentanci. Je bilo
kaj drugače kot v prvi sezoni? So bile želje in cilji
morda kaj višji zaradi tega, ker si že imel izkušnje z
največjih tekmovanj?
Malenkost drugače je bilo, predvsem zaradi izkušenj, ki sem jih
pridobil že leto prej na velikih članskih tekmovanjih. Slednje so mi
pomagale pri večji sproščenosti in zbranosti pred samimi tekmami.

Verjetno pričakuješ kar ogorčen boj za mesto v olimpijski ekipi. Bo to dodatno breme?
Verjetno bo malce večje breme kot v preteklih letih, vendar, če
se bomo dovolj dobro pripravili tudi to ne bi smel biti problem.

Pred EP v Španiji si po spletu nesrečnih okoliščin
ostal brez svojega značilnega črno-rumenega čolna,
tako da si potem kar nekaj časa tekmoval v nado12

Celjski kajakaši dobili novo
čolnarno
Celjski kajakaši so po petih letih, odkar so v podtaknjenem požaru ostali brez prostorov,
le dobili povsem nov objekt, ki se razprostira na 650 kvadratnih metrih. Poleg uradnega
odprtja čolnarne je Celje septembra gostilo tudi državno prvenstvo, ki so se ga udeležili
vsi najboljši slovenski tekmovalci, pa tudi precejšnje število legend, ki so izkoristili
priložnost in po več letih znova sedli v tekmovalne čolne.

Z

dokazal, da se odlično znajde tudi v enojcu. V konkurenci kajakašic je bila najboljša Urša Kragelj, Nina Mozetič je osvojila srebro, tretja pa je bila Eva Terčelj. Slednja si je zagotovila naslov
državne prvakinje med kanuistkami. Zaostala je le za Avstrijko
Viki Wolffhardt, ki v kanuju tekmuje tudi na večjih tekmovanjih,
tretje mesto pa je pripadlo Anji Kancler.
Poleg aktivnih tekmovalcev so na DP nastopile tudi slalomske
legende, med njimi Peter Kauzer starejši, Vili Vidic, Silvan
Poberaj, Marjan Štrukelj, Jernej Abramič, Albin Čižman, Tone
Hočevar, Srečko Masle, Norbert Sattler … Posebej nostalgična
je bila ekipna tekma legend, kjer je bila ekipa Jugoslavija II v
postavi Jernej Abramič, Miško Čižman in Marjan Štrukelj za
dobrih 14 sekund hitrejša od ekipe Jugoslavija I, za katero so
veslali Peter Kauzer st., Vili Vidic in Silvan Poberaj. Na tekmi
je sicer nastopilo kar 160 tekmovalcev iz Slovenije, Hrvaške,
Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Avstrije, ZDA,
Avstralije in Irana.

a celjske kajakaše je bilo državno prvenstvo posebej
pomembno. Poleg tekme so namreč dočakali tudi uradno
otvoritev nove čolnarne na Špici. Ker je stara čolnarna pred leti
povsem zgorela, so obetavni mladi celjski kajakaši sedaj dobili
povsem novo čolnarno, ki so jo odprli celjski župan Bojan Šrot,
predsednik KZS Bojan Žmavc, predsednik celjskega kluba Dušan
Konda in Simon Brus. Velika želja predsednika kluba Dušana
Konde pa je tudi prenova kajakaške proge, ki bi omogočala še
boljše pogoje dela. Otvoritev sta s koncertom, ki ga je obiskalo
kakšnih 3000 ljudi, popestrila tudi legendarna Momčilo Bajagić
Bajaga in Pero Lovšin, na koncu pa je sledil še ognjemet.
Sicer je letošnje državno prvenstvo postreglo z nekaj manjšimi
presenečenji. V konkurenci kajakašev si je državni naslov priveslal Simon Brus, ki je bil boljši od aktualnega svetovnega prvaka
Petra Kauzerja in Janoša Peterlina, v konkurenci dvojcev pa sta
si zmago priveslala Luka Slapšak in Urban Jarc, medtem ko sta
bila Luka Božič in Sašo Taljat tokrat druga. Med dvojci sta tretje
mesto osvojila Ljubljančana Luka Žganjar in Peter Žnidaršič.
Med kanuisti si je naslov državnega prvaka priveslal aktualni
evropski prvak v konkurenci mlajših članov Anže Berčič, drugo
mesto je zasedel Benjamin Savšek, tretje pa Luka Božič, ki je

Uradne otvoritve nove čolnarne se je udeležilo veliko ljubiteljev kajakaštva.
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Družino Hočevar so na DP zastopale tri generacije. V kanuju enosedu se je preizkusil Tone Hočevar.

Tudi najmlajši so resno vzeli pripravo na DP.

V konkurenci dvojcev sta državna prvaka postala Luka Slapšak in
Urban Jarc.

Pester dan sta z večernim koncertom popestrila Pero Lovšin in Bajaga.

Peter Kauzer in Janoš Peterlin sta se preizkusila še v dvojcu.

Na ekipni tekmi kajakašev so se najbolj izkazali Celjani.

Poseben čar je imel dvoboj ekip Jugoslavija 1 in Jugoslavija 2.
Za drugo ekipo, ki je cilj prečkala precej hitreje so veslali Marjan
Štrukelj, Albin Čižman in Jernej Abramič …

… za ekipo Jugoslavija 1 pa so moči združili Vili Vidic, Peter Kauzer
st. in Silvan Poberaj.
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Piše: Nina Jelenc
Fotografije: Lenart Zore

Zlato kot varna naložba
za prihodnost
27-letni Solkanec Nejc Žnidarčič je eden izmed najuspešnejših slovenskih športnikov. Gnida,
kot ga kličejo prijatelji, ima v svoji zbirki številna odličja z največjih tekmovanj v spustu na
divjih vodah, v zadnjem času pa se posveča tudi sprintu na mirnih vodah, saj si želi nastopa
na olimpijskih igrah v Londonu. Vsestranski športnik, ki proste trenutke namenja predvsem
gorskemu kolesarjenju, se je v preteklosti preizkušal v številnih športih, med drugim v gimnastiki, atletiki, košarki in odbojki, a zares ga je pritegnilo šele kajakaštvo. Kot pravi je začutil,
da je to pravi šport zanj že v trenutku, ko se je prvič usedel v čoln, ljubezen pa še kar traja.
Ob koncu še ene uspešne sezone smo se pogovarjali o dosežkih iztekajočega se leta, usklajevanju spusta na divjih in sprinta na mirnih vodah ter o pričakovanjih pred prihodnjo sezono.

L

etos si se z dveh najpomembnejših tekmovanj v spustu vrnil s
kolajnama. Verjetno si z razpletom
sezone zadovoljen?
Če zmagaš na svetovnem prvenstvu, je
težko bit nezadovoljen s sezono, tako da
sem s tega vidika zadovoljen. Nekaj grenkega priokusa je samo z evropskega prvenstva v Kraljevu, kjer sem, zaradi napake v
prvi vožnji, za nekaj stotink zgrešil zlato
medaljo, ampak nič zato - evropski prvak
sem že bil, svetovni pa še ne.

Na EP v Kraljevu si branil zlato kolajno, a ti ni uspelo ponoviti uspeha. Je
bilo zaradi tega kaj razočaranja?
Da. Če povem po resnici, s srebrno kolajno
nisem bil preveč zadovoljen, saj sem vedel,
da lahko zmagam. Reka Ibar je bila dokaj
enostavna, sprint pa kratek (dolg približno
70 sekund), tako da se je vsaka najmanjša
napaka poznala na rezultatu. V prvem
teku sem naredil napako in zaradi tega
pristal šele na petem mestu. V drugi vožnji
sem dal vse od sebe, odpeljal lepo, čisto
15

linijo in postavil najboljši čas dneva, ki pa
je skupaj s prvo vožnjo zadostoval le za
drugo mesto.
V preteklih sezonah si se z največjih
tekmovanj praviloma vračal tudi z
ekipnimi kolajnami. Kaj je šlo letos
narobe?
Letos je v spustu prišlo do menjave generacij, nekaj izkušenih spustašev pa je odšlo v
mirne vode ali zaradi službe športno kariero postavilo na stranski tir. V reprezentanco

