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Še eno  
uspešno leto

»Tudi letos se je našim kajakašem leto rezultatsko lepo izšlo«, je v začetku uvodnika 
revije Kajak&kanu zapisal Borut Perko po izjemno uspešni sezoni 2015, ko je 
Benjamin Savšek na svetovnem prvenstvu v Londonu osvojil srebrno kolajno. 
Tokrat svojih misli za uvodnik ni zapisal Borut, ki je za uvodnike, urejanje revije in 
številne članke v reviji skrbel od vsega začetka izdajanja revije, saj nas je sredi leta 
nepričakovano in prehitro zapustil. Ostali pa so odlični rezultati, ki se jih je Borut z 
nami vedno iskreno veselil. 

Vrhunskih rezultatov smo se v sezoni 2017 veselili velikokrat. Ekipe so se skoraj 
z vsakega tekmovanja vračale s kolajnami, vrhunec pa je bilo vsekakor svetovno 
prvenstvo v slalomu in spustu v francoskem Pauju. Benjamin Savšek je svoje 
dolgoletno članstvo v klubu najboljših slalomistov kronal z naslovom svetovnega 
prvaka. Družbo med dobitniki kolajn mu je delal Peter Kauzer. Če je kdo pomislil, 
da bo Petru po osvojeni olimpijski kolajni v Rio de Janeiru zmanjkalo motiva za 
vrhunske dosežke, so rezultati v sezoni 2017 pokazali, kako resno je mislil, ko je 
napovedoval kolajno tudi v Tokiu. 

Začetek štiriletnega cikla za olimpijske igre 2020 pa ni bil odličen le za Benjamina 
in Petra. Špela Ponomarenko Janić je v sprintu nanizala izredno serijo rezultatov. 
Na vseh velikih tekmah, na katerih je nastopila, je osvojila kolajno. Izkupiček na 
prvenstvih sta bili dve bronasti kolajni posamično ter srebro na evropskem in bron 
na svetovnem prvenstvu v dvojcu skupaj z Anjo Osterman. 

Ob vseh rezultatih, doseženih v olimpijskih disciplinah, so spustaši v kajaku povsem 
obvladovali svetovni vrh v sprintu. Popolna prevlada na evropskem prvenstvu in 
prvi dve mesti na svetovnem prvenstvu sta potrdili sloves svetovne velesile v tej 
disciplini.

Uspehi v absolutnih kategorijah pa nas ne smejo uspavati. Imamo rod odličnih 
mladih tekmovalcev, ki z rezultati že dokazujejo, da gredo po stopinjah najboljših, 
vendar bo za pot povsem na vrh stopnic potrebno zagotoviti pogoje, da jim bo 
vzpon uspel. V trenutnih razmerah financiranja slovenskega športa bo to za zvezo 
velik izziv.

Precejšen izziv je bila tudi organizacija slalomskega evropskega prvenstva v Tacnu. 
Tekmovanje je bilo ob sodelovanju številnih prostovoljcev iz slovenskih kajakaških 
klubov organizirano zgledno. Posebno priznanje smo si s strani prisotnih prislužili, 
ker smo v izvedbo protokola vključili osebe z Downovim sindromom iz CUDV 
Dolfke Boštjančič. Prvenstvo si je ogledalo lepo število gledalcev, za še večji obisk 
pa je bilo krivo tudi slabo vreme. V okviru evropskega prvenstva nam je uspelo 
v Tacnu izvesti nekaj manjših posodobitev, za večje pa bo potrebno počakati na 
prihodnja leta. Upamo, da nekatere vpeljemo že v okviru naslednjih dveh sezon, ko 
v Tacnu znova gostimo tekmi svetovnega pokala.

Ob zaključku sezone smo lahko zadovoljni z izkupičkom rezultatov, ki smo jih 
dosegli z omejenimi finančnimi sredstvi. V zagotovitev boljših materialnih pogojev 
bomo morali vložiti še več energije, predvsem pa sredstva racionalno uporabiti 
za dosego pravilno postavljenih ciljev. Čaka nas tudi še kar nekaj dela pri 
zagotavljanju ustreznejše infrastrukture, pa še kaj se bo našlo.

Voljo imamo, znanje tudi, v kolikor nam ga primanjkuje, ga moramo poiskati v 
okolici in povezati. Tako bo pot nadaljevanja uspešne zgodbe enostavnejša.

Andrej Jelenc
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S
lovenci so v Francijo odpotovali 
optimistični in z visokimi cilji 
po čim boljših uvrstitvah, kar 
glede na rezultate preteklih 

sezon in dosežkov v letošnjem letu ni 
bilo presenetljivo. A končni izplen je 
bil še boljši od pričakovanj. Benjamin 
Savšek je v finalu kanuistov pokazal, 
da je najboljši takrat, ko je to najbolj 
pomembno. S še četrtega zaporedne-
ga svetovnega prvenstva se je vrnil s 

kolajno, prvič z zlato. Za največji uspeh 
kariere je bil zaslužen izjemen spo-
dnji del proge, kjer je kljub dotiku in 
minimalnemu zaostanku po vmesnem 
času, pokazal največ izmed vseh tek-
movalcev in v cilj priveslal z najboljšim 
časom. 

Sekundo in pol je za Savškom na 
drugem mestu zaostal Slovak Alexan-
der Slafkovsky, tretje mesto pa si je 
priveslal legendarni Michal Martikan, 

tekmovalec, ki je bil Benjaminov 
vzornik že od nekdaj. »Res mi je letelo. 
Občutki so vrhunski. Kljub dotiku sem 
vedel, da sem dovolj hiter za kolajno, 
a sem presenetil tudi samega sebe, da 
sem postal svetovni prvak s to never-
jetno vožnjo. Kljub dotiku nisem padel 
iz ritma in čas je bil dovolj dober. Zma-
gal sem in zdaj sem svetovni prvak. 
To je res zaslužena medalja, zelo sem 
se trudil, da sem to dosegel,« je po 

Divjevodaši v Franciji 
pričarali sanjski teden 

Več kot dve desetletji so ljubitelji slaloma in spusta na divjih vodah čakali. In 
dočakali. Združeno svetovno prvenstvo namreč. Tekmovalci in tekmovalke v 
slalomu in spustu na divjih vodah so nazadnje skupaj nastopali v prvi polovici 90. 
let, nato pa so se njihove poti razšle in za kolajne so se potegovali na različnih 
prizoriščih, v različnih terminih. Vse do letošnje sezone, ko so Francozi v umetnem 
kanalu v Pauju pripravili pravi kajakaški praznik in ljubiteljem kajakaštva prinesli 
spektakel s tremi disciplinami. Slalomu in spustu se je tokrat premierno pridružilo 
še svetovno prvenstvo v ekstremnem slalomu. Šest tekmovalnih dni, dvanajst 
posamičnih finalnih nastopov, pet ekipnih nastopov ter osem kolajn v slalomu in 
sprintu na divjih vodah je izkupiček slovenske ekipe v rojstnem mestu kasnejšega 
francoskega kralja Henrika IV., pa tudi švedskega kralja Karla XIV. 
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naslovu povedal Benjamin Savšek, ki je 
kolajno prejel iz rok še ene kanuistične 
legende Tonyja Estangueta. 

Benjaminov uspeh je dopolnil 
tudi Anže Berčič, ki je bil enkraten v 
polfinalu, imel je namreč drugi čas, v 
finalu pa je zasedel enajsto mesto (v 
finalu je nastopilo enajst čolnov, saj sta 
si v polfinalu deseto mesto delila dva 
tekmovalca). 

Slavje se še ni dobro poleglo, 
ko smo dobili še enega svetovnega 
prvaka. V sprintu na divjih vodah je z 
brzicami najbolje opravil Anže Urankar 
in se veselil prvega posamičnega zlata 
na svetovnih prvenstvih v članski kon-
kurenci. Da je bil slovenski uspeh še 
toliko večji, je poskrbel Nejc Žnidarčič, 
ki se je z 39 stotinkami zaostanka 
zavihtel na drugo mesto. Tako Anže kot 
Nejc sta bila odlična že v kvalifikacijah, 
kjer je najhitrejši čas, kljub bolezni, 
postavil Žnidarčič, Urankar pa je bil po 
uvodnem nastopu drugi. Pričakovanja 
pred finalom so bila razumljivo visoka, 
a zahtevna proga ni dopuščala niti 
najmanjše napake, zato uspeh ni bil 
samoumeven, na kar so naši spustaši 
opozarjali že pred odhodom v Francijo. 

»Vožnja je bila res dobra. Brez 
besed sem. Ko sem prišel v cilj, sem 
vedel, da me Nejc lahko prehiti, ampak 
ko je v spodnjem delu naredil napako, 
sem vedel, da je to to. Tudi če bi bil 
on prvi, se ne bi preveč obremenjeval, 
saj je to velik ekipni uspeh. Sploh ne 
morem verjeti. Spet nam je uspelo. Še 
najbolj pa sem vesel, da smo dotolkli 
Francoze,« je po uspehu povedal Anže 
Urankar. 

Veselja po uspehu pred polnimi tri-
bunami, na katerih so bili tudi sloven-
ski navijači, ni skrival niti Nejc Žnidar-
čič: »Šel sem na zmago, ampak tukaj 
si z napako hitro lahko tudi deseti, 
tako da sem zelo zadovoljen z dru-
gim mestom. Letos sem bil premagan 
samo dvakrat in še za to sta poskrbela 
Slovenca. Na evropskem prvenstvu Vid 
Debeljak, tokrat Anže. To je enkraten 
ekipni uspeh.« 

A to še zdaleč ni bilo vse. Bronastih 
posamičnih odličij sta se veselila slalo-
mist Peter Kauzer in spustaš Blaž Cof. 
Peter Kauzer je v polfinalu prikazal 
pravo poezijo slaloma na divjih vodah 
in navdušil vse, tudi številne tekmece. 
Zelo dobro je bil na poti tudi v finalu, 

kjer je takoj po prihodu v cilj že dvignil 
roki v znak zmagoslavja, a kmalu je sle-
dilo presenečenje, saj je zaradi dotika 
prejel dve kazenski sekundi, ki sta ga 
potisnili na tretje mesto. 

Sprva je bilo razočaranje veliko, a 
po podelitvi kolajn je obraz 34-letnega 
slalomista na divjih vodah že krasil na-
smešek. »Malo mi je žal, ker je kolajna 
samo bronasta. Tekma je bila res dob-
ra, vožnje so bile dobre. To je šele moja 
tretja posamična kolajna s svetovnih 
prvenstev. Zadovoljen sem s prikaza-
nimi vožnjami, zaradi tega ne more biti 
grenkega priokusa,« je povedal Kauzer. 
V prvem finalu na članskih svetovnih 
prvenstvih je veslal Martin Srabotnik in 
bil deveti.

Zadnji tekmovalni dan v sprintu na 
divjih vodah je za odličje poskrbel še en 
slalomist po duši, ki se odlično znajde v 
spustaškem čolnu. Blaž Cof je namreč 
nekoliko nepričakovano, a zato nič 
manj zasluženo osvojil bron. V napetem 
finalu je zaostal za Čehom Rolencem in 
dobitnikom olimpijske kolajne v slalomu 
Slovakom Matejem Benušem. 

»Presenečen in navdušen sem nad 
medaljo, saj nisem gojil nekih upov. Na 
treningih mi je šlo zelo dobro, tako da 
sem se osredotočil na vožnjo, kar je 
bilo dovolj za tretje mesto. Proga mi 
zelo leži, tako da sem si potihoma želel 
takšne vožnje, kot mi je uspela. S tre-
tjim mestom sem več kot zadovoljen,« 
je povedal Cof.

V kajakaškem finalu sprinta na divjih 
vodah sta nastopila še Simon Oven, ki 
je bil sedmi, in Vid Debeljak, ki je za-
sedel dvanajsto mesto. Med dvojci sta 
prav tako v finalu veslali obe posadki, 
Simon Hočevar in Maks Frančeškin 
sta bila peta, Luka Žganjar in Peter 
Žnidaršič pa šesta. Simon Hočevar se 
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je v finalu na progo podal še v kanuju 
in zasedel 12. mesto. 

Že prvi dan prvenstva pa so bile na 
sporedu ekipne tekme, ki so prinesle 
kar tri slovenska odličja. Prvo so si 
priveslali kajakaši Peter Kauzer, Martin 
Srabotnik in Žan Jakše v slalomskem 
delu prvenstva. Čeprav slovenski 
kajakaši že leta sodijo v svetovni vrh, 
so morali dolgo čakati na ekipno 
kolajno s prvenstev. Pred dvanajstimi 
leti so namreč do brona na svetovnem 
prvenstvu v avstralskem Penrithu 
priveslali Dejan Kralj, Andrej Nolimal in 
Peter Kauzer. Slednji je bil pomemben 
člen tokratnega uspeha, še posebej pa 
sta bila vesela debitanta na članskih 
svetovnih prvenstvih. »V prvem nasto-
pu na članskem svetovnem prvenstvu 
sem že osvojil kolajno,« je povedal 
Jakše, Srabotnik, ki je sicer imel nekaj 

zdravstvenih težav in so mu pobrale 
nekaj moči, pa dodal: »Res smo dobra 
ekipa. Čoln nam je tekel. Malo sem bil 
tudi utrujen, ker sem imel vročino, tako 
da me je v spodnjem delu že kar pob-
ralo, ampak sem zadovoljen.« Blizu so 
bili tudi kanuisti Savšek, Berčič in Luka 
Božič, ki so v preteklih sezonah redno 
osvajali odličja, a so tokrat pristali na 
končnem petem mestu. 

