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Na mladih svet
stoji

R

ek, ki ga mnogokrat slišimo predvsem iz ust starejših, bi morali
verjetno resneje upoštevati tudi pri kreiranju programov Kajakaške
zveze Slovenije. Podrobnejši pogled na starost tekmovalcev,
ki zasedajo najvišja mesta na velikih tekmovanjih resda kaže, da se
starostna meja za doseganje vrhunskih rezultatov dviga. Za stabilnost
rezultatov so potrebne izkušnje z velikih tekmovanj, za to pa so
potrebna leta nastopanja, saj tovrstnih tekmovanj ni veliko. Pa vendar
so tekmovalci, ki trenutno zasedajo svetovni vrh, tudi v mladih letih
dosegali najvišja mesta v svojih generacijah. Na vrhu jim je uspelo ostati,
ker so imeli pogoje, ki so jim omogočili vztrajati vsa ta leta. Takšne
pogoje navadno uspejo ustvariti le v najmočnejših svetovnih kajakaških
velesilah, kot so Velika Britanija, Francija, Avstralija, Madžarska, Rusija,
Belorusija in Nemčija. V drugih državah gre več ali manj za družinske
projekte. Slovenija je verjetno nekje vmes. Športniki, ki so zaposleni v
državni upravi, imajo zagotovljeno vsaj osnovno socialno varnost, tako
da se uspejo dalj časa ukvarjati z vrhunskim športom, drugi, ki jim navkljub izvrstnim rezultatom - ne uspemo zagotoviti tega minimuma, pa
se največkrat ob prehodu v absolutno konkurenco odločijo za zaključek
kariere.

Kajakaška zveza Slovenije je ena redkih športnih zvez, katere tekmovalci
konstantno zasedajo najvišja mesta na velikih tekmovanjih v vseh
starostnih kategorijah. Še posebej je v zadnjih 15 letih veliko kolajn
osvojenih v mlajših kategorijah. Tudi letošnje leto ni bilo drugačno.
Predvsem izkupička mladinskega svetovnega prvenstva v slalomu ter
mladinskega evropskega prvenstva v spustu sta bila izjemna. Najbolj
odmevna rezultata v mladinski kategoriji sta vsekakor postavila
Lan Tominc, ki je osvojil naslov mladinskega olimpijskega prvaka v
paralelnem slalomu, ter Eva Alina Hočevar, ki je naslovu mladinske
svetovne prvakinje v slalomu dodala še šest drugih kolajn v slalomu in
spustu. Izjemne rezultate Eve Aline so prepoznali tudi pri evropskem
olimpijskem komiteju, saj je bila v izboru za nagrado Piotra Nurowskega,
ki jo podeljujejo najboljšim mladim evropskim športnikom, uvrščena
na drugo mesto. Za tekmovalci, ki so osvajali kolajne, pa se razvija nov
rod mladih v starosti petnajst, šestnajst let, ki kažejo na potencial za
doseganje dobrih rezultatov. Izziv za trenerje in zvezo bo, kako te mlade
potenciale razviti v vrhunske tekmovalce, ki bodo uspeli vztrajati do
zrelih športnih let.
Da pa imamo v svojih vrstah vrsto tekmovalcev, ki kažejo na zrelost, so
pokazali tudi letošnji rezultati v absolutnih kategorijah. Peter Kauzer
je z osvojitvijo naslova evropskega prvaka v slalomu ponovno dokazal
svojo zrelost, Nejc Žnidarčič z novim naslovom svetovnega prvaka v
spustu tudi. Predvsem tekmovalci v spustu so s prevlado na svetovnem
prvenstvu pokazali, da imamo izredno generacijo, na katero lahko
računamo še nekaj let.
Potencial imamo, strokovno znanje tudi. Oboje moramo združiti na
način, da bomo najboljšim omogočili pogoje, da bodo svoje pozicije
v svetovnem vrhu zadržali, mladim pa omogočiti pogoje in stik z
najboljšimi, da bo pot do zrelosti čim krajša.

Andrej Jelenc
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Na olimpijski progi
v Braziliji kanuisti do
naslova svetovnih
podprvakov
Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so na letošnjem svetovnem prvenstvu
v slalomu na divjih vodah dopolnili razpredelnico odličij z največjih tekmovanj s
srebrno kolajno v ekipni tekmi kanuistov. S četrtim mestom je najboljši posamični
rezultat na članskih svetovnih prvenstvih dosegla Urša Kragelj, v finalu pa so
veslali še Benjamin Savšek, Luka Božič in Peter Kauzer.

V

rhunec slalomske sezone 2018 je
tekmovalke in tekmovalce vodil v
domovino sambe in caipirinhe ter
dežele, kjer je šport številka ena nogomet, za slalom na divjih vodah pa, z nekaj
redkimi izjemami, prebivalci praviloma
še niso slišali. Ekonomska kriza v Braziliji,
umik sponzorjev in posledične velikanske finančne težave organizatorjev so
skorajda botrovali odpovedi svetovnega
prvenstva. Novica o mogoči odpovedi je bliskovito zakrožila v slalomskih
krogih julija, a s pomočjo mednarodne
zveze in znižanimi standardi organizacije svetovnega prvenstva, je olimpijska
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proga iz leta 2016 ob koncu septembra
le gostila najpomembnejšo slalomsko
tekmo sezone.
Prvenstva se je tokrat zaradi oddaljenosti in finančnih razlogov udeležilo
nekoliko manj držav in tekmovalcev kot v
preteklih letih. V Riu so tekmovali predstavniki 38 držav. Kar nekaj ekip ni prišlo
v polni postavi, temveč zgolj z najboljšimi
tekmovalkami in tekmovalci, za katere so
ocenili, da lahko posežejo po vrhunskih
rezultatih, a konkurenca za naskok na
sam svetovni vrh je kljub temu ostala
huda, saj so bili zbrani vsi najboljši, ki sodijo v ožji in širši krog favoritov. Tako so

Nemci, Britanci, Francozi, Čehi, Slovaki,
Italijani, Španci, Avstralci, Poljaki, vsi prišli
s svojimi najboljšimi slalomisti.
Za slovensko reprezentanco se je prvenstvo začelo zelo dobro. Navijači, ti so
bili predvsem iz Evrope ter nekaj radovednih lokalnih prebivalcev, so v ekipni
tekmi kanuistov videli izjemno izenačene
vožnje in napeto borbo za vrh, ki je na
koncu pripadla slovaškim kanuistom.
Anže Berčič, Benjamin Savšek in Luka
Božič so ob koncu tekme namreč osvojili
naslov ekipnih svetovnih podprvakov, z
le 28 stotinkami sekunde zaostanka za
Slovaki.

Michal Martikan, Alexander Slafkovsky in Matej Benuš so na progi v
Deodoru priveslali do osmega zaporednega naslova ekipnih svetovnih prvakov
in tako spisali novo poglavje v kajakaški
zgodovini.
»Dosegli smo lep uspeh. Zadovoljen
sem z našo vožnjo. Škoda dotika na progi, brez katerega bi zmagali,« je po srebru
povedal najizkušenejši član kanuistične
ekipe Benjamin Savšek. Zadovoljstva
nista skrivala niti preostala člana uspešne
ekipe, ki je večkrat stala na stopničkah
tudi na evropskih prvenstvih. »Prikazali
smo lepo vožnjo. Očitno nam ta proga
precej leži. Lepo smo se uskladili, saj smo
že navajeni drug drugega,« je povedal
Anže Berčič, Luka Božič pa dodal: »Sploh
nisem vedel, da je to že peta kolajna. Od
prvega leta, ko sem se uvrstil v reprezentanco, smo se dobro ujeli. Nekako
nadaljujemo te dobre vožnje. Lani se
nam je žal malo polomilo, ampak iz leta v
leto se vsi izboljšujemo in to je tudi znak,
da kažemo takšne vožnje.«