so se tako uvrstili mladi kajakaši, ki pa na
velikih tekmovanjih rabijo še nekaj kilometrine in izkušenj. Tako so na lastni koži lahko
spoznali, kako se tekmuje pod pritiskom in
posledično delali tudi velike napake. So pa
fantje (Kolar, Frančeškin, Oven, Debeljak)
zelo zagnani in v njih vidim velik potencial
za prihodnost, mislim da bomo že naslednjo sezono na svetovnem prvenstvu lahko
pokazali kaj zmoremo in Sloveniji znova
priborili kolajne v moštvenih vožnjah.
V dosedanji karieri si v spustu osvojil praktično vse, kar je bilo možno.
Kakšni so sedaj motivi, ko je zbirka
popolna?
Človek se zlata nikoli ne naveliča, pa še v
času krize je zlato varna naložba za prihodnost. V spustu mi manjka še zlata medalja
iz klasičnega spusta, ki jo bom napadal
naslednjo sezono v Bourg St. Mauriceju. V
mirnih vodah pa se bom poizkusil kvalificirati na olimpijske igre.
V Augsburgu so letos prvič organizirali svetovno prvenstvo posebej v
sprintu. Kakšen se ti zdi nov format
tekmovanja?
Zame kot šprinterja je to seveda plus, ker
imamo v letu, ko je evropsko prvenstvo,
še eno veliko tekmovanje. Tudi nov format
tekmovanja, ko se dva teka seštevata in se
samo 15 najboljših uvrsti v finale, se mi zdi
kar posrečen, saj bomo edino tako lahko
šport približali gledalcem in medijem.
Tekmovali ste na progi, kjer so
leta 1972, organizirali olimpijski
slalom. Je bil zaradi tega občutek
drugačen, kot bi bil sicer?
Niti ne, vedno sem rad tekmoval na umetnih
progah, saj tam pride do izraza tehnična dovršenost tekmovalca. V umetnih progah vidim
prihodnost svetovnih prvenstev v sprintu.
Ob progi na SP se je zbralo več
tisoč gledalcev in navijačev. To je za
spust prej izjema kot pravilo.
Sam sem že tekmoval na nekaj prizoriščih, kjer je bilo veliko gledalcev. To je
predvsem odvisno od prizorišča. Če je to
v mestu, kot je bilo to sedaj, ali pa v Ivrei,
ni težko privabiti ljudi. Spust je za gledalce zanimiva disciplina, saj je preprosta
za razumevanje in hkrati atraktivna, sam
menim, da bolj kot slalom in mirne vode.
Manj gledalcev je v krajih, ki so bolj odročni. Običajno tekmujemo v majhnih gorskih
vasicah, ki imajo malo število prebivalcev.
Letos sem tekmoval na svetovnem pokalu
in evropskem prvenstvu v mirnih vodah,
kjer skupaj ni bilo niti 200 gledalcev, kar
je zelo žalostno za disciplino, ki naj bi bila
številka ena v našem športu.

Rekel si, da je lažje postati svetovni
prvak, kot kajakaš leta v Sloveniji.
Še vedno tako misliš?
Sam imam pet kolajn s svetovnih prvenstev, dve z evropskih, več kot 16 kolajn v
svetovnem pokalu in sem dvakratni skupni
zmagovalec svetovnega pokala. Noben
slovenski kajakaš in verjetno zelo malo
slovenskih športnikov je doseglo takšne
rezultate kot sem jih jaz, a zaradi odnosa
naše zveze do tega športa je pač stanje žal
takšno kot je.
V zadnjem času se preizkušaš tako
v spustu na divjih kot sprintu na
mirnih vodah. Verjetno je usklajevanje obojega zelo težko?
Pozimi veslam samo v mirnovodaškem čolnu,
saj je trening čez zimo zelo podoben spustaškemu. Ko se približuje sezona, pa nekaj
več časa preživim v divjevodaškem čolnu.
Sam sem letos imel kar nekaj problemov pri
privajanju na mirnovodaški čoln, saj sta se
mi tehnika in občutek čisto podrla, ko sem
prišel iz čolna za spust. To je bil tudi glavni
razlog, da mi po svetovnem prvenstvu v spustu nikakor ni stekel čoln za mirne vode.
Letos nisi nastopal na svetovnih
pokalih v spustu. Ti je kaj žal, da si
izpustil ta tekmovanja?
Svetovne pokale sem izpustil zato, da sem
lahko nastopal na mirnovodaških tekmah.
Zaradi slabih nastopov, mi je sedaj kar
malo žal, da nisem nastopil na spustaških
tekmah, saj je en svetovni pokal potekal na
moji domači progi v Bovcu.
Na EP v sprintu v Beogradu si nastopil na 200 metrov. Glede na to, da
je to postala olimpijska razdalja, je
v zadnjem letu prišlo do velikega
napredka tekmovalcev. Si bil kaj
presenečen nad dosežki tekmecev?
Niti ne, 200-metrska disciplina je nova v
olimpijskem programu in zaradi tega je tudi
napredek v športu velik. Seveda se bojo pa
dosežki počasi umirili in dosegli en nivo.
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Čeprav tekmuješ tudi v sprintu na
mirno vodah, se zdi, da ti je divja
voda še vedno ljubša in da te sprint
na mirnih vodah ni povsem osvojil?
Mirnovodaški šport je dokaj dolgočasen in nezanimiv, še posebej za trenirati.
Divjevodaški šport bo vedno moja prva
ljubezen, saj tekmujemo na najrazličnejših
rekah in v prelepih dolinah, ki te kar očarajo. Da si vrhunski divjevodaš moraš biti
motorično spreten in potrebnih je veliko več
veščin, da dosegaš vrhunske rezultate, za
razliko od mirnovodaškega športa, kjer je
glavna delavnost, ne pa toliko talent.
Si se za mirne vode odločil predvsem zaradi tega, ker je to olimpijska disciplina, ali so bili pri odločitvi
prisotni še kakšni drugi razlogi?
Samo zaradi tega, ker je olimpijska disciplina. Mislim, da po Londonu ne bom več
tekmoval na mirnih vodah. Vrnil se bom v
spustaške vode, kjer me čakata domače
svetovno in evropsko prvenstvo.
Kakšne načrte imaš za prihodnjo
sezono?
Do majskih olimpijskih kvalifikacij se bom
posvečal izključno mirnih vodam in vrhunec
sezone bo tempiran na ta datum. Če se ne
bom uspel kvalificirati, pa se bom pripravil
za svetovno prvenstvu v francoskem Bourg
St Mauriceju.
Si že začel s pripravami na novo
sezono?
Seveda so priprave že v polnem teku. Letos
bom v trening vnesel kar nekaj novosti, ki
bodo, upam, prinesle sadove. Na fitnes
področju bom delal z novim trenerjem, s katerim bomo v trening vnesli nekaj najnovejših
metod, ki se sedaj uporabljajo v svetovnem
vrhunskem športu. Sodeloval bom tudi z nutricistom, ki mi bo svetoval pri prehrani. Treninge
veslanja pa mi še vedno piše Jernej Abramič.
Več o Nejcu Žnidarčiču na:
www.nejcznidarcic.com

Piše: Nina Jelenc

Peter Kauzer: »Skrivnost je
v barvi čolna«
Dve posamični zlati kolajni s SP, zlato z lanskega EP, dve zmagi v skupnem seštevku
svetovnega pokala, dve posamični srebrni kolajni z EP, več ekipnih kolajn z EP in SP,
številne stopničke na tekmah svetovnega pokala. To je kratek pregled največjih uspehov Petra Kauzerja, trenutno najuspešnejšega slovenskega slalomista na divjih vodah,
enega najuspešnejših slovenskih športnikov in enega tistih, ki bodo prihodnje leto na OI
v Londonu sodili v ožji krog favoritov za kolajne. Po še eni izjemni sezoni je 28-letnik
med drugim spregovoril o svetovnem prvenstvu, rivalih in prihajajočih OI.

P

zadnji, tako da sem slišal, kaj delajo drugi. Zaradi tega nisem
veslal brezglavo. Saj tudi drugače ne bi, ampak bi verjetno vseeno veslal bolj tvegano ali hitreje. Že v prvi vožnji sem videl, kje
imam rezerve, v drugi pa sem si rekel, da bom poskušal narediti
isto, brez napak in kazenskih sekund in da bo bom na koncu
videl, ali bo uspelo. Ko sem na ‘Niagari’ (zloglasni padec na
progi, op. p.) zaveslal v zadnja protitočna vrata, sem vedel, da
bom osvojil kolajno, nisem pa vedel, ali bo to dovolj za zmago.
Na vrhu je bil še Boris (Neveu, op. p.), pa tudi vožnja ni bila
tako hitra. Na koncu se je srečno izteklo, čeprav sem mislil, kot
sem že rekel, da bo potrebno imeti približno dve sekundi boljši
čas za zmago.

o osvojenem naslovu svetovnega prvaka si imel
kar nekaj obveznosti. Je bilo naporno?
Preveč obveznosti je bilo. S tem naslovom sem si pridobil mesto
v olimpijski ekipi, zato so mediji sprejeli moj drugi naslov bolje
kot prvega in so me ves čas sprehajali levo in desno. To je trajalo
en mesec, tako da je bilo kar naporno in sem že komaj čakal
trening v Londonu, da sem se vsaj nekoliko psihično spočil. To so
sladke obveznosti, ki spremljajo uspeh.
Da se vrneva nazaj k svetovnemu prvenstvu v
Bratislavi. Letošnji finale je bil zanimiv, saj ste tekmovalci v finalu veslali nekoliko slabše kot v polfinalu.
Običajno je v odločilni vožnji treba pokazati več.
Mislil sem, da bo za zmago potrebno imeti čas okoli 94 sekund,
jaz pa sem jih imel 96. Bilo je dobro, da sem štartal kot pred-

Prav na Niagari so tekmovalci in tekmovalke izgubljali največ.
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uvrstim na olimpijado, kar mi je uspelo. Zavrtel se mi je film, da
sem na OI in da bom lahko poravnal račun za Peking.