Slavili so tudi spustaši - kajakaši 
srebrno, kanuisti pa bronasto kolajno. 
Urankar, Oven in Žnidarčič so veslali 
zelo hitro in zaostali le za domačini in 
prvimi favoriti Francozi. »Vedeli smo, 
da bodo Francozi na tej progi dobri in 
suvereni, glede na to, da je to njihova 
domača proga. Upali smo sicer, da se 
bodo zlomili pod pritiskom domačih 
gledalcev, ampak so odpeljali zelo 
dobro vožnjo,« je povedal Simon Oven. 

Na zmagovalni oder so se povzpeli tudi 
kanuisti Simon Hočevar, Luka Žganjar in 
Blaž Cof. Kljub nekaj težavam na progi 
so postavili dovolj hiter čas, da so na 
koncu zaostali le za ekipama Francije 
in Češke ter se tako veselili brona. 
Najizkušenejši tekmovalec v slovenski 
reprezentanci Simon Hočevar je tako 
dodal še eno odličje v svojo bogato 
zbirko kolajn z evropskih in svetovnih 
prvenstev: »Moral bi jih prešteti, ampak 
mislim, da je to osemindvajseta kolajna. 
Vendar me ne držite za besedo!«

Prvenstvo se je zaključilo z novo 
disciplino, ekstremnim slalomom na 
divjih vodah, kjer smo prav tako imeli 
svoja predstavnika. V ženski konku-
renci je dobro veslala Ajda Novak in 
zasedla končno sedmo mesto, med 
kajakaši pa se je na progo podal Vid 
Kuder Marušič in bil dvajseti. 
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Več na triglav.si.
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N
a Češkem so navijači, ki 
so tribune v finalnih dneh 
zapolnili praktično do 
zadnjega kotička, poskrbeli 

za izjemno kuliso, ki je prenesla pravi 
tekmovalni naboj tudi na regatno 
polje. Z nestrpnostjo smo pričakovali 
finale ženskih kajakaških dvojcev na 
500 metrov, kjer sta bili na startu 
pripravljeni Anja Osterman in Špela 
Ponomarenko Janić. Startni signal je 
oznanil začetek tekme in dekleta so se 
z vso silo pognala proti cilju. Na vmes-
nem času naši kajakašici še nista bili 
na mestih, ki prinašajo kolajne, a bolj 
kot se je bližala ciljna linija, bolj sta se 
približevali vodilnima posadkama. Prib-
ližno minuto in 40 sekund smo navijali 
in stiskali pesti, da smo na koncu lahko 
pozdravili novo slovensko kolajno v 
sprintu na mirnih vodah. 

Srebru z evropskega prvenstva sta 
Anja in Špela pod taktirko Stjepana Ja-
nića tako dodali še bron. »Zagotovo je 
to letos nekaj neverjetnega. Iz tekme 
v tekmo sva osvajali medalje. Mislim, 
da bi se tega kar lahko navadila, ker 
je občutek res neverjeten. Tokrat sva 
se zelo utrudili, v zadnjem delu nisva 
bili usklajeni v zavesljajih, nisva bili kot 
eno, ampak nekako sva 'zgurali' do 
cilja. 'Ful' sem zadovoljna,« navdušenja 
ni skrivala Anja, ki takoj po prihodu v 
cilj niti ni bila prepričana, da sta znova 
na stopničkah, a jo je Špela pomirila 
rekoč, da sta zagotovo tretji. 

Za razliko od EP, kjer je Špela v 
finalu na 200 metrov nastopila prak-
tično takoj po nastopu v dvojcu, je na 
svetovnem prvenstvu še en vrhunski 
rezultat lovila dan kasneje. In znova 

je bila uspešna. Sprva je sicer kazalo, 
da je bron pripadel Poljakinji, a po 
zmešnjavi v ciljnem stolpu in vnovič-
nem ogledu fotofiniša, je postalo jasno, 
da mesto na zmagovalnem odru znova 
čaka Špelo. A tokrat na tretji stopnički 
ni bila sama. V cilj je namreč prives-
lala s popolnoma enakim časom kot 
Srbkinja Milica Starović, tako da sta 

si dolgoletni prijateljici delili bronasto 
odličje. 

»Res sem zelo zadovoljna, saj tega 
nisem pričakovala. Najprej sem bila 
peta in se s tem sprijaznila. Ne bi želela 
biti na mestu Poljakinje, ki je že pros-
lavljala. Devet tekem, devet medalj, to 
je kar neverjetno. Redko se zgodi, da si 
dve deliva tretje mesto, včasih še bolj 

Svetovno prvenstvo z 
bronastim sijajem

Svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah se že dolgo nismo veselili tako 
kot letos. Le kako bi lahko bilo drugače? Dosežki v prvem delu sezone, kakršnih 
ne pomnimo, so vse navdajali z velikim optimizmom. Špela Ponomarenko Janić 
in Anja Osterman sta skozi celotno sezono kazali izjemne predstave in formo 
stopnjevali do vrhunca – svetovnega prvenstva v Račicah. Po le dveh tekmah v 
dvojcu sta nemudoma postali najbolj vroče blago leta na 500-metrski razdalji, 
zato njun uspeh na Češkem ni bil presenetljiv. A bronasta kolajna vseeno ni bila 
enostavno priveslana. Na zmagovalnem odru sta se pridružili novozelandski 
posadki, s serijsko zmagovalko Liso Carrington na čelu, ter nemški navezi Weber – 
Dietze, ki je Slovenki ugnala na evropskem prvenstvu. Da je bil zaključek sezone še 
sijajnejši je še z enim bronom na 200 metrov poskrbela Špela Ponomarenko Janić.
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približajo in gre res za milimetre,« je 
povedala Špela. 

Dobitnik kolajne na lanskem EP 
v parakajakaštvu Dejan Fabčič se je 
letos odpovedal nastopu na prvenstvu 
stare celine, zato pa je željan dobrega 
rezultata prišel na Češko. Zavedal se je 
sicer, da z manj treninga kot v pretekli 
sezoni, ne bo v boju za najvišja mesta, 
je pa upal na uvrstitev v finale A. To mu 
žal ni uspelo, a slabe volje po enajstem 
mestu vseeno ni bilo: »Z veslanjem 
sem bil zelo zadovoljen. To je bil moj 
maksimum in tudi enajsto mesto na 
svetu ni tako slab rezultat. Rekel sem 
si, da bo to motivacija za naprej, da se 
ne odrežem slabo.«

Je pa sklonjene glave prvenstvo 
žal zapuščal Jošt Zakrajšek. Nasto-
pi na tekmah svetovnega pokala in 
evropskem prvenstvu so kazali, da 
se je znova približal najboljšim, a na 
svetovnem prvenstvu mu ni steklo. 
Na 1000 metrov se je uvrstil v finale 
C, kjer je nato sicer zmagal in tako 
osvojil končno 19. mesto. A rezultat 
ga je pošteno potrl: »Razočaran sem. 

V letošnjo sezono sem vložil veliko, 
tudi fizično sem bil odlično pripravljen. 
Na start sem šel dobro pripravljen, 
sem pa imel cel teden preveč stvari v 
mislih, tako da bi lahko rekel, da sem 
to tekmo izgubil v glavi bolj kot fizično. 
Navsezadnje sem na treningih dosegal 
odlične čase. Na svetovnem prvenstvu 
pa je tako, če nisi povsem pravi, ne na-
rediš nekaj pravih zavesljajev, tekmeci 
uidejo.« Slab vtis z olimpijske razdalje 
je nekoliko sicer popravil nastop na 
5000-metrski tekmi, kjer je zasedel 
enajsto mesto. 

Precejšnja neznanka pred nasto-
pom na Češkem pa je bil dvojec Maks 
Frančeškin in Vid Debeljak. Oba tek-
movalca sta se že dokazala s kolajnami 
s prvenstev v spustu na divjih vodah, 
a sprinterska konkurenca na mirnih 
vodah je povsem drugačna. Ljubljan-
čana sta veslala tako na 200 kot 500 
metrov. V kajakaškem dvojcu na 200 
metrov sta se uvrstila v finale B, kar je 
tudi bila želja, in prvenstvo zapustila s 
16. mestom, na 500-metrski razdalji pa 
sta z nastopom zaključila v polfinalu. 
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Za tabo je, lahko bi rekli, sanjska 
sezona. Se zgodi, da ti misli še uhajajo 
nazaj k letošnjim tekmam?

Zagotovo je bila to najboljša sezona 
doslej, morda pa še boljše prihajajo v 
prihodnjih letih (smeh). Seveda je lepo 
obujati spomine na osvojene medalje. 
Moram priznati, da sem si nekajkrat na 
spletu znova ogledala vse tekme sezo-
ne. Med ogledom se mi dvigne pulz in 
z navdušenjem pogledam, kaj nama je 
s Špelo uspelo narediti v tej sezoni. 

Se ti je življenje po teh uspehih 
spremenilo?

Niti ne. Bilo je več čestitk, tudi 
ljudje so me prepoznali na ulici in 
mi čestitali. Veliko strank v službi z 
veseljem spremlja moje uspehe in so 
zelo navdušeni, da jim streže evropska 
podprvakinja in tretja s svetovnega 
prvenstva. Veliko je bilo medijskih ob-
veznosti, saj so izražali želje po inter-
vjujih in si je bilo treba vzeti čas za to. 
Vendar mi to ne predstavlja težave. Vsi 
športniki se radi pojavljajo v medijih, 
saj jim to prinaša prepoznavnost. Letos 
sem se morala hitro navaditi snemanj 
pred kamero in mikrofonom. Špela je 
v tem že mojstrica, tako da sem se od 
nje veliko naučila. 

Enkrat si omenila, da si bila povsem 
na začetku skeptična in zaskrbljena, 
kako bo šlo v dvojcu. 

Skeptična sem bila predvsem zato, 
ker sem vedela, da Špela tvega svojo 
celotno sezono v K1, zato da lahko 
trenirava in tekmujeva v K2. Če sezona 
ne bi bila tako uspešna, bi mi bilo zago-
tovo hudo zanjo. Kljub vsem težavam 
na začetku sezone, ko se niti malo nis-
va ujeli, je Stjepan sezono stopnjeval 
tako, da se je vse srečno končalo. Do 
maja sva imeli velike težave v dvojcu, 

saj ji nikakor nisem uspela slediti in 
posledično ni bilo ujemanja. Napredek 
je bil minimalen in ni bilo nujno, da je 
bilo na vsakem treningu v K2 boljše, 
zato sva bili skeptični, kako bova na-
stopili na prvi skupni tekmi v Szegedu. 
Izkazalo se je, da ko veslava hitreje in z 
višjo frekvenco, je najino ujemanje kar 
solidno. Ampak s takšnimi občutki greš 
težko na tekmo z mislijo na medaljo. 
Pred to tekmo sva v Zagrebu samo 
enkrat nastopili na trening tekmi v 
dvojcu v kontinuirani frekvenci. Kljub 
temu da ujemanje ni bilo dobro, sva 
dosegli soliden čas in tako sva vedeli, 
da sva na dobri poti. Šele štiri dni 
pred svetovnim pokalom v Szegedu 
sva dobili dvosed in se morali navaditi 
tudi na model čolna. Medtem ko je 
najina konkurenca opravljala zahtevne 

treninge, sva midve še vedno izvajali 
treninge usklajevanja v K2 in preiz-
kušali starte v startnem bloku. No, na 
prvi skupni tekmi sva bili dovolj močni 
za prvo medaljo in bili tretji. In takrat je 
postalo jasno, da bo letošnja sezona v 
K2 zelo uspešna. 

V letošnjem letu sta bili odlični, 
ampak to hkrati prinaša odgovornost 
tudi za prihodnje. Je letvica zdaj 
postavljena še višje?

Zagotovo. Ko enkrat začneš osvajati 
medalje in se navadiš na stopničke, jih 
želiš še naprej. Sedaj vemo, da je pros-
tora za napredek še veliko, predvsem 
ko odpravimo še nekatere napake v 
veslanju v K2, no, to se nanaša pred-
vsem name. Mislim, da bi moralo biti iz 
sezone v sezono boljše.

Intervju z Anjo Osterman

»Prostora za napredek  
je še veliko«

Primorska kajakašica Anja Osterman pri 24 letih ni novinka v kajakaških krogih, 
a letos je pod taktirko Stjepana Janića in ob boku naše najboljše kajakašice Špele 
Ponomarenko Janić vzcvetela ter se razvila v odlično tekmovalko. Tandemu, ki je 
poskrbel za največje slovenske uspehe sprinta na mirnih vodah, se je pridružila lani 
jeseni, prve sadove vloženega dela pa začela žeti že z uvodnimi tekmami. Na prvi 
tekmi svetovnega pokala je veslala v dveh finalih A na 200 in 500 metrov, kjer 
je bila obakrat peta, stoodstoten izkupiček pa je imela v dvojcu, kjer sta s Špelo v 
vseh nastopih osvojili kolajne.
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Špela, glede na dosežke, se zdi, da si 
kot vino: iz leta v leto boljša. Kakšen 
je skrivni recept?

Skrivnega recepta ni, potrebnega 
je veliko treninga in dela, saj na mirnih 
vodah ni bližnjic in si odvisen sam od 
sebe in svoje pripravljenosti. Na žalost 
v Sloveniji naš šport nima zgodovine, 
zato nimamo niti kadra, ki bi nam olaj-
šal delo. Več ali manj smo za vse sami 
in sami prihajamo do raznih ugotovitev 
in izboljšav, za kar pa je potrebnega 
precej več časa, kot bi ga potrebovali, 
če bi imeli rešitve že na dlani. Na srečo 
ima Stjepan ogromno znanja, ki ga 
vsakodnevno izpopolnjuje in se s pri-
dom uči tudi od tujih trenerjev. Druga 
težava je, da so sredstva, ki jih imamo 
za priprave, bistveno manjša od naše 
konkurence. To sta tudi največja razlo-
ga, da je za rezultate, ki jih dosegamo, 
potreben čas. Menim, da smo v zadnjih 
letih postavili kar dober sistem, ki 
očitno deluje. Na žalost pa kljub vedno 

boljšim rezultatom, sredstva ostajajo 
ista, zato se sprašujem, ali bo s tem, 
kar imamo, sploh možno napredovati 
toliko, da bi bila osvojitev olimpijske 
medalje lahko realna.