Lani so se bronaste kolajne na svetovnem prvenstvu v Franciji veselili kajakaši
Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žan
Jakše. Tudi letos je bila na startu ekipa
v isti postavi, a se jim nastop ni izšel
po željah, tako da so na koncu zasedli
deveto mesto. V konkurenci kajakašic so
veslale Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda
Novak, naveza, ki se že lahko pohvali s
kolajnami s svetovnih prvenstev, pa tudi
z naslovom ekipnih evropskih prvakinj.
Tokrat so se napake na progi začele že
v zgornjem delu proge, tako da so sanje
o vnovični kolajni z največjih tekmovanj
kaj kmalu splavale po vodi. Na koncu so
zasedle 13. mesto.
Cilji so bili visoki tudi v posamičnih
nastopih, saj so bili vsi naši reprezentanti
v izvrstni formi. Po dobrih nastopih v
kvalifikacijah in polfinalih, pa je športna
sreča v finalnih nastopih obrnila hrbet
prav vsem Slovencem.
Za izvrsten rezultat, najboljši posamični na članskih svetovnih prvenstvih
doslej, je poskrbela Urša Kragelj, ki je

med kajakašicami osvojila četrto mesto.
A nekaj grenkega priokusa je ostalo,
saj je bil vrhunski dosežek tokrat res na
dosegu roke. Kragljeva je startala kot
predzadnja, saj je bila v polfinalu druga
najhitrejša tekmovalka. Ko je priveslala
v cilj, se je na semaforju izpisalo tretje
mesto, na vrhu pa je bila le še aktualna
evropska prvakinja Ricarda Funk. Ko je
Nemka priveslala do ciljne linije, je za
manj kot sekundo prehitela našo reprezentantko in si priveslala bron, Kragljeva
pa je bila na koncu četrta.
»Tudi če je četrto mesto, sem izredno
vesela. Škoda tega rahlega dotika, ki mi
je vzel stopničke, ampak sem se borila
po svojih najboljših močeh. Sigurno bi šla
zdaj še enkrat na start in ponovila vožnjo,
pa je žal ne morem. Četrto mesto je trenutno moj najboljši rezultat na svetovnem prvenstvu. Škoda, da mi sreča ni bila
naklonjena za teh par desetink, ampak
tako je. Verjamem, da bo drugič sreča na
moji strani,« je povedala Kragljeva.
V prvem delu finalnega nastopa sta
bila izvrstna tudi branilec naslova svetovnega prvaka med kanuisti Benjamin
Savšek in Luka Božič, ki sta bila na prvem
merjenju vmesnega časa najhitrejša, a
zadnji del proge je bil usoden za oba. Napaki sta ju stali ne le zmage, temveč tudi
kolajne. Savšek je bil na koncu sedmi,
Božič pa deveti.
Podobno zgodbo je doživel tudi Peter
Kauzer, ki je pred dvema letoma na istem
prizorišču priveslal do srebra na olimpijskih igrah. Na prvih dveh merjenjih
vmesnega časa je bil 35-letni Hrastničan
namreč krepko v vodstvu pred tekmeci
in na dobri poti do kolajne. Potem pa je
podobno kot kanuista Savšek in Božič
v zadnjem delu proge naredil napako,
ki mu je odnesla zmagovalne stopničke.
Prejel je 52 kazenskih sekund, kar je
pomenilo konec možnosti za vrh, zato se
je le še počasi spustil v cilj in bil deseti.
Kljub razočaranju je Kauzer misli hitro
usmeril v prihodnjo sezono in svetovno
prvenstvo v španskem La Seu d'Urgellu,
kjer bodo že delili prve kvote za nastop
na OI v Tokiu.

O

b koncu svetovnega prvenstva v slalomu
na divjih vodah je potekalo še svetovno
prvenstvo v ekstremnem slalomu. Slovenske
barve sta zastopala Ajda Novak med kajakašicami
in Tine Kancler med kajakaši. V prvi izločilni
fazi tekmovanja je Tine Kancler veslal v skupini
skupaj s Francozom Borisom Neveujem, Švedom
Frederikom Wahlenom in mehiškim kajakašem
Reinosom. Sodniki so ocenili, da Tine v žaru borbe
s progo ni opravil v skladu s pravili, tako da je bil
žal diskvalificiran. Tako je obstal v osmini finala
svetovnega prvenstva. V ženski konkurenci je Ajda
Novak prišla do četrtfinala, kjer je v svoji skupini
zaostala za Avstralko Noemi Fox in Nizozemko
Martina Wegman, bila tretja in tako za eno mesto
zaostala za uvrstitvijo v polfinale.
Številka 2
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Anja Osterman in
Jošt Zakrajšek med
svetovno deseterico
Slovenska zasedba na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v
portugalskem Montemor-o-Velhu je bila maloštevilna kot že dolgo ne. Za mesta med
svetovno elito sta se tokrat namreč potegovala le Anja Osterman in Jošt Zakrajšek.
Oba sta se s Portugalske vrnila z uvrstitvijo med najboljšo deseterico. Anja Osterman
je bila na olimpijski 200-metrski razdalji deveta, Jošt Zakrajšek pa je v neolimpijski
preizkušnji na 5000 metrov na koncu zabeležil deseti rezultat.

P

ortugalski prireditelji so v Montemor-o-Velhu, kraju v bližini
Coimbre, pripravili odlično kajakaško prvenstvo, z glasnimi navijači, ki
so se še posebej razživeli ob uspehih
domačega zvezdnika tega športa Fernanda Pimente, z odličnim navijanjem
pa so se izkazali tudi Španci. Svoje
so z nastopi in razburljivimi finalnimi
obračuni dodali svetovni asi kajakaštva,
tako da so obiskovalci v prvenstvu res
lahko uživali.
V ženski konkurenci je tokrat prvič v
članski karieri v kajakaškem enojcu na
svetovnem prvenstvu priložnost dobila
Anja Osterman. Primorka se je lani skupaj s Špelo Ponomarenko Janić v dvojcu
veselila kolajn tako na evropskem kot
svetovnem prvenstvu, letos pa je naša
najboljša kajakašica sezono zaradi
nosečnosti izpustila (oktobra sta se z
možem in trenerjem Stjepanom Janićem
razveselila hčerke Sofie, op.p.).
Anja je ponujeno priložnost nastopanja v enojcu odlično izkoristila, saj
je uspešno nastopala že na svetovnih
pokalih, kjer je med drugim zasedla
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četrto mesto, blizu najboljšim je bila
tudi na članskem evropskem prvenstvu,
na sredozemskih igrah v Španiji pa se je
veselila bronaste kolajne na 500 metrov.
Na Portugalsko je pripotovala z visokimi
cilji, na koncu pa je boljši rezultat dosegla na 200 metrov, kjer je bila deveta.
»Lisa je še vedno razred zase, vse
ostale punce pa smo bile nekje v dveh
metrih, zato mislim, da je velik uspeh,
da te tako malo loči od drugega do devetega mesta,« je po finalnem nastopu,
kjer si je naslov prvakinje priveslala
Novozelandka Lisa Carrington, povedala
Ostermanova.
Le malo je manjkalo, pa bi Anja v
elitnem finalu A veslala tudi na 500-metrski razdalji. V finale A so vodila prva tri
mesta, tudi tokrat pa je bila za Ostermanovo 'usodna' Slovakinja Ivana Mladkova, ki se je na tretje mesto v polfinalu
uvrstila že na evropskem prvenstvu v

Beogradu in tako našo kajakašico poslala v finale B. Kljub vsemu je bila Anja
v finalu B svetovnega prvenstva zelo
dobra, saj jo je prehitela le olimpijska
podprvakinja iz Ria de Janeira, Danka
Emma Jorgensen.