Ko sem bil na treningih, sem se čez ‘Niagaro’ vselej potiskal s
spodnjo roko. Potem pa sem se začel potiskati z zgornjo roko,
ker sem tako nekajkrat res dobro odveslal. Rekel sem si, da
bodo tam zagotovo protitočna vrata, saj je bilo nenazadnje
svetovno prvenstvo, in zakaj ne bi tega naredil tako. To, kako
boš skočil na ‘Niagari’, je edina stvar, kjer je nekaj tombole.
Če zmanjšaš verjetnost, da tam narediš napako, je to dobro.
V Bratislavi poznam celo progo do potankosti, tako da sem si
rekel, da bom že odpeljal, samo na ‘Niagaro’ se je potrebno
posebej pripraviti. Tudi na evropskem prvenstvu je tam prihajalo
do odločitev. Pa še na koncu je, ko že prihaja do ‘zakislenosti’
in nekoliko pade tudi koncentracija.

Potek letošnje sezone je bil zelo podoben tisti iz leta
2009, ko si prav tako postal svetovni prvak. Na
evropskem prvenstvu si ostal brez kolajne, potem
pa bil zmagovalec v skupnem seštevku svetovnega
pokala, na koncu pa še svetovni prvak.
Letos sem precej ‘zabluzil’ na evropskem prvenstvu, takrat pa
sem bil četrti, kar ni slab rezultat. Pred svetovnim prvenstvom so
mi vsi govorili, da sem zmagal v svetovnem pokalu in če vlečem
paralelo z letom 2009, da moram zmagati še na SP, da bo
sezona enaka. Sam jemljem vsako sezono posebej. Zavedal
sem se, da bo to težka sezona, saj je bila predolimpijska. Tudi
na svetovnem prvenstvu so bile reprezentance še bolj motivirane, kakor bodo drugo leto za OI, saj so pridobivali mesta za
države. Iz velikih držav so bili po trije tekmovalci, ki bi bili sposobni zmagati. Vsi so bili zelo motivirani, saj v ostalih državah
naslov prvaka oziroma kolajna prinaša določene bonitete za
izbirne tekme prihodnje leto. Po eni strani mi ta naslov pomeni
več, ker se zavedam, kako so tekmovalci pripravljeni eno leto
pred OI in eno leto po njih.

So bili dosežki v finalu slabši tudi zaradi pomembnosti tekmovanja, saj je šlo med drugim tudi za olimpijske kvalifikacije?
Mogoče je, da je bil tudi to eden od razlogov. Jaz sicer tega
nisem vzel kot olimpijske kvalifikacije. V Bratislavo sem prišel z
jasnim ciljem – zmagati. Še posebej, ker sem imel lani v Tacnu
smolo in sem naredil napako. To je tekma kot tekma. Če jemlješ
to kot svetovno prvenstvo in še olimpijske kvalifikacije, ti raznese
glavo, če se s tem ne znaš spoprijeti. Ta pritisk sem poskušal čim
bolj zmanjšati. Pripovedoval sem si, da je to tekma, ki jo bom
moral odpeljati. Ni pomembno, kakšnega ranga je. Lahko veliko
pridobiš ali pa ostaneš na istem. S tekmo lahko le pridobiš, ne
moreš ničesar izgubiti.

Oba naslova sta prišla po velikih razočaranjih. Prvi
po razočaranju v Pekingu, letos po razočaranju na
SP v Tacnu.
Drugo leto pa bo prišel po veselju v Bratislavi.
Zdi se, da je po Pekingu prišlo do sprememb v psihični pripravi. Postal si bolj konstanten …
Ne samo v psihični pripravi, ampak bolj v sprejemanju stvari, ki
se dogajajo. To je šport, kjer odloča veliko drugih dejavnikov,
tako da se na koncu lahko zgodi, da sploh nisi odvisen od sebe,
saj je tako nepredvidljiv. Nehal sem se obremenjevati z drugimi,
kako so dobri, ampak sem se osredotočil na svoje veslanje,
ostalo me ni zanimalo. Moral sem spremeniti določene stvari,
mišljenje, malo sem tudi odrasel, kar se tega tiče. Zdi se, da je to
prineslo uspehe, je pa res, da je bil odločilni dejavnik olimpijada. Tam bi lahko zmagal, ampak ko sedaj pogledam, je težko
na glavno tekmo priti umirjen, če imaš velika nihanja. Saj sem bil
umirjen, ampak nisem bil tako konstanten. Na koncu sem videl,
da je treba vzeti vsako tekmo posebej.
Rekel si, da je proga v Bratislavi tvoja domača
proga. Kaj ima, česar nima Tacen?
‘Niagaro’. Ne vem, pravzaprav. Ko smo bili še mladinci, smo
imeli tam svetovno in evropsko prvenstvo. Prav užival sem v
veslanju tam. Voda leti, ni takšnih nihanj čez progo, kakršna so
v Tacnu. Če znaš veslati na divji vodi, je zelo majhna verjetnost,
da tam narediš napako. Saj je tudi Tacen dober, če zmagaš in
v Tacnu rad tekmujem, ampak osebno mi več pomenijo rezultati,
doseženi v tujini. Ker si v Tacnu doma, je kar samoumevno, da
boš hiter, pa to ni res. Morda je bil problem lanskega SP tudi v
tem, da je bil ves pritisk javnosti in organizacije na meni. Trenerji
in tekmovalci so prišli do mene, saj so bili presenečeni, da sem
dobro sprejel vse to in da sem prišel v finale. Brez napake, bi
bila kolajna. V Bratislavi pa zelo rad veslam, saj me imajo tam
radi.

To je tvoj drugi naslov svetovnega prvaka. Si ga
dojemal kaj drugače kot prvega?
Bilo je isto kot pri prvem. Potem ko sem videl, da sem zmagal, se
mi je kar stemnilo. Sploh ne vem, kaj se je dogajalo okoli mene
v cilju. Nič mi ni bilo jasno. Rekel sem si: ‘Uspelo mi je pa še na
OI sem se uvrstil.’ V Bratislavo sem šel s ciljem, da se že letos

V zadnjih letih se na vrhu največjih tekmovanj izmenjujeta z Danielejem Molmentijem. Enkrat si svetovni
prvak ti, pa on evropski prvak, naslednje leto vlogi
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‘rolc’ in veliko zaustavljanja čolna, tako da si res moral ujeti
pravi ritem. Če nimaš pravega občutka za ‘rolce’, za divjo
vodo in veslanje po njej, si malo hendikepiran na takšni progi,
kakršna je. Sicer lahko tudi na enostavni progi, kar se tiče vode,
naredijo težko progo. Rad bi videl čim več ‘rolc’, valov in čim
več izkoriščanja vode, tokov, ampak bomo videli. Proga mi
ustreza. Je divja in nemirna. Bolj mi grejo na živce proge, kot sta
v Krakovu in v Pragi, kjer pridejo do izraza močnejši tekmovalci.
Če primerjam sebe in Molmentija in dam teniško primerjavo z
Nadalom in Federerjem, je tako, da Federer vse izvaja bolj tehnično, Nadal pa na moč. Takšni tekmovalci imajo mogoče nekaj
prednosti na mirnih progah, ampak če si vrhunski tekmovalec, si
sposoben biti dober povsod. Prav zaradi tega sem bil letos zelo
vesel stopničk v Pragi, ker sem vedel, da je tam zelo težko priti
zraven. Sploh Čehi imajo progo v mezincu, tudi njihov način
veslanje je prilagojen tisti progi. Tam moraš bolj poganjati čoln,
kot pa izkoriščati tok.

zamenjata, letos si bil na SP znova na vrhu ti, na EP
pa je zmagal Molmenti.
Prav zadnjič sva se šalila. V tem olimpijskem ciklusu sva dobila
vse velike tekme. Vsako leto je le na eni tekmi svetovnega pokala
zmagal nekdo drug, drugače pa sva vse zmagala midva.
Sta sklenila kakšen pakt?
Do tega je prišlo po naključju. Letos sem se kar smejal, saj smo o
tem govorili tudi po evropskem prvenstvu. Mislim, da je do mene
prišel Vavro (Vavrinec Hradilek, op. p.) in vprašal, ali se bova že
enkrat dogovorila, kje bo kdo zmagal in ali bova kaj prepustila
še komu drugemu. Potem sem razmišljal, da sem zmagal v svetovnem pokalu in na SP, on pa na evropskem, potem leta 2010
sem zmagal na EP, ona pa ravno nasprotno. Ne vem, ali je to
naključje ali kaj drugega.
Letos si že dvakrat treniral v Londonu. Proga je res
atraktivna, po drugi strani pa tudi izjemno zahtevna.
Sploh, če ne treniraš nič na divji vodi. Zdaj so bili tako mučni
treningi. Pobiralo me je iz dneva v dan, vendar sem šel tja zato,
da bi veslal. Ta trening je bil namenjen veslanju na divji vodi, ne
pa študiranju proge. Morda sem tudi zaradi tega zdržal toliko
treningov. Niti en dan nisem imel počitka, na progi pa sem veslal
dvakrat dnevno, ker sem v drugačnem položaju kot drugi. Jaz
sem že uvrščen na OI, drugi pa si morajo to še izboriti, tako da
so že zdavnaj začeli trenirati za naslednjo sezono, jaz pa šele
počasi prihajam v to.