Malo je tekmovalk, ki se lahko 
pohvalijo s takšnim izkupičkom, kot 
si ga imela letos. Na vseh tekmah, 
na katerih si nastopila, si osvojila 
kolajno. Te osvojitev ene kolajne na 
naslednji tekmi motivira še bolj, da 
ponoviš dosežek ali ga še izboljšaš? 

Ker imam ta šport neizmerno rada 
in uživam v njem, z motivacijo nimam 
težav. Osvajanje medalj vse skupaj 
še olajša, tako da so trud in napori, 
ki so potrebni na treningih, popla-
čani in imajo smisel. Velikokrat se je 
težko motivirati po sezoni, predvsem 
zato, ker moji rezultati niso primerno 
ovrednoteni in so vrženi v enak koš 
z zelo povprečnimi rezultati ostalih 
tekmovalcev.

Z Anjo sta v prvi sezoni nastopov v 
K2 res zablesteli. Kako so se tekmice 
odzvale na vajino uvodno sezono?

Mislim, da so najini rezultati še 
najbolj presenetili naju sami. Še pose-
bej prva tekma na svetovnem pokalu 
v Szegedu, saj je bila to najina prva 
tekma in nisva niti približno vedeli, 
kam sodiva. Kot se spomnim, sem pred 
tekmo upala na uvrstitev v finale, saj 
edina 500-metrska vožnja na treningu 
ni bila nič posebnega, ampak sva po 
nastopu v kvalifikacijah hitro videli, 
da bova precej boljši, kot je kazalo na 
treningu in da se bova borili za najvišja 
mesta. Najbolj so bile presenečene 
Novozelandke in Avstralke, ki so naju 
videle na treningu v Avstraliji, ko nama 
v veslanje v dvojcu ni šlo najbolje. S 
tekmicami se med sezono nisva obre-
menjevali, saj sva imeli veliko opravka 
sami s seboj in s svojim veslanjem. 
Prepričana pa sem, da sva marsika-
terim tekmicam pokvarili načrte in 
jim delali sive lase, še posebej, ko so 
videle, da nama gre iz tekme v tekmo 
bolje.

Že lani si se po uspešnem nastopu v 
Riu ozrla proti Tokiu. Je po letošnji 
sezoni želja po nastopu v Tokiu še 
večja?

Tokio je sigurno nek dolgoročni cilj, 
saj je olimpijska medalja še edina, ki 
manjka v moji zbirki medalj. Mislim, 
da je pomembno, da se čim bolje 
pripravim za vsako sezono posebej 
in da napredujem iz sezone v sezono. 
Predvsem pa je pomembno, da uživam 
v treningih in tekmah, da uspešno tek-
mujem, osvajam medalje, imam željo 
in motiv za naprej ter visoke cilje, ki so 
realni in dosegljivi.

Intervju s Špelo Ponomarenko Janić

»Skrivnega recepta ni, 
potrebnega je veliko 

treninga in dela«
Polica Špele Ponomarenko Janić se letos brez dvoma šibi od vseh žlahtnih 
kovin, ki si jih je priveslala na največjih tekmah sezone. Pet kolajn s tekem 
svetovnega pokala, zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala ter štiri kolajne 
s svetovnega in evropskega prvenstva si najverjetneje ne bi upal napovedati 
niti največji optimist. A Špeli je uspelo. Po odličnem četrtem mestu na lanskih 
olimpijskih igrah je letos pri 35 letih storila še korak naprej in poskrbela za doslej 
najuspešnejšo sezono. 
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POREČ
HOTEL DELFIN 2*
15.6.-20.9.2018
7x polpenzion, dvoposteljna  
standard soba, turistična taksa
od 231 €/os.

TROGIR
HOTEL MEDENA 3*
16.6.-15.9.2018
7x polpenzion, dvoposteljna  
standard soba morska stran,  
turistična taksa
od 448 €/os.

POPUSTI: Otrok do 12. Leta BREZPLAČNO

KALABRIJA
HOTEL PIZZO CALABRO RESORT 4*
13.6. – 26.9.2018
7 x all inclusive, ds/family  
od 799 € 749 €/os. (do vklj. 30. 4. 2018)

POPUSTI: 1. otrok 2-15 let BREZPLAČNO za prijave do 
31.12.17, 1. otrok 2-15 let pavšalna cena 229 € (do 31.1.),  
299 € (od 1.2.18), 2. otrok 2-15 let popust 30% ( velja 
samo za family sobo )

ST. PETERSBURG & MOSKVA
27. 12. 2017, 27. 4. 2018
6 dni, 5 noči, htl. 4 *, nočitve z zajtrki
od 899 €

ROMANJE V LURD
10. 3. 2018  
2 dni, 1 noč, htl. 3*, obroki po programu
od 409 €

ISTANBUL
30. 12. 2017; 23. 2., 23. 3., 26. 4. 2018
4 dni, 3 noči, htl 4*, nočitve z zajtrki
od 419 €

ZAKLADI TAJSKE
17. 3., 28. 4. 2018
10 dni, 7 noči, htl. 3-4*, obroki po programu
od 1.790 €

TROPSKA KUBA
25. 12. 2017, 21. 2., 23. 4. 2018
10 dni, 7-8 noči, htl. 3-4*, obroki po programu
od 1.990 €

OBOGATENA JAPONSKA
4. 4. 2018
12 dni, 9 noči, htl. 3-4*, obroki po programu
od 4.290 €

Poslovalnice Kompas d. d.     01 2006 111     www.kompas.si     info@kompas.si

Počitnice na Jadranu in Mediteranu

vaš pravi KOMPAS
za POTOVANJA 

IN POČITNICE 

z zgodnjo 
prijavo do 31.12.

10 %
prihranite

Cena od 208 €/o

s.

z zgodnjo 
prijavo do 31.12.

30 %
prihranite

Cena od 314 €/o

s.

Potovanja
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S še četrtega zaporednega 
svetovnega prvenstva si se vrnil s 
kolajno. Dosežek, s katerim se lahko 
pohvali malo tekmovalcev. Kaj vse se 
skriva v tem uspehu?

V tem uspehu se vsekakor skriva 
mnogo let trdega dela, discipline in 
vztrajnosti. Bilo je mnogo napornih 
treningov, ko sem bil že zelo izčrpan 
in naveličan, vendar me je velika želja 
po uspehu na svetovnem prvenstvu 
vedno znova motivirala, da se nisem 
predal, tudi če je bil povsem vsakdanji 
trening. Skriva pa se tudi zelo veliko 
izkušenj z velikih tekmovanj, tako da se 
mi je vse skupaj lepo sestavilo v 92,81 
sekund in dodatni dve kazenski se-
kundi mojega finalnega nastopa. Tako 
so se vsi pretekli napori spremenili v 

veliko veselje. Kot pravijo zmagovalci: 
“Pain is temporary but victory lasts 
forever”*. 

Zanimivo je, da si kolajne osvajal 
na precej raznolikih progah. V Pragi 
proga ni prav divja, še posebej v 
primerjavi s Paujem in Londonom. Se 
hitro prilagajaš na različne proge?

Resnično ne poznam pravega 
razloga, vendar kaže, da se znam dobro 
prilagajati na različne proge. Mogo-
če lahko to pripisujem tudi temu, da 
imamo v Sloveniji veliko raznolikih rek, 
na katerih sem veliko preveslal in sem 
že v mladosti dobil odlično podlago. 
V članskih letih pa sem veliko slalom-
skih prog preveslal tudi po svetu. Tako 
uživam v veslanju na vseh progah, kjer 
je divja voda, razen v domačem kanalu, 
kjer je mirna voda (smeh). Vendar je 
tudi ta del treninga zelo pomemben.

Na SP si že osvojil bron in srebrni 
kolajni, letos pa končno prišel še do 
zlata. Kaj je bilo prvo, kar si pomislil, 
ko si videl, da si novi svetovni prvak?

Najprej sem čakal, kako dolgo bo to 
trajalo ... (smeh), nato pa sem se zares 
veselil in težko verjel, da mi je uspelo 
postati svetovni prvak. Pomislil sem, 
da sem si izpolnil veliko željo in da bi 
lahko malo prenehal z velikimi željami, 
vendar nisem dolgo zdržal. 

Zanimivo je, da si kolajne osvajal 
na precej raznolikih progah. V Pragi 
proga ni prav divja, še posebej v 
primerjavi s Paujem in Londonom. Se 
hitro prilagajaš na različne proge?

Resnično ne poznam pravega 
razloga, vendar kaže, da se znam dobro 
prilagajati na različne proge. Mogo-
če lahko to pripisujem tudi temu, da 

imamo v Sloveniji veliko raznolikih rek, 
na katerih sem veliko preveslal in sem 
že v mladosti dobil odlično podlago. 
V članskih letih pa sem veliko slalom-
skih prog preveslal tudi po svetu. Tako 
uživam v veslanju na vseh progah, kjer 
je divja voda, razen v domačem kanalu, 
kjer je mirna voda (smeh). Vendar je 
tudi ta del treninga zelo pomemben.

Od nekdaj je bil tvoj vzornik Michal 
Martikan. Tokrat je stal ob tebi na 
zmagovalnem odru svetovnega 
prvenstva. Je bila to še dodatna 
nagrada zate?

Z vsem spoštovanjem do Michala 
Martikana, največje legende tega 
športa, je bila to zame velika nagra-
da. Je pa res, da mi je prav Martikan 
pred desetimi leti posodil svoj čoln 
za testiranje in me takoj navdušil nad 
modelom čolna, ki ga še danes nisem 
menjal. Martikan je vmes razvil že dva 
nova modela, vendar mislim, da mu ni 
bilo lahko gledati, kako njegov stari 
model še vedno zmaguje.

Na domačem EP si imel nekaj minut 
kolajno že v žepu, pa nato po pribitku 
dveh sekund zdrsnil na četrto mesto. 
Tik za stopničkami si bil tudi v 
Pragi, potem pa si se na zmagovalne 
stopničke vrnil v drugem delu sezone. 

Vsaki pomembni tekmi v sezoni 
sem se stoodstotno posvetil z željo 
po vrhunskem rezultatu. Na evropsko 
prvenstvo na domači progi še vedno 
gledam z grenkimi občutki. V sezoni 
sem imel vzpone in padce, vendar sem 
vesel, da sem se po vsakem padcu 
znova pobral in sezono, ko je bilo to 
najbolj pomembno, zaključil na vrhu.

*Bolečina je začasna, zmaga je večna.

Intervju z Benjaminom Savškom

»Vesel sem, da sem se po 
vsakem padcu pobral«

Benjamin Savšek je na zadnji tekmi sezone, svetovnem prvenstvu v Pauju, na še 
četrtem zaporednem svetovnem prvenstvu priveslal do posamične kolajne. Tokrat 
se mu je okoli vratu zasvetila kovina najžlahtnejšega leska, ki poslej družbo dela 
bronasti iz Prage ter srebrnima iz Deep Creeka in Londona. V sezoni se je izkazal 
tudi z ekipnim srebrom z domačega evropskega prvenstva v Ljubljani, zmago 
na svetovnem pokalu v Španiji ter drugim mestom v skupnem seštevku tega 
tekmovanja. Navkljub omenjenim uspehom pa nekaj grenkega priokusa pušča 
posamična tekma evropskega prvenstva, kjer je najprej že slavil bron, nato pa 
zaradi pribitka dveh kazenskih sekund zdrsnil na četrto mesto. 
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Letos si se dokončno zasidral na vrhu 
sprinterskih tekmovanj v posamični 
članski konkurenci. Najprej bron na 
EP, vmes kolajna na SP U23, za konec 
pa še naslov svetovnega prvaka v 
Pauju. Je to dodatna motivacija ali 
prinaša dodatne pritiske in bremena 
v prihodnosti?

Uspehi zame nikoli niso bili breme 
in dodaten pritisk, so pa bili vedno 
dodatna motivacija na zahtevnih 
treningih. Prihaja zima ter z njo kratki 
dnevi in mraz. Takrat ti misel na dobre 
rezultate v prejšnji sezoni pomaga, da 
lažje opraviš treninge, ki so večkrat 
prav naporni. 

Na EP ste bili Slovenci uvrščeni na 
prva tri mesta, na SP si bil svetovni 
prvak, Nejc Žnidarčič pa podprvak. 
Je v ekipi prisotna potrebna 
tekmovalnost, da se spodbujate, ali je 
prisotnega tudi kaj zavidanja?

Seveda je prisotna tekmovalnost, 
saj drugače ne bi dosegli tako dobrih 
rezultatov. Vsak se bori zase in čim 
boljšo uvrstitev, vendar me uspehi 
prijateljev iz reprezentance vedno 
motivirajo za še boljši nastop. Na leto-
šnjem evropskem prvenstvu v Skopju 
smo prav zaradi medsebojne vzpod-
bude v ekipni vožnji klasike premagali 
absolutne favorite Nemce in osvojili 

prvo mesto. Mislim, da si uspehov ne 
zavidamo, ker smo izven vode pravi 
prijatelji. 

V zadnjih letih ste Slovenci vedno 
povsem pri vrhu v sprintu. V 
preteklosti je za to skrbel predvsem 
Nejc, zdaj ste se mu pridružili 
tudi mlajši. Od kod ta slovenska 
prevlada?