Ob koncu sezone je Anja povedala:
»Bilo je zahtevnejše kot lani, nekateri treningi so bili precej zahtevnejši glede na
to, da sem letos tekmovala v K1, je bilo
treba kar nekaj stvari popraviti. Mislim,
da sem jih kar dobro dodelala, ampak
imam še vedno kar nekaj prostora, da to
popravim. Eno enajsto mesto in deveto
v finalu sta super popotnici, glede na
prejšnja leta, brez lanskega K2, seveda,
tako da je to super popotnica za naprej
in se že veselim naslednje sezone.«
Na dveh razdaljah svetovnega prvenstva je tekmoval izkušeni Jošt Zakrajšek. Veliko je pričakoval od nastopa na
olimpijski 1000-metrski razdalji, kjer pa
je bila konkurenca, kot je na svetovnem
prvenstvu tudi pričakovati, izjemno
močna. Poleg njega so v polfinalu
veslali številni odlični tekmovalci, na
čelu z letošnjim evropskim prvakom
na tej razdalji Portugalcem Fernandom
Pimento, drugouvrščenim z letošnjega

EP Madžarom Balintom Kopaszem in
bronastim z EP Nemcem Maxom Rendschmidtom. Zakrajšek je bil na koncu v
skupini sedmi, kar je pomenilo, da je na
svetovnem prvenstvu na tej razdalji tu
zaključil s svojimi nastopi, saj se je kot
zadnji v finale B uvrstil šestouvrščeni
kajakaš skupine. Najhitrejši trije kajakaši
prvenstva stare celine so bili tudi tisti, ki
so se uvrstili v finale A, Pimenta je nato
postal svetovni prvak, Rendschmidt pa
podprvak.
Še en nastop je Jošta čakal v povsem
zadnji tekmi prvenstva, preizkušnji
na 5000 metrov. V cilj je priveslal kot
štirinajsti, a je na koncu dosegel boljši
rezultat. V, lahko bi rekli kar nekoliko
kontroverzni tekmi, je v žaru borbe
precej vrhunskih tekmovalcev veslalo v
nasprotju s tekmovalnimi pravili, zato so
jih sodniki diskvalificirali, tako da je bil
Jošt uvrščen na enajsto mesto. Še posebej je bilo napeto v igri za tretje mesto,

saj so dolgo premišljevali, ali diskvalificirati Norvežana Eivinda Volda ali ne. Na
koncu so bron le podelili Norvežanu, ki
pa je dan po koncu prvenstva po ogledu
video posnetka športno priznal, da je
nepravilno veslal mimo boje in vrnil
odličje. Kolajno so oktobra tako podelili
Špancu Javierju Hernanzu, ki je bil sprva
četrti, Jošt Zakrajšek pa je prvenstvo
končal na desetem mestu.
»Težko bi rekel, da je bila to lepa
tekma, saj se mi je tehnika na valovih
povsem porušila. Celo tekmo sem se z
nekom boril, kamorkoli sem se postavil
me je nekdo oviral ali pa sem jaz oviral
nekoga,« po nastopu ni bil najbolj zadovoljen Zakrajšek.
Prihodnje leto se obeta nov kajakaški
praznik, saj bodo svetovno prvenstvo in
olimpijske kvalifikacije organizirali Madžari, in sicer v Szegedu, kjer se vselej
zbere več deset tisoč ljubiteljev sprinta
na mirnih vodah.
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Lan Tominc nadaljeval
izvrstno tradicijo na
mladinskih OI
Lan Tominc, tekmovalec celjskega kluba, je na mladinskih olimpijskih igrah v
Buenos Airesu v preizkušnji slaloma na mirnih vodah z ovirami priveslal do zlate
kolajne in naslova mladinskega olimpijskega prvaka. S tem je nadaljeval neverjetno
slovensko tradicijo osvajanja zlatih kajakaških kolajn na mladinskih olimpijskih
igrah, ki jo je začel Simon Brus, nadaljeval pa Anže Urankar. Slovenska kajakaška
bera na mladinskih olimpijskih igrah je tako stoodstotna - tri izvedbe mladinskih
olimpijskih iger, trije slovenski prvaki v kajaku. Podvig, ki mu ni enakega!

Š

estnajstletni kajakaš Lan Tominc
v Južno Ameriko ni odpotoval
brez pritiska. Njegova predhodnika na prvih dveh izvedbah mladinskih olimpijskih iger - Simon Brus v
Singapurju leta 2010 in Anže Urankar
na Kitajskem štiri leta kasneje - sta
se namreč povzpela na najvišjo
stopničko v slalomu na mirnih vodah
z ovirami, zato je varovanec Aleša
Kudra želel nadaljevati tradicijo.
Prvi nastop je sicer doživel v sprinterskem kajaku, saj sistem mladinskih
olimpijskih iger predvideva, da isti
tekmovalci tekmujejo tako v slalomu
kot v sprintu. Kajakaši so najprej
nastopili v kvalifikacijah, kjer je Lan
postavil skupno 12. čas. Izmed vseh
tekmovalcev na startu si je neposredno uvrstitev v četrtfinale zagotovila
le najhitrejša četverica kvalifikacij, vsi
ostali so nato veslali še v repasažu,
kjer so v nadaljevanje tekmovanje
vodila še prva štiri mesta. V drugem
nastopu dneva je bil Lan Tominc
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sedmi.
»Sprintersko tekmo sem moral
odpeljati, čeprav ni štela za nič.
Dobro je bilo, da sem bil malo pod
pritiskom, ampak nikakor se ne more
primerjati s pritiskom, pod kakršnim
sem bil pred slalomsko tekmo,« je
priznal Lan.
Čeprav je v slalomu uspešno
tekmoval vse od kvalifikacij dalje, je
v njem vrelo: »Ni šlo vse po maslu.
Že zjutraj mi je bilo slabo, nato pa se
je to do polfinala stopnjevalo in kar
trikrat sem bruhal. Bil sem zelo nervozen. Če Simon in Anže ne bi prej
zmagala, ne bi bil tako živčen.«
Naskok na vrh je napovedal že
v kvalifikacijskem nastopu, kjer je
dosegel drugi čas, sedem stotink
je bil hitrejši le Kitajec Changheng
Guan, ter se tako neposredno uvrstil
v četrtfinalno fazo tekmovanja. Tja so
po kvalifikacijah namreč napredovali
najhitrejše štirje tekmovalci, preostali
pa so morali nastopiti v repasažu.

V četrtfinalu se je Tominc pomeril z
Argentincem Valentinom Rossijem,
ki je osvojil kolajno v sprinterskem
delu tekmovanj. Južnoameričana je
prehitel za štiri sekunde in se tako
brez težav uvrstil v polfinale. V tej
fazi tekmovanja mu je nasproti stal
francoski predstavnik Tom Bouchardon. Slednji ni mogel slediti hitremu
tempu Tominca, ki je za progo porabil
minuto in devet sekund, medtem
ko se je ura pri Francozu ustavila
pri minuti in 15 sekundah. To je že
pomenilo, da si je 16-letni slovenski
kajakaš zagotovil kolajno na mladinskih olimpijskih igrah, ostajalo je le
vprašanje, kakšnega leska bo.
V tekmi za zlato kolajno sta se
tako pomerila Tominc in Kitajec
Changheng Guan, ki je imel najboljši
čas kvalifikacij. Kajakaš celjskega
kluba je najboljše prihranil za konec,
saj je veslal še hitreje kot v polfinalu

in Kitajca prehitel za sekundo, kar je
pomenilo, da je naslov mladinskega
olimpijskega prvaka v slalomu znova
pristal v slovenskih rokah.
Nastop na MOI pa mu ni prinesel le izjemnega rezultata, temveč
tudi lepe spomine: »Organizacija je
bila kar dobra, dobil sem občutek,
kako potekajo res velike tekme.
Ogledali smo si plavanje, za tenis žal
nisem imel časa, ker se je pokrivalo
s kajakom. Po koncu tekme sva si
s trenerjem Pavlijem (v Argentini
ga je spremljal Pavel Kuralt, op.p.)
vzela prost dan, šla sva v mesto, se
na kosilu dobila z dedkom in babico.
Malo smo se družili, potem smo pa
tako ali tako že odpotovali domov.
Odlično smo se ujeli s člani ekipe. V
sobi nas je bilo osem, moj cimer je bil
triatlonec Jan Škrjanc. Dobro smo se
razumeli in družili tudi z atletom, plavalcem, judoistom in tekvandoistom.
Še vedno se slišimo in dogovarjamo,
kdaj se bomo znova družili.«
Naslov prvaka pa je prinesel tudi
številne sprejeme, enega izmed njih
so mu pripravili v celjskem klubu.
»Vesel sem še vedno enako, kot sem
bil pred dnevi. Sprejemi so malo naporni. Saj so super, ampak moram se
malo spočiti, nisem se še dobro naspal, odkar sem prišel iz Argentine,« je
povedal na sprejemu, misli pa tudi že
začel preusmerjati na čakajoče šolske
obveznosti.
Naslednje mladinske olimpijske
igre bodo potekale v Afriki, in sicer v
Senegalu.
Foto: Aleš Fevžer/OKS in Rok Šribar