Za naslednje leto je napovedanih kar nekaj terminov
za trening v Londonu. Si že naredil dokončen načrt
treningov?
Sem že naredil načrt. Spustil bom en trening kamp, ki bo med
izbirnimi tekmami. Najprej sem nameraval iti tudi na tega, ampak
želim nastopiti na naših izbirnih tekmah. Priti moram v tekmovalni
ritem, tistih pet dni treninga pa mi ne bo nič bolj pomagalo, da
bi naredil, kar moram narediti. Še vedno sem zagovornik tega,
da če v enem tednu ne osvojiš proge toliko, da dosežeš dober
rezultat, je ne boš uspel nikoli. Tudi leta 2009, ko sem zmagal
v Pauju, sem tam naredil samo tri ali štiri treninge pred samo
tekmo. Tudi na predolimpijski tekmi smo imeli vsi malo treningov,
ampak na koncu smo bili tisti, ki smo bili hitri celo sezono, najboljši tudi tam. Tu ni tako, da bi bil boljši zaradi tega, ker bi tam
veslal vsak dan. Zagotovo ne.

Kakšna se ti zdi proga?
Zdaj so naredili nekoliko drugačno konfiguracijo, tako da je
malo lažja, kot je bila tista na predolimpijski tekmi. Na koncu
koncev je čisto vseeno, kakšna proga je, meni odgovarja. Na
predolimpijski tekmi je bila bolj unikatna, ker je imela veliko
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Boš tudi letošnjo zimo preživel v Avstraliji?
Šel bom v začetku januarja in tam ostal do tekme, do konca
februarja. Okvirni plan je torej mesec in pol.
Bi izpostavil koga, ki bi utegnil biti najresnejši tekmec na OI, čeprav še ni povsem znano, kdo natančno
bo nastopil v Londonu?
Iz najmočnejših držav, Francije, Nemčije, Italije, Češke, bodo
vsi nevarni, ne glede na to, kdo bo šel. Vsi imajo dobro zaledje,
imajo vsaj tri dobre tekmovalce, med katerimi bo borba. Če
imaš takšno ekipo, je vsakdo sposoben zmagati. Pri Nemcih in
Francozih je vseeno, kdo gre, ker so vsi hitri. Pri Čehih pa bi najraje videl Vavro. Sva dobra prijatelja in vem, česa je sposoben.
Zmagal je na predolimpijski tekmi, jaz pa sem bil drugi, tako da
bi rad zamenjal z njim.
V C2 si skupaj z Janošem Peterlinom nastopil tudi na
DP v Celju. Razmišljaš, da bi šel po stopinjah Fabiena
Lefevra in bi veslal v kajaku in kanuju dvosedu?
Z vidika moje športne kariere je cilj, da bo zadnja postaja Rio
de Janeiro. Je pa vprašanje, kaj se bo do takrat dogajalo, kako
bo drugo leto v Londonu, kako bo v naslednjih sezonah, ali bom
sploh prišel v Rio ali ne. Glede tega sem realen. Če bi mi slučajno uspelo priti v Rio, bi bilo odlično. Biti 12 let v kajakaškem vrhu
je zelo težko. Ampak če mi to uspe, bom morda po Riu razmišljal
drugače. Ampak kot se mi zdi zaenkrat, bo takrat že dovolj in
bom imel polno glavo vsega. Ne bom pa rekel, da bom takrat
kar nehal veslati. Bom veslal še za veselje. Mogoče bi pa res
poskusil kakšno sezono v C2, predvsem zaradi izziva, da še kaj
drugega poskusiš preden dokončno zaključiš.
od polfinala do finala, pa oprema od rešilnih jopičev do čelad.
V zadnjih tridesetih letih se ni nihče utopil ali si razbil glave na
tekmah. To ni ekstremno kajakaštvo, ampak je slalom in tega se
morajo zavedati. Tudi z medijskega vidika bi morali promovirati
ta šport. Sponzorjem morajo dovoliti, da pridejo zraven, tudi
ICF mora nekaj dodati. Tekmovalci in funkcionarji na krovni
organizaciji ne najdemo skupnega jezika, ker imamo povsem
drugačne poglede. Vendar jim je to težko sporočiti. Včasih se
zdi, da jih je strah, da bi naš šport prišel na tak nivo, kot so
biatlon, smučanje, skoki. Vidiš celo progo in imaš pregled, šport
je zanimiv in nepredvidljiv. Ampak tega ne znamo oziroma ne
znajo izkoristiti.
Aktivno tudi načrtuješ svoj čoln, v katerem vesla zelo
veliko tekmovalcev. Si za prihodnjo sezono pripravil
kakšne spremembe?
Enak bo, kot to sezono. Mislim, da bolj kot kompliciraš, slabše
je. Meni ta čoln ustreza. Že na začetku Kapsla nisem želel
spreminjati, ampak smo govorili z Vajdo, ali bi kaj spreminjali
ali ne. Na koncu sem rekel, da lahko poskusim narediti še kaj.
Naredili so dvojko, ki mi je všeč. Ne nameravam pa vsako leto
spreminjati čolna, posebej za London, potem je Praga … Na
koncu se moraš navaditi na čoln, v katerem veslaš, ne glede na
to, kakšen je. Moraš ga spoznati in veslati z njim. Če znaš z njim
veslati in ga dobro preučiš, lahko na kateri koli progi veslaš z
istim čolnom, ne glede na to, koliko volumna ima. Sploh pa ni
vse v čolnu in tekmovalcu, ampak je v barvi. Samo tega drugi še
ne vedo, je skrivnost (smeh).

Na Facebooku se je pojavila stran Time to talk,
ICF, kjer poizkušajo tekmovalci zbrati ideje, kaj je
potrebno v slalomu spremeniti. Znano je, da že nekaj
časa tekmovalci želite določene spremembe in da
niste povsem zadovoljni z delovanjem Mednarodne
zveze. Kaj so tiste glavne stvari, ki bi jih tekmovalci
želeli izboljšati oziroma spremeniti?
Pri ICF je problem ta, da želi spremembe pri napačnih stvareh,
namesto, da bi se borili, da ne bi bil le en tekmovalec na državo,
ampak da bi jih bilo več na OI, da bi imeli več tekem svetovnega pokala, da bi imeli denarne nagrade … Na koncu koncev
smo profesionalci, pa nimamo od tega športa nič. Za zmago v
skupnem seštevku svetovnega pokala dobiš pičlih 4000 evrov,
kar ni nič. To dobi desetouvrščeni na tekmi svetovnega pokala v
smučanju. Potem je tu še konstantno spreminjanje pravil tekme,

Več o Petru Kauzerju na:
www.peterkauzer.com
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Kajakaši otrokom
popestrili dan
Redki so trenutki, ko se na istem mestu zberejo nekateri najboljši slovenski slalomisti,
spustaši in sprinterji na mirnih vodah, kot so se ob koncu avgusta zbrali v mladinskem
zdravilišču oziroma letovišču na Debelem rtiču. Slovenski kajakaši so z obiskom in
predstavitvijo športa polepšali dan številnim otrokom, ki so zadnje dni poletnih počitnic
preživljali ob morju.