Letošnje leto smo res prevladovali 
v sprintu. Od šestih medalj na evrop-
skem in svetovnem prvenstvu smo 
konkurenci pustili samo eno bronasto 
medaljo. Tudi sami se sprašujemo, 
kako je to mogoče.

Najbolje se sicer znajdeš v 
divjevodaškem čolnu, ampak tuj ti ni 
niti mirnovodaški. Se tudi ti poigravaš 
z idejo, da bi se preizkusil še v sprintu 
na mirnih vodah? 

Pozimi večkrat treniramo v mirno-
vodaškem čolnu, v katerem se odlično 
počutim. Misel o nastopih v sprintu 
mi je blizu, vendar o tem trenutno 
ne bi govoril, ker odločitve še nisem 
sprejel.

Novo leto 2018 je pred vrati . Kako se 
pripravljaš na novo leto, kakšne cilje 
in želje imaš?

Treniramo že na polno. Upam, da 
nam bodo finančna sredstva dovolje-
vala zimske priprave v tujini na toplem. 
Rad bi se dobro pripravil na naslednjo 
sezono, saj želim na pomembnih 
tekmah pokazati svoj maksimum. 
Tako tudi uspehi ne bodo izostali. Na 
Fakulteti za elektrotehniko pa želim 
uspešno končati drugi letnik.

Intervju z Anžetom Urankarjem

»Na pomembnih tekmah 
želim pokazati svoj 

maksimum«
Ljubljanski kajakaš Anže Urankar je pri vsega 20 letih že osvojil tisto, kar v spustu 
na divjih vodah šteje največ. Na svetovnem prvenstvu v sprintu je priveslal do 
naslova svetovnega prvaka, za seboj pa pustil izkušenejše tekmovalce, tudi 
večkratnega svetovnega prvaka Nejca Žnidarčiča. Anže, ki je prav tako uspešen 
študent Fakultete za elektrotehniko, je poleg petih ekipnih kolajn letos osvojil še 
posamično na članskem evropskem prvenstvu in svetovnem prvenstvu za mlajše 
člane. Zmagovalec mladinskih olimpijskih iger je po uspehih v preteklih sezonah 
letos utrdil svoje mesto v svetovnem vrhu.
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Sezono si začel enkratno. Z dvema 
naslovoma evropskega prvaka 
v sprintu na divjih vodah, na 
stopničkah sta se ti pridružila še Nejc 
Žnidarčič in Anže Urankar. Je bilo v 
tem še kaj posebnega čara?

Seveda je izjemno lep občutek deliti 
stopničke na tako velikem in pomemb-
nem tekmovanju s svojimi reprezen-
tančnimi kolegi in po vrhu vsega še 
dobrimi prijatelji.

Blestel si tudi na SP za mlajše člane, 
nato pa divjevodaški čoln zamenjal 
za sprinterskega. Je bilo zahtevno 
presedlati iz K1 v K2?

Sama menjava čolna ni zahtevna. 
Že med pripravljalnim obdobjem je 
menjav med K1 in K2 veliko in se jih 
hitro navadiš.

Kaj ti je sicer ljubše, K1 ali K2? 
Verjetno ima veslanje v skupnem 
čolnu svoje posebnosti? 

Prva ljubezen še vedno ostaja K1 in 
mislim, da bo tako ostalo še kar nekaj 
časa. Seveda ima veslanje v skupnem 
čolnu svoje prednosti. Predvsem je 
dober občutek, ko se s svojim partner-
jem resnično ujameš in čoln kar 'leti'. 
Na žalost se nama na tekmi to še ni 
zgodilo.

Sezono si zaključil precej kasneje kot 
običajno. Po SP v sprintu na mirnih 
vodah v Račicah te je čakalo še SP 
v sprintu na divjih vodah v Pauju. Si 
na koncu že čutil posledice celotne 
sezone?

Po svetovnem prvenstvu v spustu 
za mlajše člane sem si vzel nekaj časa 
zase in si privoščil oddih na valovih 
Jadrana, tako da je bilo nadaljevanje 

sezone nekoliko lažje. Zagotovo pa se 
je dolga sezona poznala na psihični 
pripravljenosti. Spustaši smo navajeni 
kratkih in intenzivnih sezon in mislim, 
da je bila letošnja za celotno ekipo 
precej zahtevna. 

V Pauju si bil, glede na pretekle 
nastope na največjih sprinterskih 
tekmovanjih, v krogu favoritov. Kaj se 
zgodilo?

V Pau pravzaprav nisem šel kot 
favorit. Proga v Pauju mi nikoli ni ležala 
in tam nisem imel visokih pričakovanj. 
Zaradi študijskih obveznosti se nisem 
uspel udeležiti priprav v začetku sep-
tembra, kar je igralo precejšnjo vlogo. 
Skozi teden pred tekmo so se moje 
vožnje sicer stopnjevale, a še zdaleč 
niso bile dovolj konstantne za vrhun-
sko uvrstitev. Mislim da tudi z idealno 

vožnjo tam ne bi imel možnosti proti 
svojima reprezentančnima kolegoma.

Letos si kombiniral spust in sprint. Kaj 
boš počel v prihodnji sezoni, si se že 
odločil?

V prvem tekmovalnem planu ostaja 
spust. Ali bom ponovno lahko kom-
biniral disciplini, pa bomo videli, ko 
izvemo, ali se bomo lahko udeležili 
izbirnih tekem za mirnovodaško repre-
zentanco.

Kljub mladosti si že kar nekaj časa v 
vrhu sprinta na divjih vodah. Kaj je 
tisto, kar te žene naprej?

Naprej me žene ljubezen do discipli-
ne in ljudi, ki jih srečujem in spozna-
vam na tekmovanjih. Če bi me gnala 
slava in denar, bi verjetno že zdavnaj 
odnehal.

Intervju z Vidom Debeljakom

»Naprej me žene ljubezen 
do discipline in ljudi, ki jih 

srečujem«
Vid Debeljak je že vajen zmagovalnih stopničk na največjih tekmovanjih, ne 
nazadnje je tudi dobitnik več kolajn s članskih svetovnih in evropskih prvenstev. Član 
tacenskega kluba, ki v kajakaških krogih slovi tudi kot ljubitelj dobrih avtomobilov, 
je letos poskrbel, da se je seznam slovenskih divjevodaških prvakov še razširil. Z 
naslovom članskega evropskega prvaka v sprintu na divjih vodah in naslovom 
svetovnega prvaka med mlajšimi člani se je pridružil izbrani družbi slovenskih 
šampionov in nadaljeval tradicijo zbiranja kolajn na spustaških prvenstvih.  
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L
jubljana je drugič v zgodovini 
evropskih prvenstev gostila 
člansko izvedbo tekmovanja, 
saj so se za naslove evropskih 

prvakov na Savi potegovali že leta 
2005. Takrat je svojo prvo posamično 
kolajno na članskih prvenstvih osvojil 
Peter Kauzer. 

Tokrat so vodilno vlogo prevzela 
dekleta. Že prvi dan odločilnih voženj 
so kajakašice ugnale vse tekmice in se 
zasluženo veselile največjega ekipnega 
uspeha doslej. Urša Kragelj, Eva Terčelj 
in Ajda Novak so bile tretje na sve-
tovnem prvenstvu v Pragi leta 2013, 
kolajna na evropskem prvenstvu pa se 
jim je izmikala. 

Čeprav je večji del prvenstva minil v 
dobrih pogojih, z lepimi pozno spomla-
danskimi sončnimi urami, je prav eki-
pne tekme zaznamovala nevihta, ki se 
je razbesnela nad tem delom Ljubljane. 
Naše predstavnice so veslale zadnje 

pred nalivom in točo, na koncu pa za 
tri sekunde prehitele Španke, Francozi-
nje na tretjem mestu so zaostale že za 
skoraj sedem sekund. 

»Občutki so bili res izvrstni, sploh 
na domačem terenu. Veslale smo 

Kajakašice na vrhu Evrope 
Težko smo pričakovali največji kajakaški dogodek zadnjih let na slovenskih tleh. 
Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah je na prehodu iz maja v junij na 
savske brzice privabilo najboljše tekmovalke in tekmovalce iz 24 evropskih držav 
ter njihove navijače. Želje domačih tekmovalcev so bile velike, pričakovanja visoka, 
manjkal ni niti pritisk domače tekme. Slovenija se je lahko veselila že uvodni dan 
odločilnih preizkušenj. Kajakašice Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak so prvič 
v zgodovini stopile na najvišjo stopničko ekipnih tekem, s srebrom pa so se izkazali 
tudi kanuisti Luka Božič, Anže Berčič in Benjamin Savšek. Z nekaj več športne 
sreče bi lahko delali spominske fotografije z zmagovalnega odra tudi v posamični 
konkurenci, a vselej žal ne gre vse po pričakovanjih, čeprav so tudi v posamičnih 
tekmah naši predstavniki dosegli dobre uvrstitve. 

Foto: BOBO
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tekoče, brez večjih napak, tako da smo 
vedele, da bomo kar visoko. Očitno 
nam je bilo vse naklonjeno. Izkoristile 
smo prednost domačega terena, pa 
tudi vreme je bilo očitno na naši stra-
ni,« je dejala Novakova.

Urša Kragelj je izpostavila pravo 'ke-
mijo': »Pri takšnih uspehih gre za pravo 
kemijo, medsebojno zaupanje. Ujele 
smo se, to je bistveno. Treba je imeti 
tudi skupno željo in res sem vesela, da 
nam je uspelo.«

Po prekinitvi zaradi slabih pogojev so 
se na progo podali še kanuisti. Berčič, 
Savšek in Božič so se dobro odrezali, saj 
so kljub dotiku osvojili srebro. Zaostali 
so le za Nemci, tretji pa so bili Italijani. 
Ekipa v enaki postavi je tako dopolnila 
svojo zbirko kolajn z EP. Ista zasedba je 
bila namreč leta 2014 zlata na Dunaju, 
leto prej pa bronasta v Krakovu.

»Od starta do cilja nam je šlo kar 
dobro. Škoda dotika, ampak smo vese-
li, da smo prišli do kolajne,« je po tekmi 
povedal Savšek.

Slednji je bil eden izmed glavnih 
favoritov tudi v posamični tekmi. Vse je 
že kazalo, da bo lahko nazdravljal bro-
nasti kolajni, bil je pripravljen za pot do 
zmagovalnih stopničk, ko je kot strela z 
jasnega udarila informacija, da so sod-
niki ob naknadnem ogledu posnetka 
našli dotik, ki je Savška potisnil na če-
trto mesto. Najboljši slovenski kanuist 
sicer ni bil osamljen v finalu. Tako Luka 
Božič kot Anže Berčič sta na domačem 
terenu prišla v zadnjo fazo tekmovanja. 
Berčič jo je sklenil na devetem, Božič 
pa na desetem mestu. 

Sedmo in osmo mesto sta v finalu 
kajakašic zabeležili Eva Terčelj in Urša 
Kragelj, mesto višje, na šestem, pa 
je v finalu svoj nastop zaključil Peter 
Kauzer. V finale sta se uvrstila tudi 
na koncu sedma Luka Božič in Sašo 
Taljat, ki sta na domačem prvenstvu 
sklenila skupno pot v kanuističnem 
dvojcu. »Z dopoldanskim polfina-
lom sva že dosegla cilj, v finalu pa 
sem užival, kot že dolgo ne. Res lep 

zaključek kariere v C2,« je ob slovesu 
od dvoseda povedal Božič, Taljat pa 
dodal: »Tako kot pred vsako tekmo 
sem bil tudi tokrat malo živčen. Pose-
bej, ker je bila zadnja. Želela sva se res 
pokazati v dobri luči.«

Mesto v najboljši deseterici sta 
si zagotovili še ekipi kajakašev in 
kanuistk, s trinajstim mestom v 
posamični tekmi pa se je izkazala tudi 
Alja Kozorog. Nina Bizjak je prav tako 
med kanuistkami zasedla 18. mesto, 
debitantka Lea Novak pa je bila 27. 
Med kajakašicami se je Ajda Novak 
uvrstila na 20. mesto, Martin Srabot-
nik in Žan Jakše pa sta v konkurenci 
kajakašev zasedla 25. oziroma 32. 
mesto. 

Savske brzice sicer ne bodo dolgo 
samevale in čakale na nove uspehe 
naših reprezentantov. Že prihodnjo 
sezono se v Ljubljano namreč vrača 
preizkušnja za svetovni pokal, ki bo 
na sporedu med 31. avgustom in 2. 
septembrom. 

Foto: BOBO

Foto: BOBO Foto: BOBO Foto: BOBO

Foto: BOBO Foto: BOBO
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Miha Fartek na OFEM le nekaj stotink za kolajno

Madžarski Gyor je poleti gostil olimpijski festi-
val evropske mladine, ki je tokrat vseboval tudi 
tekmovanja v sprintu na mirnih vodah. Med 147 

mladimi mirnovodaši iz 33 evropskih držav sta bila tudi 
Miha Fartek in Neja Vodopivec. Oba sta nastopila v kajaku 
na 200- in 500-metrski razdalji. Zaradi ožjega tekmovališča 
so bila tekmovalna pravila spremenjena in le po štirje tek-
movalci oziroma tekmovalke so nastopili istočasno in nato 
tudi v finalu. Zaradi tega so najprej tekmovali v prvem krogu 
kvalifikacij, nato v drugi kvalifikacijski fazi, pa polfinalu in na 
koncu v finalu. Medtem ko je Neja Vodopivec obakrat svoje 
nastope zaključila v kvalifikacijah, pa je bil zelo blizu kolajni 
in velikemu uspehu član bohinjskega kluba Miha Fartek.