Številka 2

9

Kajakaška zmaga na
svetovnem pokalu v Tacnu
ostaja v slovenskih rokah
V Tacnu je bilo vse pripravljeno za enkraten kajakaški konec tedna – tekmo
svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah – in druženje z najboljšimi slalomisti
sveta. A načrte za nepozaben vikend je prekrižal dež, ki je odplaknil nedeljski del
programa in pokazal, da bi Slovenija resnično potrebovala umetno progo, ki ne bi
bila neposredno odvisna od vremenskih razmer in vodostaja slovenskih rek ter bi
omogočala izvedbo tekmovanj najvišjega nivoja tudi v tovrstnih primerih. Kljub
okrnjenemu programu in nekaj slabe volje med udeleženci tekmovanja, je bila
slovenska ekipa vseeno lahko zadovoljna. Prve zmage v svetovnem pokalu se je
namreč veselil kajakaš Žan Jakše.

I

zkupiček slovenske ekipe na tekmah svetovnega pokala na Savi je
enkraten, stopničke pa stalnica. Tudi
letošnja izvedba predzadnje tekme
svetovnega pokala je prinesla nov uspeh
- premierno zmago v svetovnem pokalu
za kajakaša Žana Jakšeta. Slednji je bil
najhitrejši tekmovalec petkovih kvalifikacij.
Po kvalifikacijskem nastopu je Jakše
povedal: »Večinoma je bilo kar dobro. Na
prvih vratih sem naredil manjšo napako,
kjer sem izgubil nekaj časa, ampak
ne glede na vse je bila vožnja solidna.
Vidim, da sem sposoben dobro veslati,
tako da upam, da nam bo v nedeljo vreme naklonjeno, da bomo lahko normalno startali preko zapornice in da ne bo
preveč vode.«
Žal se je uresničil najslabši možen
scenarij. Prognoza za nedeljo in pritisk
mednarodne zveze sta namreč organizatorje prisilila, da so v soboto pozno
popoldne nedeljski polfinale in
finale odpovedali, po
pravilih pa
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so za končni rezultat obveljali rezultati
zadnje izvedene faze tekmovanja, v tem
primeru kvalifikacij.
Po odpovedi so na prizorišče znova
priklicali najboljše kajakaše in kanuistke
kvalifikacij ter jim podelili kolajne. »Vsekakor je bilo nepričakovano. Govorili so,
da bo vodostaj višji in da bomo morda
startali pod zapornico, ampak so se v
zadnji uri odločili, da odpovejo tekmovanje. Presenečen sem, da mi je v
petek uspelo odpeljati takšno vožnjo.
Ko sem prejel novico, sem bil doma
in se pripravljal na nedeljo. Dobil sem
trenerjev SMS, da je tekma odpovedana
in da veljajo rezultati kvalifikacij,« je po

nepričakovani zmagi povedal Žan Jakše.
Martin Srabotnik je kvalifikacije končal
kot peti, Peter Kauzer je bil enajsti, Niko
Testen pa osemnajsti.
Enako kot v moškem kajaku so tudi v
ženskem kanuju obveljali rezultati kvalifikacij. Za najboljši slovenski dosežek
je poskrbela Eva Alina Hočevar, ki je
bila šesta, Lea Novak je na domači progi
priveslala do 17. mesta, Nina Bizjak pa je
vknjižila 24. rezultat kvalifikacij.
Dan prej so kljub izjemno neprijetnim vremenskim razmeram, močnemu
dežju, a še ne previsokemu vodostaju,
izpeljali polfinalne in finalne preizkušnje
kajakašic, kanuistov in mešanih dvojcev.

Slovenska ekipa je dosegla zelo dobre
rezultate, žal pa je zmanjkalo nekaj
športne sreče. Anže Berčič in Urša
Kragelj sta namreč zasedla četrti mesti
in tako za las zgrešila zmagovalni oder. V
finalu so nastopili vsi sobotni slovenski
polfinalisti.
Urša Kragelj je po nastopu povedala:
»Pri drugih protitočnih vratih sem imela
veliko izgubo časa. Žal mi je, ampak četrto mesto je tokratni izkupiček. Pokazala
in sestavila sem nekaj dobrih voženj.
Veslam dobro, tako da povsem razočarana nisem.« V finalu kajakašic je veslala še
Eva Terčelj in bila osma.
Vse predstavnike smo imeli v finalu
kanuistov, kjer pa slovenski kvartet ni
uspel ponoviti rezultatov iz kvalifikacij,
kjer so zasedli zaporedna mesta med
drugim in petim. V finalu je bil najhitrejši Anže Berčič na četrtem mestu. Po
nastopu je povedal: »Zgornji del sem res
dobro odpeljal. Čoln je res tekel, napadal
sem. V spodnjem delu sem imel nekaj
težav z vodo. Potem sem začel paziti na
dotike in sem se vozil bolj okoli vratic in
sem izgubljal čas. Zato sem bil jezen, ker
sem vedel, da bi lahko šlo veliko hitreje.
Ampak tako je, tak je šport. Z rezultatom
sem zadovoljen, saj je bila proga zahtevna.« Benjamin Savšek je zasedel peto
mesto, Jure Lenarčič je bil sedmi, Luka
Božič pa deseti.

Tacenske brzice
bodo tekmo
svetovnega po
kala
gostile tudi pr
ihodnje
leto, med 28. in
30. junijem
2019.
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VSE DOBRO.
GIGABAJTI DOBRI.
MOBILNI PAKET VSE DOBRO

2019 GB
PRENOSA PODATKOV
ZA CELO LETO

19

*
99
€
MESEC
/

ZA ČAS VEZAVE

To kar želite, dobro izberite s prazničnim paketom Vse dobro in izkoristite kar 2019 GB
prenosa podatkov, ki jih lahko poljubno porabite kadarkoli v celem letu. Uživajte tudi v
neomejenih klicih v mobilno omrežje Telekoma Slovenije in 2019 enotah za klice ter
sporočila doma in v EU.