K

Poleg predstavitve kajakaštva in obiska nekaterih najboljših slovenskih kajakašev in kanuistov, so se otroci tudi sami lahko preizkusili v kajakaških spretnostih in s tem povezanih delavnicah,
družbo pa jim je delala tudi maskota lanskoletnega svetovnega
prvenstva v Tacnu. Pred praktično predstavitvijo športa so tekmovalci odgovarjali na številna vprašanja, povezana s tekmovanji,
opremo in tekmovalnimi cilji.
Navdušeni niso bili le otroci, v druženju so uživali tudi tekmovalci.
»Bilo je super. Lepo je otrokom popestriti dneve na letovanju na
Debelem rtiču. Upam, da je koga 'zagrabilo' in se bo preizkusil še
sam in vzljubil ta šport, tako kot sem ga sam. Luštno je videti nasmehe na obrazih otrok,« je povedal Peter Kauzer, ki je sprostitveni dan
pred odhodom na svetovno prvenstvo v Bratislavo izkoristil tudi za
poziv najmlajšim, naj navijajo in stiskajo pesti za slovenske tekmovalce v Bratislavi. Podobnega mnenja je bil tudi Benjamin Savšek:
»Današnji dan je bil namenjen navduševanju otrok in predstavitvi
našega lepega športa. Mislim, da smo jih kar navdušili. Pokazali
smo jim, kaj se vse da delati na vodi in upam, da se bo kakšen
izmed njih odločil, da se preizkusi v kajakaštvu.«

ajakaška zveza Slovenije je v sodelovanju z mladinskim
zdraviliščem in letoviščem RK Slovenija na Debelem rtiču
pripravila kajakaški dan, kjer je otrokom predstavila enega najuspešnejših slovenskih športov. Kajakaška zveza Slovenije in letovišče Rdečega križa Slovenije sicer sodelujeta že več let. »V vseh
teh letih smo si eni in drugi nabrali veliko izkušenj, zato je postajalo sodelovanje vedno bolj plodovito. Kajak je na Debelem
rtiču postal del poletne ponudbe. Zanj se odločajo tako šole
v naravi, kot tudi skupine, ki so tam na letovanju oz. zdravljenju. Pri izvajanju dejavnosti ves čas pomagajo lokalni trenerji in
učitelji kajaka. V zadnjih dveh sezonah so to uspešno opravljali
člani Kajakaškega kluba Orka iz Ankarana,« je sodelovanje
opisala Živa Cankar in nadaljevala: »Ideja o kajakaškem dnevu
na Debelem rtiču se je porodila na enem izmed sestankov predstavnikov Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega Križa
Slovenije ter KZS. Pot od ideje do realizacije ni bila težka, saj
sledimo podobnim ciljem in imamo podoben način delovanja.
Zaposleni na obeh straneh, predvsem pa prostovoljci so poskrbeli za uspešno organizacijo in izpeljavo dogodka.«
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Dan pa ni bil namenjen le prijetnemu druženju in spoznavanju
športne panoge. Generalni sekretar KZS Jakob Marušič je
namreč v imenu Kajakaške zveze Slovenije generalnemu sekretarju RK Slovenije, Dr. Danijelu Starmanu, podaril kajakaško
opremo, ki bo otrokom v prihodnje popestrila dneve ob obali.

Da bodo prihodnja letovanja še prijetnejša so poskrbeli
donatorji, ki so mladinskemu letovišču in zdravilišču na
Debelem rtiču podarili kajakaško opremo. Kajak je podarilo podjetje Roto, rešilna jopiča je prispeval Sandiline, veslo
pa je podaril Simon Hočevar. Da poletna pripeka ni bila
prehuda je z Odo poskrbela Pivovarna Laško, za sladkosnede pa so poskrbeli v Šumiju.
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Londonska proga doživela krst
Leto dni pred olimpijskim slalomom je atraktivna proga v bližini Londona doživela krst.
Na predolimpijski tekmi je nastopila večina najboljših slalomistov ta hip, pred tem pa
so čas izkoristili tudi za trening in spoznavanje proge v kajakaškem centru Lee Valley.
Na tekmi so se izkazali tudi slovenski tekmovalci. Peter Kauzer je namreč med kajakaši
zasedel drugo mesto, Urša Kragelj pa je v konkurenci kajakašic preizkušnjo končala na
tretjem mestu.

N

prav vsi pa poudarjajo, da je precej zahtevna in da moraš biti
pred spopadom z razpenjenimi brzicami dobro pripravljen.
Tekmovalci so na julijski tekmi lahko začutili že nekaj pridiha
olimpijskega slaloma, saj v veljavi niso bila pravila napredovanja, kakršna poznamo na tekmah svetovnega pokala ali na
svetovnem prvenstvu, temveč so morali za napredovanje doseči
norme, kot jih predvidevajo pravila olimpijskega slaloma. Ker
je bilo na treningu in na tekmi več tekmovalcev, kot jih bo
nastopalo na OI, so organizatorji najprej priredili eliminacijsko
tekmo, preko katere se je na glavno uvrstilo po 21 kajakašev
in kajakašic, 16 kanuistov in 12 dvojcev. Iz kvalifikacij glavne
tekme je nato v polfinale napredovalo najboljših 15 kajakašic
in kajakašev, 12 kanuistov in deset dvojcev. V velikem finalu je
nastopilo po deset kajakašev in kajakašic, osem kanuistov in šest
dvojcev, prav toliko kot jih bo nastopilo v finalu OI.

ovozgrajena kajakaška proga in spremljajoč kajakaški
center Lee Valley obetata izvrstno olimpijsko tekmo in tudi
kasnejše kajakaške dogodke. Prizorišče je del velikega parka
Lee Valley, površina celotnega kompleksa pa naj bi bila tako
velika kot 25 nogometnih igrišč. V času predolimpijskega testa
okolica še ni bila povsem dokončana, prav tako pa še vedno ni
znana dokončna postavitev vodnih ovir. Odgovorni namreč še
vedno iščejo najboljšo možno varianto postavitve ovir, tako da
so tekmovalci, ki so oktobra izkoristili termine za trening v Veliki
Britaniji veslali na nekoliko drugačni progi, kot je bila v poletnem
terminu, prav tako pa še ni povsem znano, kakšno podobo bo
imela proga v času olimpijskega slaloma. Tega si bo v živo lahko
ogledalo kar 60 tisoč gledalcev. Posebna zanimivost kajakaškega centra je tudi dejstvo, da je to edini novozgrajeni olimpijski
objekt, ki ga ljubitelji športa lahko obiščejo že pred začetkom
olimpijskih iger. Center namreč že sedaj nudi možnost raftinga in
nekaterih drugih aktivnosti, tako da se morajo komercialnim interesom prilagajati tudi športniki, ki imajo na voljo točno določene
termine za trening pred OI, saj sicer progo izkoriščajo za druge
vodne aktivnosti. Nad progo je večina tekmovalcev navdušena,
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Najboljše kajakašice: Katerina Kudejova, Melanie Pfeifer in Urša
Kragelj.

Peter Kauzer med treningom.

Najboljši kajakaši: Peter Kauzer, Vavrinec Hradilek in Fabien
Lefevre.

Obvezno testiranje opreme pred tekmo.
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Mladinci odlični tudi na Češkem
Letošnja sezona ni prinesla izvrstnih rezultatov mladinskih reprezentantov le v slalomski
konkurenci, temveč so mladi reprezentanti odlično tekmovali tudi v spustu. S svetovnega
prvenstva v Opavi so se vrnili s kar šestimi odličji.

K

ot prvi so za slavje v slovenski ekipi
poskrbeli kajakaši Simon Brus, Simon
Oven in Vid Debeljak, ki so že drugi
tekmovalni dan priveslali zlato ekipno
kolajno. V sprinterski ekipni tekmi so že v
prvi vožnji dosegli najhitrejši čas, v drugo
pa svoj čas še popravili, in se veselili zlate
kolajne. Drugo mesto je osvojila ekipa
Nemčije, tretji pa so bili Italijani. Blizu
najboljšim so bile v ekipni tekmi tudi kajakašice, ki so tako v sprinterski kot klasični
preizkušnji osvojile četrto mesto.
Slovenci so dobro nadaljevali tudi po
dnevu premora. Na tekmi klasičnega spusta je do srebrne kolajne priveslala kanuistka Anja Kancler, ki je sicer nastopala
tudi v konkurenci kajakašic. Hči nekdanjega izvrstnega kanuista Joška Kanclerja
je zaostala le za Francozinjo Marjolaine
Hecquet, tretje mesto pa je osvojila češka
kanuistka Denisa Foltysova. Kolajno si je
isti dan priveslal še kanuist Luka Žganjar,
ki je zasedel tretje mesto. Novi svetovni prvak je postal Francoz Antoine
Demateis, srebro pa je pripadlo Čehu
Vladimirju Slanini.
Tudi zadnji dan prvenstva je minil po slovenskih željah. V posamičnih sprinterskih
preizkušnjah so slovenski reprezentanti
namreč osvojili tri kolajne. Najžlahtnejšo
si je med kajakašicami priveslala Ajda
Novak, ki je bila od najbližje zasledovalke Melanie Mathys iz Švice hitrejša

za več kot sekundo in pol. Tretje mesto je
osvojila domačinka Klara Padourova.
Izjemen uspeh sta med kajakaši dosegla
tudi Vid Debeljak in Simon Brus, ki sta na
tem prvenstvu že osvojila zlato ekipno
kolajno v spust sprintu. Vid Debeljak je
zbirko kolajn dopolnil s srebrom, za zlato
kolajno pa zaostal za vsega osem stotink sekunde. Tretji pa je bil Simon Brus,
ki je zmagovalcem Andrejem Malekom
zaostal za 45 stotink sekunde. Dobro sta
nastopila tudi preostala slovenska predstavnika, saj sta oba končala tekmo med
najboljšo deseterico. Rok Markočič je bil
osmi, Simon Oven pa deveti.
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Nepozaben uvod v letošnji
svetovni pokal
Manj kot leto dni po največjem kajakaškem dogodku, svetovnem prvenstvu, so se preko
znamenite tacenske zapornice znova spuščali najboljši slalomisti sveta. Med njimi tudi
izvrstni slovenski reprezentanti, ki so osvojili komplet kolajn. Na prvi tekmi svetovnega
pokala v sezoni 2011 sta Peter Kauzer in Jure Meglič v elitni konkurenci kajakašev
osvojila zlato in srebro, dan kasneje pa se je bronaste kolajne veselila še kajakašica
Urša Kragelj. Ob tem sta četrto mesto osvojila kajakašica Eva Terčelj in kanuist Anže
Berčič, v finalu pa je veslal tudi Benjamin Savšek.