Na 200 metrov je Miha namreč veslal v finalu A in s četr-
tim mestom le za las zgrešil kolajno. Kako izenačena je bila 
tekma, pove podatek, da so vsi tekmovalci v cilj priveslali 
z manj kot pol sekunde razlike. Na 500 metrov je zasedel 
končno šesto mesto. 

»Izkušnja OFEM je bila odlična. Videl sem veliko novih 
stvari in spoznal, kako potekajo tako velika tekmovanja. 
Vidiš veliko drugih športnikov in disciplin. Bilo je nepozabno 

in lepo, še posebej, ko sem začel s svojimi nastopi. Že prvi 
dan sem imel dober občutek. Z doseženimi rezultati sem bil 
kar zadovoljen, čeprav je bil cilj medalja, ki sem jo na 200 
metrov zgrešil le za nekaj stotink,« je povedal Miha Fartek.

FOTO: Aleš Fevžer/Arhiv OKS
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P
lovdiv je tekmovalcem in obi-
skovalcem postregel z izjemno 
visokimi temperaturami, ki so 
se bližale tudi 40 stopinjam 

Celzija, pa tudi z zelo razburljivimi 
tekmami, katerih pomemben del so bili 
tudi naši, sicer maloštevilni, predstav-
niki.

Ob že tako visokih temperaturah 
sta za še višjo v slovenskem taboru 
poskrbeli kajakašici Anja Osterman in 
Špela Ponomarenko Janić. Na drugem 
tekmovanju v skupnem čolnu sta bili 
zelo uspešni že v kvalifikacijah na 500 
metrov, kjer sta kljub vročini in vetru v 
prsi, poskrbeli za neposredno uvrsti-
tev v finale in s tem napovedali boj za 
kolajno. V finalu, ko so bile vremenske 
razmere povsem drugačne, močno 
je namreč deževalo, sta svojo nalogo 
opravili z odliko. Zaostali sta le za do-
bitnicama olimpijskih kolajn Franzisko 
Weber in Tino Dietze iz Nemčije ter se 
zasluženo veselili srebra.

»Bilo je super, tako, kot sva si 
zastavili. Ujeli sva se super, taktika je 
bila tudi dobra. Na koncu sva finiširali, 
a je malo zmanjkalo za zlato medaljo. 
Vedeli smo, da bo dobro, da pa bo 
tako dobro, si pa nisem mislila. Dobro 
je, da imava Stjepana, ki nama daje 
super nasvete in pokaže, kako morava 
veslati, kar drugi trenerji ne morejo,« je 
z ogromnim nasmeškom pripovedovala 
Anja Osterman.

Medtem ko je Anja lahko uživala v 
trenutkih zmagoslavja, Špela ni imela 
premora. Kmalu je znova hitela na 
start, tokrat posamičnega finala na 
200 metrov. Le uro po prejemu prve 
kolajne se je na semaforju poleg njene-
ga imena izpisala trojka in Špela se je 
lahko veselila še ene kolajne z največ-
jih tekmovanj. 

V Plovdivu uspehi padali 
kakor dež

Bolgarski Plovdiv, pomembno zgodovinsko mesto, katerega rojstvo sega štiri tisoč 
let pred našim štetjem in je odigralo pomembno vlogo v rimskem imperiju, bo 
odslej pomembno mesto zasedalo tudi v slovenskih kajakaških zapisih. Evropsko 
prvenstvo v sprintu na mirnih vodah je bilo za našo ekipo uspešno tako kot še 
nobeno. Zgodovinsko prvo kolajno s članskih prvenstev v kajakaškem dvojcu 
sta okoli vratu prejeli Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić, slednja se 
je veselila še brona v 200-metrski tekmi, blizu zmagovalnih stopničk pa je bil v 
nastopih na 1000 in 5000 metrov tudi Jošt Zakrajšek. 
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»To je velikanski uspeh. Prvi dan 
smo tekmovali pri 40 stopinjah, danes 
ne vem, ali je bilo sploh 15 stopinj 
Celzija, deževalo je,« je uvodoma deja-
la Špela in nadaljevala: »Težko rečem, 
da sem pričakovala tak razplet, vedela 
pa sem, da sem dobro pripravljena. Ko 
sem na treningih najprej veslala v dvoj-
cu na 500 metrov in nato še v enojcu 
na 200 metrov, mi je šlo dobro. Časi so 
bili zelo hitri, tako da sem upala na dva 
dobra rezultata.«

Veselil se je lahko tudi Jošt Zakraj-
šek. Z novim španskim trenerjem je 
doživel drugo pomlad in se po ko-
lajni na tekmi svetovnega pokala na 
Portugalskem med najboljšimi znašel 
tudi na prvenstvu stare celine. Najprej 
je zablestel v finalu 1000-metrske 
preizkušnje, kjer je bil peti in si mesto 
delil z Nemcem Tomom Liebscherjem, 
sicer članom zlatega četverca z OI v 

Riu de Janeiru, nato pa enako uvrstitev 
dosegel še na 5000-metrski razdalji. 
»Letošnji cilj je praktično že izpolnjen, 
saj je bil cilj uvrstitev do šestega mesta 
v Evropi. Če bi bil včeraj šesti, bi se 
veselil, danes pa bi s tem petim mes-
tom še rajši zagrabil celo roko, ne samo 
prsta. Do četrtega mesta bi se dalo 
priti, prvi trije pa so bili vseeno nekoli-
ko predaleč. Veseli me, da sem se letos 
spet priključil najboljšim kajakašem,« je 
takoj po tekmi razmišljal Zakrajšek. 

Priložnost tekmovati ob boku 
najboljših evropskih posadk sta dobila 
tudi mlajša člana Simon Blažević in 
Rok Šmit. Gorenjsko-primorska naveza 
je nastopila na 200- in 500-metrski 
razdalji. Na daljši sta se uvrstila v finale 
B in na koncu zasedla 17. mesto, na 
krajši razdalji pa sta obstala v polfinalu. 
»Tekma je potekala nekako po priča-
kovanjih. Za nama je dolga sezona, 
tako da se to že pozna. Vendar pa 
sva zadovoljna s celotno sezono,« je 
po nastopu povedal Rok Šmit, Simon 
Blažević pa dodal: »Na 500 metrov 
sva pričakovala nastop v B finalu. 
Upal sem, da bova uvrščena nekje na 
sredini, ampak se čuti vsa utrujenost 
od treningov in sezone. Na startu sem 
bil kar 'skurjen'.«
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K
er smo čutili, da kajakaštvo v 
Skopju potrebuje malo pro-
mocije, smo organizatorju že 
nekaj mesecev pred tekmova-

njem položili na srce, da klasičen spust, 
ki je bil načrtovan na reki Matki v težko 
dostopnem predelu, raje preseli v cen-
ter Skopja. Prav pri starem kamnitem 
mostu, ki deli stari del Skopja od nove-
ga in predstavlja center dogajanja, ki ga 
vseskozi nadzira gigantski Aleksander 
Veliki na konju, so tudi brzice, kar bi 
bila odlična promocija našega športa. 
Ker je center obkrožen z velikimi moni-
torji na fasadah stavb, ki obkrožajo trg, 
in ker so ti v lasti podjetja, s katerimi 
kajakaši sodelujejo, so organizatorji po-
nudili tudi predvajanje tekmovanja na 
teh ekranih, kar bi naredilo tekmovanje 
res opazno. 

Žal so nas mesec dni pred pr-
venstvom obvestili, da tekmovanje 
s ciljem v središču ne bo mogoče. 
Vzrokov, zakaj ne, je bilo toliko, da 
bi jim danes težko sledili in še težje 
verjeli. Tekmovanje v klasičnem spustu 
je tako potekalo na delu Vardarja, ki 
je popolnoma miren. Mirna voda res 
ni bila v ponos našemu športu, pa tudi 
okolje ni bilo prav nič privlačno. Toliko 

Slovensko Skopje
Evropskega članskega prvenstva v Skopju nismo videli od leta 2004. Tako nam je 
Skopje, naše bratsko mesto, glede na vse velike spremembe zadnjih let, bolj neznano. 
Toliko bolj znana pa nam je kajakaška proga na reki Matki. Ta se v zadnjih 30 letih 
ni spremenila. Krasna narava in kanjon s samostani, ki pritegne velike množice 
obiskovalcev od blizu in daleč, je vsako leto bolje obiskan. A to žal ni prineslo 
življenja na kajakaško progo. V klubski hišici sedaj živi in ustvarja umetnik, menda 
velikega kalibra, a na ven, roko na srce, izgleda vse bolj zapuščeno. In ta del lepe, a 
zanemarjene narave je v zadnjih majskih dnevih postal popolnoma slovenski.
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manj, ker Vardar tam poteka skozi park, 
ki je slabo vzdrževan, reki se je nevarno 
približevati, v kolikor želiš ohraniti čista 
in nesmrdeča obuvala, nad reko pa je 
toliko mušic, da so tekmovalci v šali 
pravili, da kosila potem sploh ne potre-
bujejo, če veslajo z odprtimi usti.

Tako smo gledali ne prav atraktiven 
spust s tekmovalci, ki so si opremo 
predelali tako, da so bili podobni hoke-
jistom s ščitniki pred očmi in pred usti. 
A bolj napeti so bili boji med tekmo-
valci. Proga, na kateri napake niso bile 
dovoljene in na kateri so vsi veslali, 
kot se reče, na polno, je med kajakaši 
postregla z napeto zgodbo. 

Prvi od naših je v cilj priveslal Vid 
Debeljak, ki je zaostal le za močnim 
Belgijcem Bramom Sikkensom. To je 
potem popravil Anže Urankar, ki se 
je zavihtel na prvo mesto. A kaj, ko 
je bilo na startu še deset najboljših 
tekmovalcev. Nejc Žnidarčič, ki mu 
mirne proge ne ležijo, tekmovanja ni 
odpeljal stoodstotno, zaostal za našima 
in zasedel končno 25. mesto. A v 
ognju smo imeli še naše najbolj žareče 
železo. Simon Oven je v cilju prevzel 
vodstvo pred takrat vodilnim Franco-
zom Jeanom Paulom. In če premagaš 

takšno ime, smo vsi upali, to zadostuje 
za naslov evropskega prvaka. Žal se je 
nemški tekmovalec, ki je nastopil takoj 
za Simonom, Nico Paufler izkazal za 
najboljšega. Za dobre tri sekunde je 
izboljšal čas Simona Ovna, za katerega 
smo vsi upali, da bo dosegel dolgo žele-
ni naslov prvaka v klasičnem spustu. A 
tudi drugo mesto je fantastično, sploh 
ker sta ga dopolnila Anže Urankar s 7. 
in Vid Debeljak z 12. mestom.  To nas 
je postavilo v najožji krog favoritov v 
moštvenih vožnjah. Poleg kajakašev sta 
nas v kanuju dvosedu zastopala Simon 
Hočevar in Maks Frančeškin ter zasedla 
9. mesto.

Naslednji dan je minil po naših 
željah. V moštvenih vožnjah so Nejc 
Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven 
za dobre pol sekunde premagali ekipo 
Nemčije, ki so bili največji konkurenti. 
Francozi, Čehi in Italijani so zaostajali 
že več kot 10 sekund. 

S takšno ekipo smo lahko sproščeno 
začeli s koncem tedna na umetni progi 
v kanjonu reke Matke, kjer so potekala 
tekmovanja v sprintu. Da ne opisujemo 
na dolgo in široko tekmovanja, ki je bilo 
za Slovence čustveno, a ne prav nape-
to, saj so naši kajakaši že takoj postavili 
stvari na svoje mesto. 

Vid Debeljak je v prvem teku 
postavil čas, ki ga ni mogel premagati 
nihče. In ko je v finalu Anže Urankar 
postavil enak čas, kot ga je v kvalifi-
kacijah postavil drugouvrščeni Nejc 
Žnidarčič, je postalo jasno, da smo na 
poti k velikemu uspehu. Belgijskemu 
tekmovalcu Bramu Sikkensu, ki se je v 
kvalifikacijah najbolj približal našim, ni 
uspelo prevzeti vodstva, ravno tako ne 
dvojici Francozov - velikima Gratonu 
in Guyonnetu. Bilo je jasno, da bo 
zmaga slovenska. Žal je Simon Oven za 
delček sekunde zaostal za Gratonom, 
a na vrhu smo imeli še dva. Ko je Nejc 
Žnidarčič postavil boljši čas kot Vid 
v kvalifikacijah, je bilo videti, da ga 
premaga lahko le vrhunski tekmovalec, 
ki ima poleg vsega še dober dan. Vo-

žnja, ki jo je pokazal Nejc je bila hitra, 
energična in natančna. A Vid Debeljak 
je pokazal, iz kakšnega testa je. Startal 
je odločno in hitro ter do cilja stopnje-
val tempo veslanja. Da, na koncu smo 
videli, kar smo mislili, da je nemogoče. 
Vid Debeljak je za 17 stotink sekunde 
ugnal Nejca Žnidarčiča. 

Pogled na velik semafor je bil za 
nas pravljičen. Vsa tri prva mesto so 
zasedli naši tekmovalci, Vid, Nejc in 
Anže. Simon Oven je bil peti. Imeti štiri 
tekmovalce med petimi najboljšimi 
je izjemnost, ki je še nismo videli. O 
tesnosti tekme najbolje pove, da se 
je prvih sedem tekmovalcev zvrstilo v 
manj kot sekundi.

V kanuju je olimpijski šampion 
Slovak Matej Benuš v kvalifikacijah 
postavil čas, ki je tudi v finalu ostal 
nepremagan, sam pa je v finalu naredil 
napako, ki ga je stala medalje. Zmagal 
je Čeh Slanina, pred Francozom Dazeu-
rjem in Hrvatom Obadićem. Simon Ho-
čevar, naš edini predstavnik v kanuju, je 
zasedel 15. mesto. Žal velikega uspeha 
dvojec Hočevar - Frančeškin ni kronal, 
ampak le dopolnil z dobrim sedmim 
mestom. 