www.telekom.si
*Naročniško razmerje s paketom Vse dobro lahko v promocijskem obdobju od 15. 11. 2018 do 31. 1. 2019 sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki.
Paket Vse dobro z mesečno naročnino 24,99 EUR vključuje neomejene pogovore v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, 2019 enot storitev (1 enota = 1 minuti pogovora v ostala slovenska omrežja
ali 1 minuti pogovora iz držav območja EU-tarife ali 1 poslanemu sporočilu SMS/MMS v Sloveniji ali iz držav območja EU-tarife) in 2019 GB prenosa podatkov, ki jih je v koledarskem letu mogoče
porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega na mesec brezplačno do 9323 MB v državah območja EU-tarife). Pogoj za pridobitev akcijske mesečne naročnine (19,99 EUR) je sklenitev
ali sprememba naročniškega razmerja s paketom Vse dobro in hkratni nakup subvencionirane naprave ob vezavi v skladu s Pogoji akcijskega nakupa naprav. Akcijska mesečna naročnina velja za
čas vezave (12 ali 24 mesecev). Po izteku 12 oz. 24 mesecev se prične zaračunavati redna mesečna naročnina paketa Vse dobro po takrat veljavnem ceniku. Navedena akcijska mesečna naročnina
se izključuje z vsemi obstoječimi popusti. Zamenjava popustov ni možna. Po doseženi skupni vključeni količini prenosa podatkov se prenos podatkov ustavi. Z naslednjim koledarskim letom 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 ali v državah
območja EU-tarife v okviru enega obračunskega obdobja, 2019 GB prenosa podatkov pa v okviru enega koledarskega leta. Neporabljena vključena količina prenosa podatkov za Slovenijo se ne
prenaša v naslednjo koledarsko leto. Neporabljene vključene enote in brezplačen prenos podatkov v državah območja EU-tarife se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega
naročniškega razmerja ali spremembo obstoječega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna znesek v višini 10,95 EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori v mobilno omrežje Telekoma
Slovenije so namenjeni običajni uporabi storitve. Za več informacij o prodajni ponudbi paketa, prodajni ponudbi Akcijska mesečna naročnina 19,99 EUR paketa Vse dobro in ceniku drugih storitev
obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Spustaši in slalomist Luka
Božič na stopničkah v skupnem
seštevku svetovnega pokala
Ob koncu vsakega koledarskega leta se z navdušenjem in ponosom oziramo v
nedavno končano kajakaško sezono, kjer naši reprezentanti in reprezentantke
osvajajo kolajne na največjih mednarodnih tekmovanjih. Najbolj odmevni so seveda
uspehi z evropskih in svetovnih prvenstev, a naši tekmovalci in tekmovalke najvišja
mesta osvajajo tudi v svetovnem pokalu. V skupnem seštevku letošnjih serij so se
med najboljše tri uvrstili tako spustaši Simon Oven, Anže Urankar, Vid Debeljak in
Blaž Cof, kot tudi slalomist Luka Božič.

L

uka Božič je na zadnji tekmi svetovnega pokala v La Seu
d'Urgellu priveslal do prve zmage v tej seriji tekmovanj
v C1 v karieri, ob tem je bil tudi tretji na svetovnem pokalu v Augsburgu, kar mu je v skupnem seštevku svetovnega
pokala prineslo drugo mesto. Med najboljšo deseterico slalomistov letošnjega pokala so se znašli še kanuist Benjamin
Savšek, ki je bil četrti, četrta je bila tudi Eva Terčelj, kajakaš
Peter Kauzer je bil sedmi, kajakašica Urša Kragelj pa deseta.
Že junija smo bili navdušeni nad spustaši, ki so predvsem
v kajaku nerešljiva uganka za vse tekmece. V kajaku je v skupnem seštevku tako kot lani zmagal Simon Oven, na drugo
mesto se je uvrstil Anže Urankar, na tretje pa Vid Debeljak.

Enkraten ekipni uspeh je dopolnil še Nejc Žnidarčič, ki je
bil na koncu peti. Blaž Cof je v kanuju v skupnem seštevku
zasedel drugo mesto, saj je zaostal le za Francozom Louisom
Lapointom.
Med najboljšimi desetimi sprinterkami na mirnih vodah
letos lahko najdemo tudi Anjo Osterman. Pri razvrstitvah
so upoštevali finalne uvrstitve na olimpijskih razdaljah na
tekmah svetovnega pokala v Szegedu in Duisburgu ter na
svetovnem prvenstvu, ki ga je gostil portugalski Montemor
-o-Velho. Rezultati, ki jih je priveslala Primorka, so ji prinesli
skupno deveto mesto v končni razvrstitvi svetovnega
pokala.
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Peter Kauzer delil izkušnje
z mladimi slalomisti
Aktualni evropski prvak, olimpijski podprvak in dvakratni svetovni prvak Peter
Kauzer je ob zaključku sezone 2018 v sodelovanju s svojim sponzorjem pripravil
prav poseben dogodek za izbrane mlade slalomistke in slalomiste, ki je potekal v
Hrastniku in Ljubljani. Delavnice 'Red Bull Under My Wing' s Petrom Kauzerjem se
je udeležilo osem izbranih tekmovalk in tekmovalcev, starih od 15 do 18 let.

P

riložnost pridobivati znanje
enega najboljših svetovnih
slalomistov na divjih vodah
Petra Kauzerja se je ponudila osmerici divjevodašev, ki prihajajo iz šestih slovenskih klubov. Iz Petrovega
kluba - Brodarskega društva Steklarna
Hrastnik - sta se dogodka udeležila
Daša Grešak in Luka Oplotnik, barve
KK Soške elektrarne sta zastopala Sara
Belingar in Erazem Šavli, iz KK Simon
se je delavnice udeležila letošnja svetovna mladinska prvakinja in evropska
podprvakinja Eva Alina Hočevar, iz
KKK Nivo Celje je prišla Zala Zanoškar,
iz KKK Čatež Vid Oštrbenk, iz KKK
Ljubljana pa Ulan Valant.
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Dvodnevno druženje v Hrastniku in
Ljubljani je prineslo trening tehnike na
mirni vodi, spust od Zagorja do Hrastnika, predavanje psihologa dr. Mateja
Tuška, pa tudi trening na divji vodi na
tacenski progi. »Že res, da so takšni
treningi na prvi pogled dolgočasni, a tu
se naučiš podrobnosti. Pero še danes
70 odstotkov treningov naredi tukaj,
kjer ni ene same brzice,« je med prvim
treningom v Hrastniku povedal Peter
Kauzer starejši.
Drugi dan druženja, ki je potekal
v Ljubljani, je najprej prinesel predavanje dr. Mateja Tuška, ki je skupaj s
Petrom govoril o motivaciji, vizualizaciji in tehnikah, ki športniku pomagajo

v odločilnih momentih. Sledil pa je
še trening na progi v Tacnu, ki bo prihodnjega junija znova gostila tekmo
svetovnega pokala v slalomu na divjih
vodah.
»Vsekakor so vsi napredovali. Dal
sem jim iztočnice, na katerih bi bilo
dobro delati v prihodnosti. Upam, da
se bodo tega držali. Stvari sem jim
poskušal razložiti na malo drugačen
način, iz perspektive tistega, ki sedi v
čolnu. Iz vožnje v vožnjo je bilo opaziti
podrobnosti, ki so se zelo izboljšale.
Čas bo pokazal, koliko so odnesli,
a mislim, da nekaj so,« je ob koncu
delavnice povedal Peter Kauzer, navdušeni pa so bili tudi udeleženci.

»S Petrom sva skoraj vsak dan skupaj na treningu, mi je pa s te delavnice
ostalo v spominu predavanje dr. Tuška,
ki nam je pokazal, kako profesionalni
športnik doživlja svojo športno pot
skozi vzpone in padce. Podrobno nam
je predstavil to pot,« je povedal Luka
Oplotnik. »Zagotovo nam je lažje, ker
je tako dober, in vemo, da lahko tudi
mi to dosežemo. Takšna delavnica je

zagotovo vsem nam pomenila veliko.
Tako Peter kot oče (Simon Hočevar,
op.p.) sta mi povedala veliko enakih
stvari, sem pa od Perota izvedela še
nekaj novih stvari,« pa je povedala
mladinska svetovna prvakinja in evropska mladinska podprvakinja Eva Alina
Hočevar.
Foto: Red Bull Content Pool /
Samo Vidic
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Poslovil se je Milan Zadel
Manj kot mesec dni po slovesu od Natana Bernota so se v Ljubljani septembra
poslovili še od ene legende slovenskega kajakaštva. Milan Zadel, nekdanji slovenski
kajakaš in od leta 2013 član Hrama slovenskih športnih junakov, je umrl v 89. letu
starosti.