Z

a nov izjemen uspeh slovenskega kajakaštva sta poskrbela
najboljša slovenska kajakaša zadnjih let Peter Kauzer in
Jure Meglič. Kauzer je priveslal svojo drugo zmago na tekmah
svetovnega pokala v Tacnu, tu je bil najboljši že leta 2008, Jure
Meglič pa je po zmagi na tekmi svetovnega pokala v Tacnu leta
2007 ter tretjem mestu na lanskoletnem svetovnem prvenstvu v
Tacnu, tokrat tekmovanje končal na drugem mestu. »Zdaj pa
mislim, da je konec te smole in je čas za zmage. V Tacnu je pri
meni očitno tako, da sem eno leto dober in eno leto slab, škoda,
ker to ni bilo svetovno prvenstvo. Vesel sem, da sem spet na
najvišji stopnički, vesel sem tudi, da je zraven reprezentančni
kolega,« je po tekmi povedal Peter Kauzer, ki je imel, tako kot
vsi tekmovalci, bučno podporo s tribun.
Da je bil dan za slovenske ljubitelje kajakaštva res izvrsten je
poskrbel tudi Jure Meglič, ki je bil tako hiter, da je kljub dvema
kazenskima sekundama tekmovanje končal tik pod vrhom, za
Kauzerjem pa zaostal za nekaj več kot tri sekunde. »Nisem
razmišljal o rezultatu vodilnega, posvečal sem se pripravi.
Vedel sem sicer, da grem lahko hitreje od zmagovalca, a se mi
na nekaterih delih ni povsem izšlo. Zadovoljen sem z drugim
mestom, sploh ker se je to zgodilo doma. Nikjer drugje ni lepše
stati na stopničkah kot tu,« je povedal Meglič.
Zelo dobro so nastopili tudi kanuisti. Za najboljšo uvrstitev v
svetovnem pokalu je s četrtim mestom poskrbel Anže Berčič,
ki se mu je zmaga izmuznila za 89 stotink sekunde, stopničke
pa so mu ušle za 25 stotink sekunde. »V polfinalu nisem pričakoval takega hrupa, zdaj pa sem se že malo navadil in ni bilo

problema. Malo mi je žal stopničk, a so bili nasprotniki hitrejši,
tako da sem tudi s četrtim mestom zelo zadovoljen. To je bil moj
prvi finale,« je povedal Berčič. Benjamin Savšek, vodilni po prvi
vožnji, je v drugo naredil napako in prejel 50 kazenskih sekund,
tako da je finale sklenil na 11. mestu.
Navdušenje ob dvojni slovenski zmagi se še ni dobro poleglo,
ko je dan zatem do svojih prvih stopničk na tekmi svetovnega
pokala priveslala tudi Urša Kragelj, le mesto za njo pa je končala Eva Terčelj. »To je nekaj izjemnega! Pred tekmo nisem
verjela, da se lahko kaj takega zgodi. Uspela mi je solidna
vožnja, bila sem zadovoljna. Uspela sem se toliko sprostiti, da
sem pokazala, kar znam. Dodatno motivacijo mi je dala Eva, ki
je danes vozila odlično. Škoda dotika, če ne bi bila na stopničkah. Sicer bi mene izrinila, tako da sem bolj vesela, da se je tako
končalo. Noro! Sploh ne morem verjeti! Tretja v Tacnu. Super! V
najlepših sanjah si ne bi mogla želeti takega začetka sezone,«
kar ni mogla skriti navdušenja Urša Kragelj. Nekoliko manj navdušenja je pokazala Eva Terčelj, ki je zaradi dotika, ostala brez
zmagovalnih stopničk, a bila kljub temu zadovoljna: »Z vožnjo
sem zelo zadovoljna, res pa je, da sem naredila zelo neumno
napako. Dotaknila sem se količka, ki se ga je skoraj nemogoče
dotakniti. Se zgodi.«
Nekoliko manj uspeha so imeli slovenski predstavniki v dvojcu,
saj nobenemu ni uspel preboj v finale, sta bila pa zelo blizu Luka
Božič in Sašo Taljat, ki sta z 11. mestom ponovila lanskoletno
uvrstitev s svetovnega prvenstva v Tacnu.

Peter Kauzer in Jure Meglič sta poskrbela za dvojno slovensko
zmago. Tretji je bil Nemec Sebastian Schubert.

Veselje ob tretjem mestu je bilo veliko.
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Luka Božič in Sašo Taljat sta z 11. mestom ponovila uvrstitev z lanskega SP v Tacnu.

Eva Terčelj je bila četrta in za las zgrešila stopničke.

Namesto poškodovane Nine Mozetič je priložnost dobila Ajda
Novak.

Anže Berčič je bil četrti in s tem dosegel najboljšo uvrstitev v
svetovnem pokalu.

Photo: Raphael Thiebaut

Ponosni pokrovitelj slovenske kajakaške reprezentance.

Made in Slovenija
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Kajakaški praznik v Szegedu
Slovencem prinesel olimpijsko
kvoto
Letošnje svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah je slovenski ekipi prineslo olimpijsko kvoto, ki si jo je priveslala Špela Ponomarenko Janić. Visoke ambicije sta imela
tudi Rok Kuk in Lovro Leban v kajakaškem dvojcu, ki pa sta kljub dobremu nastopu
ostala brez borbe za olimpijsko vozovnico. Slednjo si bosta, tako kot preostali slovenski
predstavniki, poskušala priboriti prihodnjo pomlad, ko bodo na sporedu evropske kvalifikacije za preostala prosta mesta.

S

la Rok Kuk in Lovro Leban v kajakaškem dvojcu na 1000 metrov,
kjer sta zasedla 2. mesto v B finalu, skupno pa 11. Primorca
sta se sicer želela uvrstiti v finale, saj je le-to omogočalo boj
za olimpijske kvote. »Gotovo je to korak naprej. V Szeged sva
prišla na vrhuncu forme, uspelo nama je oddirkati najboljši tekmi
letos. Včasih to ni dovolj, predvsem v predolimpijskem letu. Na
to je najin trener opozarjal ves čas. V polfinalu sva prikazala
res dobro tekmo, za malo zgrešila A finale in se vseeno uspela
pripraviti za boj v B finalu. Mislim, da ne smeva biti razočarana.
Sva mlad čoln, jaz imam 20 let, Lovro 23. Prišla sva izjemno

vetovno prvenstvo v sprintu bi letos sicer moralo potekati
v Vichyju, vendar je Mednarodna kajakaška zveza (ICF)
ob koncu lanskega leta organizacijo predala madžarskemu
Szegedu. Na lanskoletni tekmi svetovnega pokala, ki jo je gostil
Vichy, so tekmovalci namreč podpisali peticijo za spremembo
prizorišča. Po njihovem mnenju prizorišče, kjer voda teče, v
smernike na čolnih pa se zapletajo veje in podobno, ni primerno za izvedbo tako pomembnega tekmovanja kot je svetovno
prvenstvo in obenem kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah
v Londonu.
Madžari so zaupano nalogo vzeli zelo resno, saj so pripravili
izvrstno prvenstvo. Prava paša za oči je bila že otvoritvena slovesnost s številnimi plesnimi in glasbenimi nastopi ter ognjemetom,
prav nič pa ni zaostajalo navijaško vzdušje na tekmovališču. Ob
koncu tedna se je kljub izjemno visokim temperaturam na tribunah zbralo več kot deset tisoč ljudi, ki so dokazali, da sprint na
mirnih vodah na Madžarskem res sodi med najbolj priljubljene
športne panoge. Glasni navijači, opremljeni z najrazličnejšimi
rekviziti, niso spodbujali le domačih favoritov, temveč so športno
navijali tudi za vse ostale, med njimi šesterico Slovencev.
Rezultatsko gledano sta za najboljši dosežek prvenstva poskrbe-
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la, da sem kvalificirana, tako da bom imela celo leto čas za pripravo na olimpijske igre v Londonu. Zadnji dnevi so bili težki, saj
sem čakala na informacijo, ali bo ali ne, čeprav so že v Szegedu
rekli, da neuradno dobim mesto na OI. Ampak dokler ni črno na
belem, nisi nikoli povsem prepričan. Res sem vesela, da je bilo to
dovolj in da se je enkrat tudi meni nasmehnila sreča. Velikokrat
sem imela smolo s skupinami in sem za malo izpadla iz finala.
Letos pa so se na srečo odločili, da bodo mesta podelili že prej.
Običajno so jih namreč delili šele dva meseca pred olimpijskimi
igrami,« je po uradni potrditvi olimpijskega mesta zadovoljno
razlagala Špela Ponomarenko Janić.