A tekmovanja še ni bilo konec. V 
nedeljo so bile še moštvene vožnje 
sprinta. Naši so bili veliki favoriti. A tudi 
drugi željni dokazovanja, da operejo 
slab sobotni okus. No, naše moštvo v 
sestavi Debeljak, Žnidarčič in Urankar 
je suvereno pokazalo, da sobota ni 
bila slučaj. Zmagali so pred Francozi 
in Čehi. Nemci, najhujši nasprotniki s 
klasičnega spusta, so bili šele četrti.

Matka je bila slovenska. Žal smo 
imeli maloštevilno reprezentanco, ki jo 
je sestavljalo le šest tekmovalcev. A bili 
smo najboljši. Celo nasmejani slovenski 
veleposlanik, ki je prišel iz Skopja na 
Matko, ni mogel skriti navdušenja in je 
na vse pretege hvalil tako naše tekmo-
valce kot makedonske organizatorje. Je 
že tako, da če si najboljši, je vse lepo.

Jakob Marušič
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Š
pela Ponomarenko Janić se 
je že z uvodne tekme se-
zone, svetovnega pokala v 
Montemor-o-Velhu, vrnila z 

dvema srebrnima kolajnama z 200- in 
500-metrske razdalje, kar ji je uspelo 
tudi na tretji tekmi v Beogradu. Vmes 
se je še prvič v karieri zavihtela na 
oder za zmagovalke v kajakaškem 
dvojcu, ko sta z Anjo Osterman v 
Szegedu priveslali do brona. Vse to 
ji je prineslo tudi zmago v skupnem 
seštevku svetovnega pokala, kjer je 
ugnala Poljakinjo Marto Walczykiewicz 
in Novozelandko Liso Carrington. Za 
kolajno v sprintu na mirnih vodah je 
poleg deklet poskrbel še Jošt Zakraj-
šek, ki je na Portugalskem v finalu na 
1000 metrov osvojil bron. 

Povsem na vrhu je sezono te-
kem za svetovni pokal zaključil tudi 
spustaš Simon Oven. Specialist za 
klasiko, ki se dobro znajde tudi na 
najkrajših sprinterskih razdaljah, je 
zmagal na obeh letošnjih tekmah v 
klasičnem spustu (v Švici in Nemčiji), 
bil pa je tudi med najboljšimi v sprin-
tu, tako da je tudi nagrada za zmago 
v skupnem seštevku romala v njegove 
roke. Tik za njim se je v skupnem se-
števku uvrstil Nejc Žnidarčič, ki je bil 
najboljši na dveh svetovnih pokalih v 

sprintu, do kolajne na sprinterski tek-
mi pa je priveslal tudi Vid Debeljak. 
Uspešno sta v kanuističnem dvojcu 
tekmovala Maks Frančeškin in Simon 
Hočevar. Dve bronasti kolajni sta jima 
prinesla tretje mesto tudi v končni 
razvrstitvi. 

V slalomu na divjih vodah so se 
letos na zmagovalni oder uvrstili 
kajakašici Urša Kragelj in Eva Terčelj, 
kajakaš Peter Kauzer in kanuist Benja-
min Savšek. Medtem ko sta dekleti z 
bronoma do stopničk prišli v nemškem 
delu serije, Urša v Augsburgu, Eva pa v 
Markkleebergu, sta Benjamin in Peter 
zmagovalni oder zasedla v drugem 
delu svetovnih pokalov. Kauzer je bil 
najprej tretji v Ivreji, na finalni tekmi v 
Španiji pa zmagal in se tako s tem re-
zultatom tudi zavihtel na tretje mesto 
v skupnem seštevku. Na zadnji tekmi v 
La Seu d'Urgellu je slavil tudi Savšek in 
si v skupni razvrstitvi zagotovil drugo 
mesto. 

Med najboljšo deseterico so serijo 
svetovnih pokalov zaključili še spustaš 
Vid Debeljak, ki je bil deveti, ter 
slalomisti Urša Kragelj, Eva Terčelj, 
Luka Božič in Anže Berčič. Kragljeva je 
bila na koncu četrta, Terčeljeva sedma, 
Božič je v kanuju zasedel peto mesto, 
Berčič pa sedmo. 

Na vrhu tudi v 
svetovnem pokalu

V letošnji sezoni smo za naše tekmovalke in tekmovalce stiskali pesti tudi na tekmah 
svetovnega pokala. Sprinterji na mirnih vodah so nastopili na treh, spustaši na divjih 
vodah na štirih, slalomisti pa na petih tekmah omenjene serije tekmovanj. Končni 
izkupiček je bil enkraten. 

SVETOVNI POKAL –  
SKUPNA RAZVRSTITEV
Uvrstitve med  
najboljšo deseterico

Sprint na mirnih vodah
K1 ženske
1. Špela Ponomarenko Janić

Spust na divjih vodah
K1 moški
1. Simon Oven
2. Nejc Žnidarčič
9. Vid Debeljak
C2 moški
3. Maks Frančeškin – Simon 
Hočevar

Slalom na divjih vodah
C1 moški
2. Benjamin Savšek
5. Luka Božič
7. Anže Berčič

K1 moški
3. Peter Kauzer

K1 ženske
4. Urša Kragelj
7. Eva Terčelj
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A 
na srečo vseh je voda pričela 
hitro upadati. Že dan pred 
tekmovanjem je bila za več kot 
pol metra nižja. In ker je bila 

proga klasičnega spusta kar dolga, so 
bili tekmovalci nad visokim vodostajem 
vedno bolj navdušeni. 

Mura je med Ramingsteinom in Mu-
rauom v Avstriji ena redkih alpskih rek, 
ki ni v večjem delu zajezena in potoplje-
na. Idilična dolina, po kateri teče vedno 
živahna reka, je lahko vzor ostalim do-
linam, ki so po večini zamejene z jezovi 
izgubile svojo prvotno podobo. Tukaj 
so dolino obvarovali trmasti domačini, 
ki, navkljub obljubam o novih delovnih 
mestih in mastni koncesiji, ki bi jo dobili 
od proizvajalcev elektrike, niso hoteli 
popustiti. In ostala jim je prekrasna do-
lina z ozkotirno železnico, večinoma tik 
ob vodi, ki jo sedaj s pridom izkoriščajo 
v turistične namene. 

Naša ekipa je bila na papirju močna. 
Zveneča imena, kot so Vid Debeljak, 
Anže Urankar, Luka Žganjar, sami nosilci 
medalj z največjih tekmovanj, so veliko 
obetala. A ker so vsi študentje, je Srečko 
večkrat opozarjal, da njihova forma ni 
najboljša, saj so se junija in julija posve-
čali študijskim obveznostim. Pri mla-
dincih smo imeli res mlado ekipo in za 

vse je bilo to prvo svetovno prvenstvo v 
spustu. Tako tudi naša pričakovanja, vsaj 
tista glasna, niso bila visoka. A po tihem 
smo vendarle upali.  

Seveda pa čudežev v športu ni ali pa 
so sila redki. Naši tekmovalci so klasičen 
spust zapuščali bolj mrkih pogledov. 
Uvrstitve med 10. in 20. mestom so 
sicer dobre, a nekako smo upali in 
vedeli, da bi bilo lahko bolje. Seveda 
gredo pohvale mladim Urbanu Novaku, 
Vidu in Maju Oštrbenku, kot tudi Evi 
Alini Hočevar in Jušu Javorniku. Med 
veliko starejšimi tekmovalci so nastopili 
odlično in pokazali, da v naslednjih letih 
na njih lahko računamo. A do želene 
medalje  prvi dan nismo prišli. Šele v 
ekipni tekmi smo prišli do bronaste 
medalje, ko so Debeljak, Urankar in Tim 

Novak suvereno priveslali v cilj kot tretji.
Seveda smo vsi nestrpno pričakovali 

sprint, saj so naši tehnično bolje pod-
kovani tekmovalci v sprintu veliko manj 
odvisni od trenutne forme. Proga je bila 
v centru mesta Murau in na prvi pogled 
enostavna, a jo je bilo še kako težko 
odpeljati dobro. Mešanje vode in veliki 
valovi so ustavili tudi marsikaterega 
odličnega tekmovalca.

Naše upanje, da bomo zablesteli v 
kratkem sprintu, se je kmalu pokazalo 
kot upravičeno. V finale se ni uspelo 
prebiti le v klasiki odličnim Evi Alini 
Hočevar, Urbanu Novaku in Gregorju 
Sedeu. Na svoje mesto so se postavili 
kajakaši. Vid Debeljak z gladko in prepri-
čljivo zmago, Anže Urankar z drugim 
mestom ter Tim Novak z devetim 
mestom. Odličen nastop so kronali z 
ekipnim naslovom svetovnih prvakov 
med mlajšimi člani. Tudi mladinci so se 
izkazali. Vid Oštrbenk je bil četrti, sku-
paj z Vidom Svetino in Maticem Firmom 
pa so osvojili tretje mesto v moštvenih 
vožnjah. 

Odlični so bili tudi mladi kanuisti Vid 
in Maj Oštrbenk ter Juš Javornik, ki so 
osvojili ekipno četrto mesto. Za konec 
sta se izkazala še Luka Žganjar in Anže 
Urankar, ki sta se preizkusila v C2, sicer 
Lukovi specialnosti, in osvojila tretje 
mesto.

Jakob Marušič

Slovenija ostaja 
spustaška velesila

Reka Mura nas je navkljub zadnjim julijskim dnem pričakala polna vode in popolnoma 
kakavne barve. Tudi mraz, ki je padal z vrhov okoliških gora, ni bil prav nič poleten. 
Skrb organizatorjev, da konec julija Mura ne bi imela dovolj vode, je bila očitno odveč. 
Prvi dan uradnega treninga si več kot polovica ekip niti ni upala na progo. Celo naš 
glavni trener Srečko Masle, vajen vsega hudega, je mlajšim svetoval, naj se treningu 
raje odpovedo, v kolikor se ne počutijo najbolje. Presodil je namreč, da je visok 
vodostaj, na že tako ne prav mirni Muri, lahko tudi nevaren. 
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T
ine Kancler se je namreč v 
mladinski konkurenci kajaka-
šev zavihtel na sam evropski 
vrh. Pred njim je to leta 2011 

uspelo Simonu Brusu, leta 2015 pa 
Niku Testenu. Talentirani kajakaš 
solkanskega kluba je bil izjemno blizu 
kolajni že na julijskem svetovnem 
prvenstvu v Bratislavi, kjer si je delil 
četrto mesto z nemškim tekmoval-
cem Lukasom Stahlom, na progi v 
Hohenlimburgu pa je prikazal vse svoje 
znanje in odlično formo ter najbližje 
zasledovalce prehitel za sedem dese-
tink sekunde. 

»Bil sem evforičen skozi celo progo. 
Imel sem dodatno moč in sem samo 
veslal. Sploh po napaki na začetku, 

ko sem mislil, da se je vse 
že končalo, sem 

se uspel izviti 
in izpeljal 

brez dotika, dobro. Nisem vedel, kako 
bo, ker je bilo zgoraj še osem tek-
movalcev. Vsak lahko odpelje dobro 
ali pa tudi 'zafrkne'. Ta kolajna je še 
toliko bolj pomembna zaradi napak v 
preteklosti in dejstva, da mi je zmeraj 
zmanjkalo čisto malo,« je po osvoje-
nem naslovu povedal Tine Kancler.

Da je bilo slavje še večje je poskrbel 
Žan Jakše, ki je v konkurenci kajaka-
šev do 23 let zaostal le za Avstrijcem 
Leitnerjem in Italijanom Wegrom. »To 
je bila moja najboljša tekma v karieri. 
Počutil sem se super. V srednjem delu 
proge sem imel nekaj težav, kjer sem iz-
gubil nekaj časa, ampak na koncu je bilo 
dovolj za kolajno. To je vzpodbuda in 
pomeni, da smo na pravi poti,« navdu-
šenja ni skrival Jakše, za katerega je bila 
letošnja sezona najuspešnejša doslej.

Jakše se je namreč poleg te kolajne 
veselil še bronaste kolajne na članskem 
svetovnem prvenstvu, pa tudi dveh 
kolajn v ekipnih tekmah na prvenstvih 
za mlajše člane. Tako na evropskem 
prvenstvu v Nemčiji kot svetovnem 

Tine Kancler je najboljši 
mladinec stare celine

Letošnji prizorišči slalomskih prvenstev – svetovnega in evropskega – za mladince 
in mlajše člane bi si bili težko bolj raznoliki kot sta bili. Svetovno prvenstvo je 
namreč potekalo na Slovencem še kako znani progi v Bratislavi, kjer je Peter 
Kauzer leta 2011 priveslal do drugega naslova svetovnega prvaka, leto prej do 
naslova evropskega prvaka, na EP pa sta si članski kolajni priveslala tudi Urša 
Kragelj in Jure Meglič. Na drugi strani je prvenstvo stare celine mlade slalomiste 
popeljalo v zahodni del Nemčije, v bližino nizozemske meje, kjer jih je pričakal ne 
prav atraktiven kanal. A prav nemško prizorišče v Hohenlimburgu je tokrat prineslo 
mladi slovenski ekipi precej več veselja kot brzic polna proga na Slovaškem.
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prvenstvu v Bratislavi se je skupaj z 
Martinom Srabotnikom (ki je prav tako 
kot Jakše skupaj s Kauzerjem v Pauju 
priveslal do brona) in Vidom Kudrom 
Marušičem zavihtel na drugo mesto. 
Na svetovnem prvenstvu so bili od 
slovenske trojice boljši Nemci, na 
evropskem pa Francozi.