M

ilan Zadel je nosilec zgodovinske prve slovenske (oziroma jugoslovanske) kajakaške kolajne s
svetovnih prvenstev v slalomu na divjih vodah. Na
svetovnem prvenstvu v italijanskem Meranu je leta 1953
priveslal do bronaste medalje, po tem ko sta s progo bolje
od njega opravila le zahodnonemški kajakaš Walter Kirschbaum in Avstrijec Rudolf Sausgruber.
Svojo kajakaško pot je začel kmalu po osvoboditvi v
Brodarskem društvu Cveto Močnik, nasledniku leta 1931
ustanovljenega KKK Ljubljana. Bil je med udeleženci krstnega nastopa Slovencev na svetovnih prvenstvih leta 1951 v
Avstriji, kjer je zasedel 40. mesto. Že dve leti kasneje pa se
je z bronom v zgodovino zapisal kot prvi Slovenec s kolajno
s svetovnih prvenstev v slalomu na divjih vodah. Vnovičen
vrhunski rezultat je dosegel tudi leta 1955, ko je svetovno prvenstvo potekalo v Ljubljani oziroma v Tacnu, kjer je
bil peti. Sicer diplomirani pravnik in tudi alpski smučar je
športno pot, v kateri je osvojil tudi več naslovov kajakaškega
državnega prvaka, sklenil ob koncu petdesetih let.
»To so bili časi popolne romantike,« se je nekoč kajakaških dogodivščin spominjal Zadel. Kondicijske treninge so
opravljali na Ljubljanici, dvakrat tedensko pa so se s kolesi,
otovorjeni s čolni, odpravili na divjevodaški trening v Tacen.
To je pomenilo osem kilometrov kolesarjenja s slabimi
kolesi po makadamski cesti do Tacna in prav toliko nazaj do
Livade.
Za uspehe in doprinos k slovenskemu športu je bil Milan
Zadel leta 2013 umeščen v Hram slovenskih športnih
junakov.

Ob izgubi izrekamo iskreno sožalje vsem
bližnjim. Milan, počivaj v miru.
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Eva Alina Hočevar med
najboljšimi mladimi
evropskimi športniki
V španski Marbelli so v okviru skupščine evropskega olimpijskega komiteja podelili
nagrade Piotra Nurowskega najboljšim mladim evropskim športnikom. Med petimi
nominiranci je bila tudi kajakašica in kanuistka na divjih vodah Eva Alina Hočevar, ki
je v glasovanju zasedla drugo mesto.

E

va Alina Hočevar, mladinska
svetovna prvakinja in drugouvrščena na evropskem mladinskem
prvenstvu v slalomu na divjih vodah,
ob tem pa še dobitnica kolajn v ekipnih
slalomskih tekmah na SP in tekmah
evropskega prvenstva v spustu na
divjih vodah, je leto 2018 zaključila še
z enim odmevnim dosežkom oziroma
priznanjem. Na podelitvi nagrad Piotra
Nurowskega najboljšim mladim športnikom stare celine v poletnih športnih
panogah je namreč v glasovanju 50
delegatov zasedla drugo mesto.
»Zelo sem vesela takšnega mednarodnega priznanja med vsemi športnimi panogami. Nagrada mi pomeni
ogromno. Tega dosežka nisem pričakovala, ker je bila konkurenca zares
močna, zato sem nagrade še toliko bolj
vesela,« je po podelitvi povedala Eva
Alina Hočevar. Na podelitvi je prejela
priznanje za športne dosežke in drugo
mesto v razvrstitvi mladih športnikov,
vseh pet nominirancev pa bo prejemalo tudi športno štipendijo.
Največ glasov je prejela avstrijska
kolesarka Laura Stigger, poleg Avstrijke

in Hočevarjeve pa so bili nominirani še
Madžarka Ajna Kesely, Poljakinja Iga
Swiatek in Čeh Jakub Stastny.
Nagrade najboljšim mladim evropskim športnikom so prvič podelili leta
2011, ko je bil med nagrajenci kajakaš
Simon Brus, ki je leto prej osvojil naslov mladinskega olimpijskega prvaka
v slalomu na mirnih vodah z ovirami.
Poleg Brusa in Hočevarjeve so bili

med nominiranci izmed Slovencev
še Cene Prevc, Bor Pavlovčič in Nika
Križnar, med kajakaši pa so se veselili
še slovaški slalomist Jakub Grigar ter
sprinterja na mirnih vodah Serghei
Tarnovschi iz Moldavije in Belorusinja
Nadžeja Makarčanka. Od leta 2016
dalje podeljujejo ločene nagrade
predstavnikom poletnih in zimskih
športnih panog.
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70 LET
Kajak klub
Soške elektrarne

Soča in Solkanci
Kdaj so Solkanci pričeli čolnariti, je težko določiti, zagotovo pa so v Solkanu že od
nekdaj poznani barkuoni, s katerimi so se prevažali po reki. Poznano je mesto,
imenovano Pri barki, kjer je barkuon redno vzdrževal povezavo med Štmavrom in
Solkanom vse do konca druge svetovne vojne. A to so bili tovorni čolni.

V

tridesetih letih prejšnjega
stoletja so mladi Solkanci, ki
so bili večinoma mizarji, pričeli
izdelovati lesene čolne, imenovane
sandolini. Uporabljali so jih predvsem
za rekreacijsko čolnarjenje po rekah.
Poleg veslanja po Soči so se s čolni
prevažali tudi po Vipavi, in ko je bil leta
1938 zgrajen jez za hidrocentralo Doblar, tudi po jezeru na Mostu na Soči. A
vse to je bilo na individualni prijateljski
ravni. Nekega povezovanja ni bilo tudi
zaradi takratne politike, ki je bila proti
vsakršni organiziranosti Slovencev.
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Ustanovitev Pomorsko
brodarskega društva Solkan
Z osvoboditvijo pa je prišla tudi
priložnost, da se ljubitelji Soče
formalno povežejo med seboj. Nova
oblast je spodbujala razvoj tehničnega znanja na najširši ravni. S tem
namenom je leta 1946 pod okriljem
Fizkulturne zveze pričela delovati
Komisija za tehniko in šport, dve leti
kasneje pa je bila ustanovljena samostojna organizacija Ljudska tehnika
Slovenije.

Takoj po priključitvi Primorske
matični domovini, jeseni 1948, so pod
okriljem Ljudske tehnike Slovenije v
Solkanu ustanovili Pomorsko brodarsko društvo Solkan. Ustanovni občni
zbor je bil 12. decembra leta 1948. Letos tako slavimo 70-letnico delovanja
organiziranega kajakaštva na reki Soči.
Med ustanovitelji so bili Anton
Prijon, Jože Srebrnič, Ivan Srebrnič,
Pavel Bone, Danjel Vuga, Juli Gomišček,
Vojko Bratina, Zdravko Bašin, Stanko
Peršič, Izidor Vuga, Juli Črne, Danči
Bašin, Cvetko Srebrnič in Klelja Rožič.

Za prvega predsednika je bil izvoljen
Zdravko Bašin, za tajnika Izidor Vuga
in za blagajničarko Klelja Rožič. Prvi
prostor, kjer je društvo pričelo z delom,
je odstopil Zdravko Bašin. Staro zapuščeno mizarsko delavnico so navdušeni
člani društva obnovili in preuredili s
prostovoljnim delom. Prve društvene
aktivnosti so bile v izdelovanju malih
modelov jadrnic. Mladi Solkanci, ki so
bili večinoma tudi mizarji, so material
za prve modele prinesli kar iz domačih
mizarskih delavnic. Ker so bile takrat
vse dejavnosti, tako gospodarske kot
tudi vse ostale, plansko vodene, je
Ljudska tehnika za leto 1948 planirala
izdelavo štirih lesenih sandolinov in šest
modelov jadrnic. Člani kluba so letni
plan dosegli že do 29. decembra, za kar
so bili nagrajeni. Material za planirano izdelavo sandolinov je zagotovila
Ljudska tehnika. Zanimiv je podatek, da
je Ljudska tehnika 17. decembra 1948
ustanovila brodarsko društvo Sv. Lucija
– Tolmin in dne 12. decembra 1948 brodarski krožek v Kanalu ob Soči. Iz arhiva
Ljudske tehnike lahko ugotovimo, da je
bilo številčno najmočnejše društvo ustanovljeno v Sv. Luciji – Tolmin, vendar so
kontrolorji, ki so nadzirali razvoj društev
pod okriljem Ljudske tehnike, ugotavljali, da sta se delovanje in razvoj društva
nadaljevala samo v Solkanu. Razlog
za to je bil prav gotovo v tem, da so v
Solkanu veslanje s sandolini razvijali posamezni Solkanci že precej pred drugo
svetovno vojno. S tem pa so poznali vsaj
nekaj osnovnih tehnik veslanja, drugje
pa so se učili tako rekoč z začetka. Poleg
tega so bili vsi člani društva tudi mizarji
in jim delo z lesom ter izdelava lesenih
čolnov nista predstavljala težav.