blizu tekmovalcem, ki so v tem 'biznisu' precej dlje in so zamudili
priložnosti tako za Sydney kot Atene in Peking. Verjamem, da
bo enkrat prišel tudi najin čas. Mogoče že prihodnje leto na
evropskih kvalifikacijah,« je povedal Rok Kuk.
Precej boljši izkupiček je ob koncu prvenstva iztržila edina slovenska predstavnica Špela Ponomarenko Janić. Podobno kot
Lebanu in Kuku je tudi njej splavala po vodi uvrstitev v finale A,
vendar je kljub temu dobila tako želeno olimpijsko kvoto. Ker v
ženski konkurenci tekmovalke tekmujejo v več disciplinah in na
več razdaljah, po pravilih pa lahko osvojijo le eno olimpijsko
kvoto za državo, je do mesta prišla kljub temu, da ni veslala v
finalu na 200 metrov. »Sigurno je lažje, da sem že letos izvede-
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Prvi Slovenec prek Atlantika

Rožančeva nagrada Terčeljevi in Žmavcu

V začetku januarja prihodnje leto bo štiričlanska odprava
Tušmobil TransAtlantik preveslala Atlantski ocean. Marin
Medak bo prvi Slovenec, ki se bo lotil takšnega izziva, hkrati
pa tudi najmlajši vodja vseh dosedanjih odprav. Poleg njega
bodo na dobrih 5000 kilometrov dolgi poti še trije Angleži.
V barki bodo potovali brez spremstva, edina vez s svetom pa
bo satelitski telefon.
Slovenci bomo torej dobili prvega sodržavljana, ki bo premagal takšen izziv: »Da bom leta 2012 preveslal Atlantik, sem
se odločil pred tremi leti. Že takrat se mi je ideja, da lahko s
svojimi rokami in voljo premagaš takšno razdaljo in pogoje,
zdela fascinantna,« pojasnjuje vodja odprave TransAtlantik
Marin Medak. Poleg njega se bodo izziva lotili še trije športni
navdušenci iz Velike Britanije - Simon Osborne, Steve Bowens
in Alastair Humphreys.
Približno 5000 kilometrov dolgo potovanje bodo začeli v
mestu Puerto de Mogán na otoku Gran Canaria okoli 10.
januarja 2012 (točen datum bo odvisen od vremenskih razmer) in pristali približno 45 dni kasneje na karibskem otoku
Barbados. Po izplutju bodo fizično odrezani od sveta, saj
ne bodo imeli spremstva. Edina vez s svetom bo satelitski
telefon.
Pot odprave v ravni liniji znaša 4700 kilometrov, zaradi
ugodnejših vetrov pa bodo raje najprej zavili na jug in šele
tik pred Kapverdskimi otoki obrnili proti zahodu. »Psihični
pritisk tako dolge izolacije in življenja na omejenem prostoru
v nepredvidljivem morskem okolju bo predstavljal velik izziv.
Še večji napor pa bo zahtevalo vsakodnevnih 12 ur veslanja
v intervalih 2 uri veslanja, 2 uri počivanja, 2 veslanja ter
pomanjkanje spanca,« pojasnjuje Marin Medak, ki je najmlajši vodja dosedanjih odprav čez Atlantik. Ob tem dodaja, da
nihče izmed članov ekipe ni treniral veslanja.

Na slovesnosti v Mestnem muzeju Ljubljana sta aktualna
evropska slalomska prvakinja med mlajšimi članicami Eva
Terčelj in predsednik KZS Bojan Žmavc iz rok podžupana
Aleša Čerina prejela Rožančevi nagradi za svoje dosežke
na športnem področju. Prva je nagrado prejela za izjemne
športne dosežke, saj je poleg že omenjenega naslova
evropske prvakinje v preteklosti osvajala kolajne na največjih mladinskih tekmovanjih, na lanskoletnem članskem SP v
Tacnu je skupaj z Uršo Kragelj in Nino Mozetič priveslala
ekipno bronasto kolajno, v letošnji sezoni pa se je redno
uvrščala v finale na največjih tekmovanjih ter tudi priveslala
kvoto za nastop na OI v Londonu.
Predsednik KZS Bojan Žmavc je nagrado prejel za delo na
strokovnem in organizacijskem področju. V kajakaštvu je
prisoten že več kot tri desetletja. Po končani tekmovalni karieri je ostal prisoten v športu ter se dejavno vključil v strokovne in organizacijske projekte. V osemdesetih in devetdesetih
letih je deloval kot vodja ali pomočnik reprezentanc, bil je
tudi vodja ekipe na OI v Barceloni, lansko leto pa je predsedoval organizacijskemu odboru svetovnega prvenstva v
slalomu na divjih vodah, ki ga je gostil Tacen.

Brus med najboljšimi mladimi športniki v Evropi
Nagrajen pa je bil tudi Simon Brus. Evropski olimpijski
komite ga je namreč uvrstil na peto mesto v razvrstitvi najboljših mladih športnikov Evrope. Podelitve nagrad najboljšim v Sočiju se je udeležil tudi aktualni evropski mladinski
prvak in nosilec zlate kolajne z olimpijskih iger mladih v
Singapurju.
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NOSILCI KOLAJN Z NAJVEČJIH
TEKMOVANJ V LETU 2011
IME

TEKMOVANJE

DISCIPLINA

UVRSTITEV

Anže Berčič

EP U23 Banjaluka

C1m slalom

1. mesto

Luka Božič

EP U23 Banjaluka
WC L’Argentiere
WC Praga

C2m slalom
C2m slalom
C2m slalom

1. mesto
2. mesto
1. mesto

Simon Brus

MEP Banjaluka
MEP Banjaluka
EP La Seu d’Urgell
MSP Opava
MSP Opava

K1m slalom
3xK1m slalom
3xK1m slalom
3xK1m spust sprint
K1m spust sprint

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

Blaž Cof

EP Kraljevo

C1m spust sprint

3. mesto

Vid Debeljak

MSP Opava
MSP Opava

K1m spust sprint
3xK1m spust sprint

2. mesto
1. mesto

Anja Kancler

MSP Opava

C1ž spust klasika

2. mesto

Peter Kauzer

SP Bratislava
EP La Seu d’Urgell
WC Tacen
WC L’Argentiere
WC Praga
WC skupna razvrstitev

K1m slalom
3xK1m slalom
K1m slalom
K1m slalom
K1m slalom
K1m slalom

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

Tim Kolar

WC skupna razvrstitev

K1m spust

3. mesto

Urša Kragelj

WC Tacen

K1ž slalom

3. mesto

Rok Kuk

EP U23 Zagreb

K2m 1000m

2. mesto

Lovro Leban

EP U23 Zagreb

K2m 1000m

2. mesto

Jure Meglič

EP La Seu d’Urgell
WC Tacen

3xK1m slalom
K1m slalom

1. mesto
2. mesto

Ajda Novak

MSP Opava

K1ž spust sprint

1. mesto

Simon Oven

MSP Opava

3xK1m spust sprint

1. mesto

Martin Srabotnik

MEP Banjaluka

3xK1m slalom

1. mesto

Matič Štrukelj

MEP Banjaluka

3xk1m slalom

1. mesto

Sašo Taljat

EP U23 Banjaluka
WC L’Argentiere
WC Praga

C2m slalom
C2m slalom
C2m slalom

1. mesto
2. mesto
1. mesto

Eva Terčelj

EP U23 Banjaluka

K1ž slalom

1. mesto

Luka Žganjar

MSP Opava

C1m spust klasika

2. mesto

Nejc Žnidarčič

SP Augsburg
EP Kraljevo

K1m spust sprint
K1m spust sprint

1. mesto
2. mesto

Legenda kratic:
SP – člansko svetovno prvenstvo
EP- člansko evropsko prvenstvo
WC – svetovni pokal
MSP – mladinsko svetovno prvenstvo
MEP – mladinsko evropsko prvenstvo
EP U23 – evropsko prvenstvo za mlajše člane
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Piše: Andrej Jelenc

S KAJAKOM PO DIVJI VODI
Preden se odločimo za veslanje po divji vodi, je potrebno imeti osvojena
določena bazična znanja osnovnih zavesljajev na mirni vodi in vodne dinamike divje vode. Poznavanje lestvice težavnosti divje vode in osnovnih vodnih
tvorb na divji vodi nam bo v oporo pri odločitvi, na katerem odseku reke bomo
opravili prve zavesljaje po divji vodi.

Č

manjša jezera, kakršnih je v Sloveniji kar nekaj. Večja jezera, ki
jih sicer pri nas ni, razvrščamo med odprte vode, kjer se lahko
srečujemo z drugačnimi pogoji.

e se odločimo za divjo vodo, zahtevnejšo od 2. težavnostne stopnje, bo znanje eskimskega zavesljaja za varen
spust po reki ključno. Tudi ob dobrem znanju tega zavesljaja,
moramo biti pripravljeni na to, da se zgodi kaj nepredvidenega
in bomo morali zapustiti čoln ter plavati. Ne gre pozabiti, da je
kajakaš, ki ga je strah, bistveno manj zanesljiv v svojih odločitvah. Potrebovali bomo razvite tudi določene sposobnosti. Na
divji vodi je zelo pomembna sposobnost ohranjanje ravnotežja.
Poleg te, pa še zmožnost pospeševanja čolna in dobre časovne
usklajenosti.