»Na koncu smo zadovoljni s pri-
kazanim v ekipnih vožnjah. Zmeraj 
smo bili ena izmed najhitrejših ekip na 
prvenstvih, ampak so se nam dogajale 
manjše napake, tako da smo potem 
po navadi končali na petem, šestem 
mestu. Letos se nam je poklopilo,« je 
povedal Vid Kuder Marušič.

Z ekipno kolajno so se v Nemčiji 
izkazale tudi Nina Bizjak, Alja Ko-
zorog in Lea Novak. Slednja je še 
mladinka, a je svojo nalogo v ekipi 

kanuistk do 23 let opravila odlično. 
Dekleta so ob prihodu v cilj pohitela 
k progi in z nestrpnostjo opazovala 
nastope tekmic in čakale na končni 
razplet tekmovanja. »Vedele smo, da 
smo prikazale dobro vožnjo, z le enim 
dotikom, vse menjave so potekale tako 
kot smo se dogovorile, potem pa je 
bilo treba le še počakati in videti, kaj 
bodo naredile tekmice,« je z velikim 
nasmehom pripovedovala Nina Bizjak. 
Najmlajša članica ekipe Lea Novak je 
po tekmi povedala: »Zelo sem vesela, 
saj si nisem mislila, da lahko sploh pri-
demo na stopničke, kaj šele, da bi bile 
druge!« Tudi tretja članica ekipe Alja 
Kozorog ni skrivala veselja ob enem 
največjih uspehov dosedanje kariere: 
»Vesela sem, da nam je končno uspelo. 
Do sedaj se nam je vedno kaj zalomilo, 

zdaj pa smo končno prišle na stopničke 
in do medalje.«

Manj kot dve sekundi sta od kolajne 
ločili mladinsko ekipo kajakašev na EP, 
medtem ko so bili na SP peti, prav tako 
kot ekipa kanuistk do 23 let. 

A niso bile le kolajne tiste, ki so v 
slovenski tabor prinesle zadovoljstvo. 
Nastopi naših najmlajših reprezentan-
tov, med katerimi sta se v debitantski 
sezoni že izkazala kajakašica Eva Alina 
Hočevar in kajakaš Lan Tominc, z dve-
ma petima mestoma pa tudi kanuist 
Nejc Polenčič, ki je sicer priložnost 
na mladinskem evropskem prvenstvu 
v dvojcu dobil že lani v Solkanu, so 
potrdili, da tudi najmlajši uspešno 
stopajo po poteh izkušenejših članskih 
kolegov, ki osvajajo kolajne iz sezone 
v sezono.  
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E
vropsko prvenstvo za mladince 
in mlajše člane je bilo letos v 
Beogradu. Na znameniti progi 
Ada Ciganlija je lepo tekmova-

ti. Ima svojo zgodovino, svoje legende, 
svojo posebej hitro vodo. Dobro je 
delovala na naše tekmovalce in s pet 
člansko odpravo smo se uvrstili v štiri 
finala. Najvišje sta se zavihtela Rok 
Šmit in Simon Blažević, naša nova 
posadka pri mlajših članih. Bila sta peta 
na 200- in 500-metrski razdalji. Le 
zavesljaj ali dva od kolajn. Vrhunsko, 
presenetljivo, predvsem pa pogumno 
in odločno. 

Odlično sta veslala tudi Mia Medved 
in Jan Markelj, oba osma v K1 500m. 
Mia je odlično formo kazala že celo 
sezono in vse od zmage v Pieštanih maja 
letos je kazalo, da se bo potegovala vsaj 
za finale. Nekoliko bolj presenetljivo 
se je na enako mesto povzpel tudi Jan, 
od katerega letos še nihče ni pričakoval 
finala. Oba sta pokazala posebno odloč-
nost in neustrašno napadala uvrstitvi, 

ki sta se še lani zdeli tako daleč. Kajakaš 
Alan Apollonio je v finalu B mlajših 
članov na 1000 metrov dosegel tretje 
mesto, skupno torej 12., kar pomeni 
odlično uvrstitev zelo blizu finala ob 
njegovem prvem nastopu v enojcu na 
večjih tekmovanjih.

Na svetovnem prvenstvu v romun-
skem Piteštiju je na koncu nastopila 
še manjša ekipa kot na evropskem 
prvenstvu za mladince in mlajše člane. 
Še bolj kot v Beogradu se je s petim 
mestom v K1 500m izkazala drobna, a 
odločna Mia Medved. Za peto mesto, 
s katerim je bila zelo blizu medalji, 
je morala pokazati skoraj neverjeten 
nastop. V zahtevnih pogojih je veslala 
bolje kot kadar koli doslej. 

Matej Toplikar je po dolgi bolezni 
na prvenstvu nastopil skoraj brez 
predhodnih nastopov v isti sezoni, a je 
bil resnično blizu uvrstitvi v finale. Na 
koncu se je moral zadovoljiti z drugim 
mestom v finalu B (skupno 11.), kar 
pa je še vedno vrhunski nastop za 

mladega sprinterja, ki mu je nesreča z 
boleznijo letos skalila smele načrte. 

V dvojcu na 1000 metrov sta Matej 
Toplikar in Jan Markelj, oba bolj sprinter-
ja po duši, dosegla tretje mesto v finalu 
B. Zelo spodoben rezultat za njun prvi 
in morda zadnji skupni nastop (Matej 
prihodnjo sezono odhaja med člane). Ni 
jima uspelo doseči rezultatov mladinskih 
dvojcev Klobučar - Apollonio in Blažević 
- Apollonio, ki so v preteklih sezonah 
nekaj let zapored osvajali odličja na 
mladinskih prvenstvih. Vseeno pa sta 
dokazala, da znata tudi brez možnosti za 
skupni trening in brez izkušenj odlično 
združiti moči.

Sezona pomembnih rezultatov torej, 
takih, ki trenerjem in tekmovalcem 
pomenijo potrditev dobrega dela in 
velikega napredka. A še vedno takšnih, ki 
pustijo v srcih željo, v glavah pa motiv za 
še trše delo. Pogum in odločnost za pot 
na vrh so naši mladi sprinterji na mirnih 
vodah nedvomno pokazali!

Jernej Župančič Regent 

Mladi sprinterji  
na poti k najboljšim
V letošnji sezoni je bila slovenska ekipa mladincev in mlajših članov v sprintu  
na evropskem in svetovnem prvenstvu majhna, a zelo močna. Ne sicer dovolj za 
medalje, a vseeno tako zelo, da si skoraj ni dovolila niti enega povprečnega rezultata. 
To je dober znak, da naši mladi kajakaši in kajakašice delajo zanesljive in neustavljive 
korake proti vrhunskosti. V članskih vrstah so imeli letos izjemne vzore v Špeli, Anji 
in Joštu. Prav slednji kažejo, da se tudi v mirnih vodah lahko še kako kosamo z 
najboljšimi na svetu. Naša ekipa mladincev in mlajših članov pa se tudi zaveda, da se 
na jezerih v Bohinju in na Mostu, v koprskem zalivu in marsikje drugje že kalijo novi 
nadebudneži, ki jih bodo kmalu ujeli. 
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Kajakaška zveza Slovenije se je na vsakoletni prireditvi Kajakaš leta spomnila na številne uspehe 
iztekajočega se leta 2017 ter nagradila najboljše tekmovalke in tekmovalce pretekle sezone. 
Ta je bila znova odlična, saj je kar 29 tekmovalk in tekmovalcev osvojilo vsaj eno kolajno na 
svetovnem ali evropskem prvenstvu (v konkurenci članov, mlajših članov ali mladincev) oziroma 
na tekmah svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah ter slalomu in spustu na divjih vodah. 
Najboljša športnica leta 2017 po izboru Kajakaške zveze Slovenije je Špela Ponomarenko Janić, 
najboljši športnik leta pa je Benjamin Savšek.

 Nagradi za najboljša 
športnika leta KZS v 

sezoni 2017 sta prejela 
Špela Ponomarenko 

Janić in Benjamin 
Savšek.

 Anže Urankar je 
priznanje za naslov 

svetovnega prvaka 
v sprintu na divjih 

vodah prejel iz 
rok predsednika 
OKS Bogdana 
Gabrovca. 

 Sezona 2017 je bila res enkrat-
na. Posamičnih kolajn na članskih 
svetovnih in evropskih prvenstvih so se 
namreč veselili Benjamin Savšek, Anže 
Urankar, Špela Ponomarenko Janić, Anja 
Osterman, Vid Debeljak, Blaž Cof, Nejc 
Žnidarčič, Simon Oven in Peter Kauzer. 

 Bronasti plaketi za uspešno trenersko 
delo sta prejela Stjepan Janić in Jože Vid-
mar, srebrno plaketo za dolgoletno uspešno 
trenersko delo pa je prejel vodja spustaške 
reprezentance Srečko Masle. 

 Dvorana Stare 
mestne elektrarne v 
Ljubljani je gostila 
elito in podpor-
nike slovenskega 
kajakaštva, ki po 
uspehih sodi v 
svetovni vrh. 

 Špela Ponomarenko Janić 
je bila izbrana tudi za naj-
boljšo tekmovalko na mirnih 
vodah, Benjamin Savšek pa 
za najboljšega tekmovalca na 
divjih vodah. Najboljši mla-
dinec leta je postal mladinski 
evropski prvak Tine Kancler, 
najboljša tekmovalka na div-
jih vodah je bila Urša Kragelj, 
najboljši mirnovodaš leta pa 
Jošt Zakrajšek.

 Izjemno uspešno in bogato 
tekmovalno kariero je z le-
tošnjo sezono sklenil Simon 
Hočevar, ki sicer ni prenehal 
veslati, a se bo v prihodnje 
posvečal vlogi trenerja, tako 
da ga bomo na tekmovanjih 
odslej videvali na bregu. 

 Naše sprinterke na mirnih vodah Anja Os-
terman, Mia Medved in Špela Ponomarenko 
Janić v družbi trenerja Stjepana Janića. 

 Kolajne na največjih tekmova-
njih so letos osvajali tudi 
mladinci in mlajši 
člani.
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VELIKA KAJAKAŠKA TEKMOVANJA – SEZONA 2018
DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ

MAJ
17. – 20. 5. 2018 Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah/parakajakaštvu Szeged
25. – 27. 5. 2018 Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah Duisburg

31. 5. – 3. 6. 2018 Svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah Muota/Muotathal
JUniJ

1. – 3. 6. 2018 Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah Praga
8. – 10. 6. 2018 Evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu Beograd
8. – 10. 6. 2018 Svetovni pokal v spustu na divjih vodah Celje

15. – 17. 6. 2018 Svetovni pokal v spustu na divjih vodah Banjaluka
22. – 24. 6. 2018 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah Liptovsky Mikulaš
28. – 29. 6. 2018 Mediteranske igre Tarragona
28. 6. – 1. 7. 2018 Evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in U23 Auronzo
29. 6. – 1. 7. 2018 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah Krakov

JUliJ
5. – 8. 7. 2018 Evropsko prvenstvo v kajakaškem maratonu Metković
6. – 8. 7. 2018 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah Augsburg

17. – 22. 7. 2018 Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in U23 Ivrea
26. – 29. 7. 2018 Svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in U23 Plovdiv

AVguST
2. – 5. 8. 2018 Evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in U23 Skopje

16. – 19. 8. 2018 Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in U23 Bratislava
22. – 26. 8. 2018 Svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu Montemor-o-Velho

31. 8. – 2. 9. 2018 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah Ljubljana - Tacen
SEPTEmbER

7. – 9. 9. 2018 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah La Seu d'Urgell
26. – 30. 9. 2018 Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah Rio de Janeiro

OKTOBER
12. – 16. 10. 2018 Mladinske olimpijske igre Buenos Aires

V SLOVENIJI

JUnIJ
8. – 10. 6. 2018

Svetovni pokal v spustu  
na divjih vodah

Celje

AVgUSt/SePtemBer
31. 8. – 2. 9. 2018

Svetovni pokal v slalomu  
na divjih vodah
Ljubljana – tacen 
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Gorivo  za 
avanturiste
Med raziskovanjem obiščite najbližji 
bencinski servis MOL Slovenija.

Slike so simbolične. 



P
restižno priznanje Mednaro-
dnega olimpijskega komiteja 
»Šport onkraj meja« je letos 
romalo v roke direktorja kaja-

kaške zveze Slovenije Andreja Jelenca. 
Nagrado je dobil za pobudo, delo in 
vlogo na področju vključevanja različ-
nih skupin v programe kajakaštva. Bil 
je pobudnik za vzpostavitev programa 
parakajakaštva pri nas, več let organizi-
ra dobrodelno kajakaško prireditev 24 
ur veslanja za dober namen, katere del 
izkupička gre v dobrodelne namene, 
pomembno vlogo je imel pri vzposta-

vitvi programa veslanja in sodelovanja 
z združenjem Europa Donna, združe-
nja za boj proti raku dojk, ne gre pa 
pozabiti tudi vsakoletnega sodelovanja 
z društvom Hiša sonca ter Centrom za 
usposabljanje, delo in varstvo Dol-
fke Boštjančič, socialno-varstvenim 
centrom za usposabljanje, vzgojo in 
izobraževanje, zdravstvenim varstvom, 
nego in rehabilitacijo otrok, mladostni-
kov in odraslih oseb z zmerno, težjo in 
težko motnjo v duševnem razvoju in 
z dodatnimi motnjami. Poleg kajaka-
škega udejstvovanja so gojenci centra 
Dolfke Boštjančič vključeni tudi v dru-
ge kajakaške dejavnosti, med drugim 
so bili letos nepogrešljivi del organi-
zacijske ekipe evropskega prvenstva v 
slalomu na divjih vodah v Ljubljani. 