Obdobje razvoja
Na osnovi načrtov, ki jih je priskrbela Ljudska tehnika, so člani kluba pričeli z izdelavo prvih modelov jadrnic in
čolnov, imenovanih sandolin. Sandolini
so bili izdelani iz tankih desk, težki 40
kilogramov. A lično izdelani. Društvo je
modele in čolne pošiljalo na tekmovanja in leta 1949 so bili proglašeni za
najboljše društvo v okviru Ljudske tehnike v Sloveniji in na zveznem plenumu
v Beogradu so za nagrado prejeli radio
aparat Kosmaj. Eno od v društvu izdelanih jadrnic so poklonili tudi maršalu
Titu, za kar so prejeli njegov portret.
Leta 1950 so organizirali tečaj za
kajakaše na divjih vodah v Celju. Tečaja
sta se udeležila Toni Prijon in Pavel
Bone. S seminarja sta v društvo prinesla tudi prvi zložljivi kajak. Ta je bil
izdelan v tovarni Kleper iz Rosenheima.
To je bila velika pridobitev za takratne
društvene razmere in potrebe. Nov
zložljivi kajak, po takratni klasifikaciji
imenovan F1, je članom društva omogočil prvo pravo veslanje po divji vodi.
S tem čolnom pa se je pričel vzpon
tekmovalnega kajaka na Soči.

Izdelovanje čolnov za mlade člane
kluba ni predstavljalo težav, saj so bili
vsi izučeni mizarji in zato spretni pri
delu z lesom. Leta 1955 so klubski
tekmovalci ustanovili delavnico Šport.
Delavnica je delovala samostojno izven
društva, vendar je postala zbirna točka
za člane, ki so tam delovali. Takrat so v
delavnici Šport poleg vesel pričeli tudi z
izdelavo zložljivih kajakov. Pomembno
je poudariti, da so čolni, ki so jih razvili v
delavnici Šport, predstavljali avantgardo
v razvoju kajakov tistega časa. K razvoju
novih oblik kajakov je prav gotovo
pripomoglo dejstvo, da so bili vsi delavci v delavnici Šport aktivni kajakaši.
Delavnica Šport je bila vse do ukinitve
leta 1968 glavni opremljevalec kajakov
in vesel za vsa jugoslovanska kajakaška
društva tistega časa. In ne samo to,
delavca delavnice Šport - Toni Prijon
in Pavel Bone - sta kasneje, na žalost
v Nemčiji, postala vodilna proizvajalca
poliestrskih kajakov v Evropi in svetu.
Čolni in vesla Prijon so še danes najbolj
poznana kajakaška oprema na svetu.
Poleg same izdelave je potrebno poudariti, da sta bila člana našega društva
vodilna konstruktorja v razvoju oblik in
tehnologije izdelave kajakov v svetovnem merilu. Posebno pomembno pa je
dejstvo, da sta Bone, in še v večji meri
Prijon, darovala nove kajake članom
KKSE in v svojih delavnicah omogočala
brezplačno izdelavo najnovejših tekmovalnih kajakov. Dovolila sta uporabo
svojih najnovejših kalupov in darovala
material za izdelavo. Na ta način so
naši vrhunski tekmovalci vedno imeli
najsodobnejše kajake.
Prvi prostor ob reki Soči so brodarji – kajakaši dobili leta 1951. S tem ni
bilo več potrebe nositi čolnov daleč do
reke Soče. S tem se je formiral klub,
kjer je bilo veslanje omogočeno vsem,
ki so želeli. Tekmovalni uspehi niso
izostali. Leta 1957 so zablesteli na prvi
tekmi v tujini v Meranu v Italiji. S tem
pa so si ustvarili ime, ki ga uspešno
držijo še danes. Leta 1959 si je klubski
član Pavel Bone priveslal prvo srebrno
medaljo na svetovnih prvenstvih.
Društvo si je leta 1959 zagotovilo
tudi finančno stabilnost. Pokroviteljstvo nad društvom so prevzele
Soške elektrarne. Brodarsko društvo
pa se je preimenovalo v Kajak klub
Soške elektrarne.
Povzetek iz zbornika 70 let kajak kluba
Albin Špacal
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Brodarsko društvo
Steklarna Hrastnik
praznuje 70 let
Prve kajakaše pri nas je pritegnila prav reka Sava. V dvajsetih letih prejšnjega
stoletja so jo prvi odkrivali kajakaši iz Gradca, kasneje Zagreba in potem Ljubljane.
A že prvi kajakaši, ki so priveslali mimo Hrastnika, so dali domačinom dobro misliti.

1995 - Otvoritev doma

1978 - Del ekipe na Osolnici (Pokal Fune)

T

radicija broda, ki je vozil med
hrastniško dolino in Podkrajem čez
reko Savo, je pestra in dolga. Tudi
tradicija vožnje tovora po reki Savi izvira
že iz antike. A žal je z razvojem cest in
predvsem železnice tradicija brodarjenja
– vožnje po reki s čolni, popolnoma zamrla. Manjše lesene čolne, ki so jih ljudje
uporabljali za prečkanje reke, so sicer še
uporabljali, a prave povezave s kajaki ti
tovorni okorni čolni tudi niso imeli. Imeli
so skupno željo po obvladovanju divje
vode Save. Ozki kanjon reke Save je bil
poln divjih preprek in umetni kanal pri
Belem mačku, kakor imenujejo brzico,
je omogočal brodarjem lažje in varnejše
prečkanje brzice, kot tudi vleko brodov
navzgor po Savi. Ta vrhunski spomenik
tehnične kulture, ki pa je malone nepoznan, še danes dokazuje bogato tradicijo
brodarjenja po reki Savi.
Privlačnost in lepote reke Save so bili
tako že po prvih nekaj videnih kajakih,
ki so priveslali mimo, očitno dovolj
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1955 - Franc Barič

velika atrakcija, da je pritegnila domačine. Tako sta nedolgo za tem, ko so
preveslali reko Savo prvi kajakaši, leta
1928 svoj prvi čoln izdelala Oto Žlindra
in Jože Vatovec. Navdušila sta še druge
Hrastničane in leta 1933 so že izdelali
izpopolnjen in predvsem lažji čoln za
plutje po brzicah Save.
Prvo prvenstvo Kraljevine Jugoslavije,
prva tekma v Sloveniji, je bila na reki Savi
med Zagorjem in Hrastnikom. Vse to je
dajalo domačinom elan pri ukvarjanju
s kajakaštvom, ki ga je bilo pred drugo

svetovno vojno, za tiste čase, ko prave
rekreacije še niso poznali, ogromno. Kajakaštvo je bilo najbolj popularen šport
tehnično izobraženejše mladine.
Kajakaštvo se je takrat skokovito
razvijalo v celotni savski dolini. Tudi v
Brežicah so v tridesetih letih prejšnjega
stoletja prvič veslali. Nekateri meščani
so svojim otrokom kupili kajake in pod
vtisom prvih mednarodnih tekmovanj
so tudi sami tekmovali med seboj. Priljubljena proga je bila med kopališčem
v Brežicah navzgor po toku do broda v
Rajhenbergu in nazaj.
A začetek organiziranega kajakaštva
se je pričel šele takoj po drugi svetovni
vojni. Večina slovenskih klubov izvira iz
organizacije Ljudska tehnika. V Hrastniku je bila pot malo drugačna. Močan
sindikat je v elanu povojnega dviga
delavskega razreda leta 1948 organiziral
svojo športno sekcijo – društvo Bratstvo,
ki je imelo seveda tudi svojo brodarsko
sekcijo.