Vodne tvorbe
Tok
Gibanje vode v rečnih strugah nastane zaradi naklona rečne
struge. Večji kot je naklon, hitrejši je vodni tok. Velikost sile
vodnega toka je odvisna od hitrosti vodnega toka in njegove
mase.
Sile vodnega toka delujejo v smeri toka, njegova hitrost pa je
največja na sredini struge in se proti bregovoma postopoma
manjša. Ob bregovih se voda tudi na ravnih delih nekoliko
vrtinči proti sredini struge. To lahko občutimo, ko v primeru
reševanja plavamo k bregu in nas vodni tok tik ob bregu potiska nazaj proti sredini. V rečnih zavojih sile in hitrost toka niso
več enako razporejene kot pri ravnih delih struge. V notranjem
delu zavoja je voda nekoliko bolj plitka, nižja pa je tudi hitrost
vodnega toka. Hitrost se proti zunanjemu robu zavoja povečuje.
V strugi, na zunanji strani rečnega zavoja, se navadno oblikuje
globlji kanal.

Značilnosti divje vode
Med veslanjem po mirni, stoječi ali tekoči vodi je zelo velika
razlika. Zaradi gibanja vode v strugi, nastajajo različne vodne
tvorbe, plovno pot pa pogosto ovirajo tudi različne ovire v strugi. Na pogoje v reki vplivajo različni dejavniki. Prvi je vsekakor
naklon rečnega dna ter geološki vplivi. Različne oblike skal in
drugih geoloških vplivov močno vplivajo na naravo rečne struge.
Poleg tega so pomembni vzroki, ki vplivajo na povečanje volumna vodnega toka. Močno deževje ali taljenje snega povečajo
količino vode v rečni strugi, kar ponovno povzroča spremembo
vodne dinamike v reki. Pri ocenjevanju vodnih vplivov pa ne
gre zanemariti tudi geološke sestave tal v celotnem porečju.
Na področjih, kjer so tla izsušena, reke narastejo hitreje, voda
pa tudi hitreje odteče, tako da se reka vrne v normalne okvire.
Drugače je na področjih, kjer rastline poberejo del vode. Tam
reke naraščajo počasneje, nivo pa se ohranja dlje časa. So pa
lahko, podobno kot pri veslanju po tekoči vodi, tudi na stoječi
vodi pogoji zaradi vetra in drugih vremenskih vplivov precej
nepredvidljivi. V takšnih dinamičnih pogojih je težje ohranjati
ravnotežni položaj in voditi čoln v želeni smeri. Vso silovitost
vodnih tokov in vremenskih vplivov pa najbolj občutimo takrat,
ko moramo po prevrnitvi reševati sebe in opremo. Zaradi teh
dinamičnih pogojev je poznavanje vodnih tvorb zelo pomembno. S tem si zagotovimo večjo kontrolo nad pogoji, v katerih se
lahko znajdemo.

Protitok
Voda navadno teče navzdol. Zaradi konfiguracije rečne struge
pa se zgodi, da tok teče v nasprotni smeri. Za oviro, ki sega nad
vodno gladino, se ustvari prazen prostor, ki ga voda zapolni in
teče v nasprotni smeri. Protitok pa se ustvari tudi v primeru, da je
ovira tik pod vodno gladino. Sile protitoka delujejo v nasprotni
smeri toka ne glede na to, kje v rečni strugi se ovira nahaja.
Velikost sile vodnega protitoka je odvisna od hitrosti vodnega
toka in njegove mase. Če tok ni ekstremno močan, je voda v
protitoku navadno precej mirna. Na meji med vodnim tokom in
protitokom nastaja, zaradi nasprotno usmerjenih sil, vrtinčenje
vode.

Osnovne vodne tvorbe na divji vodi so tok, protitok, val, podirajoči val, za katerega se pogovorno uporablja tudi ime rola,
vrtinec in slap. Vse te osnovne tvorbe imajo svoje specifične
izpeljanke. Na stoječi vodi glavni problem navadno povzročajo
veter in valovi. Na morju moramo biti pozorni še na gibanje
vode pod vplivom plime in oseke ter seveda morskih tokov.

Jezik
Ko se zaradi zožitve v rečni strugi zmanjša presek struge, voda
na nižji nivo steče v obliki jezika. V jezik voda praviloma steče
gladko. Na tem mestu je voda globlja in ni vodnih ovir. Hitrost
vodnega toka se v jezikih poveča. Na obeh straneh jezika
nastaneta protitokova.

Večina kajakašev in kanuistov se s prvimi zavesljaji seznani na
mirni vodi. Kot mirno vodo lahko ocenjujemo okolje na mirnih
rekah, kjer vodni tok ni izrazit oziroma je zelo počasen. Značilni
so tudi ugodni dostopi do vode. V isto kategorijo sodijo tudi

Val
Nastanek vala je posledica neravnega dna v rečni strugi. Vodni
tok teče preko vodne ovire in spremeni svojo smer. Sile vodnega
toka niso več usmerjene v eni smeri, temveč se od podvodne
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ovire usmerijo navzgor in kasneje navzdol, kar povzroči oblikovanje vala. Njegova velikost je odvisna od hitrosti vodnega
toka in velikosti ovire pod vodno gladino. Večji kot je volumen
vodnega toka na tem mestu, večji val nastane. Val pa nastane
tudi, ko se združita hitrejši in počasnejši vodni tok.

Vrenje ali goba
Vrenje ali goba je vodna tvorba, ki nastane zaradi izrivanja
vode od dna poroti gladini. Vrh gobe se dviga nad vodno gladino, zaradi nepravilnega prelivanja vode je zelo težko predvideti
smer in moč vodnih tokov.

Podirajoči val (rola)
Ko se voda prelije preko vodne ovire, pridobi hitrost in energijo.
V primerih, ko pride zaradi oblike dna v strugi do povratnega
kroženja vodnega toka, nastane vodni valj, ki je postavljen
prečno na tok in se vrti v nasprotni smeri vodnega toka. Iz podirajočega vala voda odteka le v globini! Poznamo dve osnovni
vrsti podirajočega vala. Za prvo vrsto je značilno, da je naklon
padca manjši, vidna površina vračanja vode je krajša, voda v
blazini povratnega vala se bolj peni in navadno je zvok, ki ga
ustvarja podirajoči val močnejši. Večina energije se sprošča na
površini. Za drugo vrsto je značilnejši strm padec vodnega toka,
obseg površine vračanja vode je večja, praktično vsa voda se
vrača nazaj pod padec, val pa se tudi manj peni. Večji del energije se ustvarja pri dnu. Glede na položaj podirajočega vala v
odnosu na bregove in druge značilnosti govorimo tudi o ravnih
podirajočih valovih, diagonalnih, v obliki črke V, zaprtih in odprtih podirajočih valovih. Vsak od njih ima svoje posebnosti.

Slap
Slap nastane zaradi naravne ali umetne ovire preko cele rečne
struge. Voda pada navpično z večje ali manjše višine, tako
da se potencialna kinetična energija izničuje pod slapom z
vrtinčenjem, ki je podobno kot pri podirajočem valu. Od mase
vodnega toka in višine jezu je odvisna moč delovanja povratne
vode, ki vleče nazaj pod slap. Nižja kot je višina, daljši je pas
povratnega toka pod jezom. Umetnim jezovom se je najbolje
izogniti, saj je pod njimi navadno zelo močan povratni tok.
Nevarne, netipične tvorbe
Še nekaj značilnih ovir in tvorb se pojavlja v rečnih strugah na
divji vodi, na katere je potrebno biti še posebej pozoren, saj za
kajakaša ali kanuista predstavljajo veliko nevarnost. Ena od njih
so sifoni. Sifon nastane, ko voda v skalo izdolbe luknjo, tako da
skozi njo odteka. Nastane lahko tudi med dvema skalama, ki sta
postavljeni tesno skupaj. Nevarnost predstavljajo tudi previsne
skale, pod katere teče voda. Opazimo jih, ko se pred skalo ne
dela vodna blazina. Posebno nevarnost pa predstavljajo podrta
drevesa ali druge ovire, ki se zagozdijo na skale ali rečni breg.
Največkrat se pojavljajo na zunanjih straneh rečnih zavojev.
V isto kategorijo lahko vključimo tudi veje dreves, ki segajo do
vodne gladine.

Vrtinec
Vrtinec nastane zaradi ovir v strugi in krožnega gibanja vode
v horizontalni ravnini. Sile vodnega toka so spiralno usmerjene
proti dnu struge. Velikost vrtincev je različna, od majhnih na
robovih toka in protitoka do velikih z nekaj metrskim premerom.
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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.