»Prepričan sem, da je šport več kot 
le stremljenje k vrhunskim dosežkom 
ali sredstvo za preživljanje prostega 
časa. S tem, da v športne programe 
vključujemo invalide in socialno šibkej-
še skupine, ki niso vključene v redne 
športne programe, le-tem resnično lah-
ko naredimo življenje polnejše in lepše. 
Vsem, ki sodelujemo v teh programih, 
je resnično v veselje, ko vidimo, koliko 

posameznikom pomeni, da so lahko 
del športne zgodbe. Želim si, da bi to 
priznanje vsem nam v kajakaštvu dalo 
zagon, da programe, ki jih že izvajamo, 
še nadgradimo in izvedeno na višjem 
nivoju,« je povedal Jelenc. 

Zdenka Ponomarenko je prejela 
nagrado Olimpijskega komiteja Slo-
venije za svoje dolgoletno strokovno 
in organizacijsko delo na področju 
kajakaštva. Kot predsednica kajakaške-
ga kluba v Žusterni je že dve desetletji 
nepogrešljivi del razvoja sprinta na 
mirnih vodah v Sloveniji, ki je več-
jo prepoznavnost začel pridobivati 
predvsem z odličnimi rezultati Špele 
Ponomarenko Janić, članice koprskega 
kajakaškega kluba.

Andreju Jelencu prestižno 
priznanje mednarodnega 

olimpijskega komiteja
Ob praznovanju 26-letnice Olimpijskega komiteja Slovenije je Andrej Jelenc prejel 
prestižno nagrado mednarodnega olimpijskega komiteja »Šport onkraj meja« za 
svoje delo, pobudo in vlogo pri vključevanju invalidov, socialno šibkejših oziroma 
drugih skupin v različne programe kajakaštva. Priznanje olimpijskega komiteja 
Slovenije pa je na isti prireditvi prejela tudi Zdenka Ponomarenko, ki je bila 
nagrajena za dolgoletno strokovno in organizacijsko delo. 

Foto: Aleš Fevžer/Arhiv OKS
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B
orut Perko je bil nepogrešljiv 
del uredniške ekipe revije 
Kajak&kanu. Kot avtor uvod-
nikov je na pot pospremil kar 

29 številk revije, pripravljal pa je tudi 
intervjuje z našimi vrhunskimi športni-
cami in športniki. Pri nastajanju revije 
je sodeloval vse od prve številke dalje. 
Neutrudni novinar vse do zadnjega, se 
je poslovil nenadoma, med pisanjem 
zgodbe za svojo sobotno rubriko v 
Slovenskih novicah, med še zadnjim 
načrtovanim prispevkom pred počit-
nicami. Pomemben del je dodal tudi k 
letošnji posebni prilogi Dela in Sloven-
skih novic pred evropskim prvenstvom 
v slalomu na divjih vodah.

Borut, ki je bil pred upokojitvijo teh-
nični urednik Dela in Slovenskih novic, 
pa tudi dolgoletni novinar Slovenskih 
novic, ni bil vpleten le v pripravo revije 
Kajak&kanu, temveč je s svojo široko 
mrežo vez in poznanstev pomagal 
odpreti marsikatera vrata ter s tem 
pomembno pomagal pri dejavnostih 
Kajakaške zveze Slovenije. 

Borut, počivaj v miru.

Poslovil se je Borut Perko, 
dolgoletni sodelavec 

Kajakaške zveze Slovenije
Z veliko žalostjo sporočamo, da se je poleti v 71. letu poslovil Borut Perko, prijatelj, 
dolgoletni sodelavec Kajakaške zveze Slovenije in velik podpornik kajakaštva.

Za njim bo ostala marsikatera zgodba

Z Borutom so se naše poti srečale pred več kot 
dvajsetimi leti. Kot novinar Slovenskih novic je 
sodeloval pri Novice extrem klubu, v katerega so bili 

vključeni tudi nekateri takrat naši najboljši tekmovalci. 
Posebej trdno prijateljsko vez je stkal z Bojanom Žmavcem, 
dolgoletnim predsednikom KZS in gonilno silo slovenskega 
kajakaštva vse tam od leta 1992. Borut je imel izredno 
širok krog poznanstev, tako da mu je bilo na kožo pisano 
področje družabne kronike, ki jo je pisal in urejal za 
Slovenske novice. Z njegovo pomočjo je tudi marsikatera 
kajakaška novica našla mesto v Slovenskih novicah. Dobra 
poznanstva je imel tako v politiki, kulturi, gospodarstvu 
kot športu. Na osnovi le-teh je Bojanu in tudi nam drugim 
pomagal pri vzpostavitvi pomembnih poznanstev. Borut 
je slovel tudi po izrednem spominu, tako da si z njim lahko 
razpredal o marsikaterih dogodkih daleč nazaj. 
Poleg smučarskih skokov in planiških prireditev mu je 
bil posebej drag tudi kajakaški šport in tekme v Tacnu. 

Z nami je bil od vsega začetka tudi pri ustvarjanju revije 
Kajak&kanu. Dvanajst let, odkar izhaja revija, je bil njen 
urednik, napisal pa je tudi skoraj vse uvodnike.

Za letošnjo prilogo Dela in Slovenskih novic - Tacen 2017 
- je napisal več prispevkov. Tako kot vedno, ko so bila v 
Tacnu velika tekmovanja, je bil z nami ob savskih brzicah 
tudi letos in pomagal pri organizaciji VIP prostora na 
evropskem prvenstvu v slalomu. Z njegovo pomočjo je bilo 
veliko lažje poskrbeti za prijetno bivanje pomembnih oseb, 
ki so nas obiskale na tekmah.

Žal pa je bilo letošnje prvenstvo zadnje, na katerem smo 
bili skupaj. Pogrešali ga bomo mnogi prijatelji iz kajakaških 
kot kolegi iz novinarskih vrst. Ostal pa bo spomin nanj in 
na marsikatero zgodbo.

Andrej Jelenc
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iME uVRSTITEV TEKmOVANJE DISCIPLINA

Ajda Novak 1. mesto EP slalom 3xK1ž
Alja Kozorog 2. mesto EP U23 slalom 3xC1ž

Anja Osterman
2. mesto
3. mesto
3. mesto

EP sprint MV
SP sprint MV
WC sprint MV

K2ž 500m
K2ž 500m
K2ž 500m

Anže berčič 2. mesto EP slalom 3xC1m

Anže urankar

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

SP spust sprint
EP spust sprint
SP spust sprint
EP spust sprint
EP spust klasika
SP U23 spust sprint
SP U23 spust sprint
SP U23 spust sprint
SP U23 spust klasika

K1m
K1m
3xK1m
3xK1m
3xK1m
K1m
C2m
3xK1m
3xK1m

benjamin 
Savšek

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

SP slalom
EP slalom
WC slalom
WC slalom – skupna 
razvrstitev

C1m
3xC1m
C1m
C1m

blaž Cof 3. mesto
3. mesto

SP spust sprint
SP spust sprint

C1m
3xC1m

Eva Terčelj 1. mesto
3. mesto

EP slalom 
WC slalom

3xK1ž
K1ž

Jošt Zakrajšek 3. mesto WC sprint MV K1m 1000m
Lea Novak 2. mesto EP U23 slalom 3xC1ž
Luka božič 2. mesto EP slalom 3xC1m

Luka Žganjar 3. mesto
3. mesto

SP spust sprint
SP U23 spust sprint

3xC1m
C2m

maks 
Frančeškin

3. mesto
3. mesto
3. mesto

WC spust sprint
WC spust sprint
WC spust – skupna 
razvrstitev

C2m
C2m
C2m

martin 
Srabotnik

3. mesto
2. mesto
2. mesto

SP slalom
SP U23 slalom
EP U23 slalom

3xK1m
3xK1m
3xK1m

matic Firm 3. mesto MSP spust sprint 3xK1m 

Nejc Žnidarčič

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

SP spust sprint
EP spust sprint
SP spust sprint
EP spust sprint
EP spust klasika
WC spust sprint
WC spust sprint
WC spust – skupna 
razvrstitev

K1m
K1m
3xK1m
3xK1m
3xK1m
K1m
K1m
K1m

iME uVRSTITEV TEKmOVANJE DISCIPLINA

Nina bizjak 2. mesto EP U23 slalom 3xC1ž

Peter Kauzer

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

SP slalom
SP slalom
WC slalom
WC slalom
WC slalom –  
skupna razvrstitev

K1m
3xK1m
K1m
K1m
K1m

Simon Hočevar

3. mesto
3. mesto
3. mesto
3. mesto

SP spust sprint
WC spust sprint
WC spust sprint
WC spust – skupna 
razvrstitev

3xC1m
C2m
C2m
C2m

Simon Oven

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

EP spust klasika
SP spust sprint
EP spust klasika
WC spust klasika
WC spust klasika
WC spust –  
skupna razvrstitev

K1m
3xK1m
3xK1m
K1m
K1m
K1m

Špela 
Ponomarenko 
Janić

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

EP sprint MV
SP sprint MV
SP sprint MV
EP sprint MV
WC sprint MV
WC sprint MV
WC sprint MV
WC sprint MV
WC sprint MV
WC sprint MV –  
skupna razvrstitev

K2ž 500m
K2ž 500m
K1ž 200m
K1ž 200m
K1ž 200m
K1ž 200m
K1ž 500m
K1ž 500m
K2ž 500m
K1ž

Tim Novak 1. mesto
3. mesto

SP U23 spust sprint
SP U23 spust klasika

3xK1m
3xK1m

Tine Kancler 1. mesto MEP slalom K1m

urša Kragelj
1. mesto
3. mesto

EP slalom 
WC slalom

3xK1ž
K1ž

Vid Debeljak

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

EP spust sprint
EP spust sprint
SP U23 spust sprint
SP U23 spust sprint
SP U23 spust klasika
WC spust sprint

K1m
3xK1m
K1m
3xK1m
3xK1m
K1m

Vid Kuder 
marušič

2. mesto
2. mesto

SP U23 slalom
EP U23 slalom

3xK1m
3xK1m

Vid Oštrbenk 3. mesto MSP spust sprint 3xK1m 
Vid Svetina 3. mesto MSP spust sprint 3xK1m 

Žan Jakše
3. mesto
3. mesto
2. mesto
2. mesto

SP slalom
EP U23 slalom
SP U23 slalom
EP U23 slalom

3xK1m
K1m
3xK1m
3xK1m

Uspehi v sezoni 2017

LEgENDA:  EP/SP – Evropsko/svetovno prvenstvo / EP/SP u23 – Evropsko/svetovno prvenstvo za mlajše člane /  
mEP/mSP – Evropsko/svetovno mladinsko prvenstvo / WC – Svetovni pokal

34 Številka 2



PRVO LETO  
VSAK ŽE OD

899 €
*

/ MESEC

MOBILNI PAKET 
DOSTOPNI A
CENEJE ZA DVA

ODLOČITA  
SE MODRO

www.telekom.si

*Naročniško razmerje s paketom Dostopni A lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket Dostopni A vključuje neomejene pogovore in neomejene SMS-/
MMS-e v vsa slovenska omrežja, neomejene pogovore in SMS-e znotraj območja držav EU-tarife, 120 minut pogovorov iz Slovenije v EU-območje in 20 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem 
omrežju Telekoma Slovenije ali v državah območja EU-tarife. Po doseženi skupni vključeni količini prenosa podatkov se prenos podatkov ustavi. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna 
hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v državah območja EU-tarife v okviru enega 
obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Novoletna ugodnost prinaša znižano mesečno naročnino naročnikom paketov Dostopni A, B, C in Neodvisni B, 
ki v akcijskem obdobju od 15. 11. 2017 do 31. 1. 2018 pridobijo novega naročnika paketa Dostopni A, B, C ali Neodvisni B. Obstoječi naročnik kodo za znižano mesečno naročnino pridobi tako, da pošlje SMS s 
ključno besedo NOVOLETNA KODA na 1918. Pridobljeno kodo nato podari novemu naročniku, ki sklene naročniško razmerje z enim od omenjenih paketov. Ta nato kodo, ki jo je prejel od obstoječega naročnika, v 
SMS-sporočilu z vsebino NOVOLETNA XXXXXX (XXXXXX pomeni kodo) posreduje na 1918. Ob izpolnjenih pogojih akcije se znižana mesečna naročnina aktivira na obstoječem in novem naročniškem razmerju, oba 
naročnika pa prejmeta potrditveni SMS. Ugodnost velja 12 mesecev od dneva aktivacije. Vezava ni pogoj za koriščenje ugodnosti. Novoletna ugodnost se izključuje z vsemi obstoječimi popusti (razen s popustom 
Poveži in prihrani). V primeru spremembe paketa v paket, ki ni vključen v to akcijo, se ugodnost izključi. Akcijska znižana mesečna naročnina paketa Dostopni A (8,99 EUR) je izračunana iz redne mesečne naročnine 
paketa z upoštevano novoletno ugodnostjo ter ugodnostjo Poveži in prihrani (-2 EUR). S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 10,95 EUR, v primeru spremembe 
obstoječega mobilnega paketa v enega izmed navedenih paketov pa se zaračuna enkraten znesek v višini 10,95 EUR. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o Novoletni ugodnosti, ceniku drugih storitev, prodajni 
ponudbi paketa, obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 ali 080 8000. Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana

Navdušite novega uporabnika za naš najpopularnejši mobilni paket Dostopni A, ki vključuje 
neomejene klice in sporočila ter 20 GB prenosa podatkov, ki jih lahko porabite doma ali v EU. 
Tako si lahko prvo leto kar oba zagotovita nižjo naročnino.
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