1974 - Prostori Brodarskega društva Hrastnik

Ta se je še istega leta osamosvojila in
postala samostojno Brodarsko društvo
Hrastnik. Kasneje so se močno navezali
na urejenost drugih društev znotraj Ljudske tehnike in pod svojim okriljem vedno
združevali tudi močno sekcijo modelarjev
in jadralcev. Ta sekcija je zagotavljala tudi
izdelavo čolnov za domače kajakaše.
Vodstvo prvega uradnega kluba
sta prevzela predvojna kajakaša in
prvi predsednik je postal Oto Žlindra,
njegova desna roka pa Jože Vatovec, oba
izdelovalca prvega »modernega« kajaka
v Hrastniku.
Pomemben zagon po vojni je društvo
dobilo s prihodom mladih. Ti so poskrbeli, da so se osvajale nove tehnike veslanja
in da so na tekmovanjih enakovredno
nastopali s sovrstniki iz drugih klubov.
Stane Tavčar, Adi Percl, Pavla Sticher,
Franc Barič – Nani kot kajakaši in Rajko
Žagar kot modelar, zadnja dva sta ostala
zvesta klubu celo življenje.
Žal takega zagona ni bilo v Radečah
in Trbovljah, kjer je Brodarsko društvo
Hrastnik na pobudo Ljudske tehnike
ustanovilo samostojni brodarski društvi,
a sta obe, žal, po nekaj letih prekinili z
delom.

Peter Kauzer, SP Bala 1981
1976 - Predsednik Adolf Barič in kajakaši

Franc Barič ml., SP Skopje 1975

Že v prvem letu obstoja leta 1948
so izdelali nov kajak, poimenovan
Savski biser. Udeležili so se tudi prvega
tekmovanja v Celju in se uvrstili v izbor
tekmovalcev, ki so se udeležili državnega
prvenstva Jugoslavije, takrat še na mirnih
vodah. Že naslednje leto (1949) pa so
gostili prvo republiško prvenstvo v spustu na klasični progi Zagorje - Hrastnik.
Leta 1955 je bilo pod okriljem kluba
organizirano prvo republiško prvenstvo
v slalomu. Franc Barič je postal republiški prvak, s tem pa tudi član reprezentance. Udeležba na tekmovanjih v tujini
je ponesla sloves hrastniških kajakašev
v svet.
Žal je z odhodom generacije najboljših v vojsko delo v klubu zastalo. A
prihod nove mlajše generacije je od leta
1969 dalje klub postavilo med največje
v Sloveniji. Franc Barič mlajši pa Peter
Kauzer, Halzer, Seničar, Stradar, Vouk in
drugi so dolga leta krojili reprezentanco
Jugoslavije na divjih vodah. V sedemdesetih letih so dosegali zavidljive rezultate
na svetovnih prvenstvih. Najbolj se je
medalji približal Peter Kauzer, ki je bil
na svetovnem prvenstvu leta 1977 peti.
Danes pa večino teh imen poznamo kot
priznane trenerje, sodnike in športne
delavce.
Uspehi na mednarodnih tekmovanjih,
svetovnih prvenstvih so bili vzpodbuda
za vse. Klub se je krepil in mladih je bilo
vedno več. S številom tekmovalcev pa
je rasel tudi klub. Iz začetne barake se je
večkrat selil. Klub je zamenjal kar 11 lokacij in zgradb. Na koncu pa se je ustalil
pod novim mostom čez Savo v Podkraju,
prav pred tovarno Steklarna Hrastnik, ki
je dolgoletni generalni sponzor kluba.

A delalo se je dobro in v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je blestela
spustaška ekipa Gorazd Medved in Ivan
Poljan. Z novim klubom, bil je odprt leta
1995, je prišla tudi nova generacija kajakašev. Branko Žagar, Damjan Železnik,
Gregor Laznik, Aleksej Bočko, Janoš
Peterlin, Igor Jamšek so v mladinski
konkurenci osvajali najvišja mesta na
evropskih in svetovnih prvenstvih. Zadnje leto starega tisočletja je prineslo dva
vrhunska rezultata v mladinski kategoriji.
Na evropskem prvenstvu sta Gregor
Laznik in Peter Kauzer osvojila tretje in
četrto mesto v slalomu, Aleksej Bočko
pa naslov evropskega prvaka v spustu.
To sta bili prvi posamični medalji za klub
in napoved najboljših časov kluba, ki so
prihajali z novim tisočletjem. Leta 2005
je Peter Kauzer v Tacnu za klub osvojil
prvo člansko zlato medaljo na evropskem prvenstvu. Klub je dosegal največje uspehe, tako na tekmovalnem kakor
trenerskem področju so se Hrastničani
uveljavili kot eni najboljših na svetu. V
tem času je bila uspešna tudi raftarska
ekipa, ki je osvojila drugo mesto na
svetovnem prvenstvu v Čilu.
Nova - tretja - generacija tekmovalcev je v novem tisočletju posegla
najvišje do sedaj. Peter Kauzer mlajši je
osvojil več naslovov svetovnega prvaka, evropskega prvaka in srebrno medaljo na olimpijskih igrah, kar so sanje
vsakega športnika. Mirno lahko trdimo,
da je trenutno najboljši kajakaš sveta
Hrastničan Peter Kauzer.
Klubu, ki je v dobrih treh generacijah dosegel vse, manjka le še sodobna
kajakaška proga. Ta je obljubljena ob
izgradnji hidroelektrarne. Z njo bo potopljena zibelka kajakaštva v Sloveniji.
Kanjon reke Save med Litijo in Zidanim
Mostom bo le še ravna mirna voda.
Največja in najmogočnejša brzica v
Prusniku bo potopljena. A proga, ki bo
del pregrade, bo ponujala odlične pogoje za treninge in organizacijo prireditev na najvišjem nivoju. To bo klubu in
mladim Hrastničanom omogočalo, da
bodo osvajali svetovne vrhove v kajaku
in kanuju tudi v prihodnje.
Jakob Marušič
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Pridobivanje in
izmenjava kajakaškega
znanja v Španiji
Med 25. in 28. oktobrom sem se udeležil kongresa kajakaških trenerjev v sprintu in
slalomu v španski Catoiri. Kongres organizirajo vsako drugo leto, praviloma konec
oktobra, ta je bil že sedmi po vrsti. Tokrat sem se ga udeležil drugič, kot predavatelj
pa sem bil povabljen prvič. Tokrat sem imel dvojno izkušnjo – ponovno sem lahko
prisluhnil najboljšim trenerjem in tekmovalcem na svetu, hkrati pa sem izkusil, kako
je pred tako veliko skupino trenerjev, študentov in raziskovalcev stati in predavati.

K

akor vedno na kongresih, pa
so najpomembnejše vezi, ki jih
spleteš med odmori in ob večerih
ob dobri španski hrani, s katero so nas
organizatorji resnično razvajali. Največ
izveš ravno med pogovori z drugimi udeleženci pred, med in po predavanjih. In
kar je najlepše, najboljši trenerji najmanj
skrivajo in so najbolj odprti za diskusijo.
Kongres so najlepše zaokrožili
trije vrhunski tekmovalci, ki so vsak
posebej pripravili zelo doživeto predavanje. Maialen Chourraut (olimpijska
prvakinja 2016 v slalomu) je opisala
športno pot v zelo osebnem in njej
značilnem slogu, polnem emocij in
energije. Njena energija na odru je bila
še večja od tiste, ki se je živo spomnim
že z nastopa na EP 2012 v Augsburgu.
Izjemen je bil tudi Saul Craviotto (olimpijski prvak v sprintu 2016 in 2008,
sicer nosilec štirih olimpijskih medalj),
ki je opisal, kako trening gradi na treh
stebrih: fizičnem treningu, psihološki
pripravi in socialnemu okolju, v katerem živi. Tretji vrhunski tekmovalec
je bil Jon Schofield (srebrn v Riu, tudi
bivši svetovni prvak v spustu, trenutno končuje doktorat iz kineziologije),
ki je zelo spretno združil tehnični del
prestavitve z delom predstavitve o
njegovi poti od otroštva do dveh olimpijskih medalj. Oba dela predstavitve
je vrhunsko prepletel v zgodbo, ki je
bila hkrati polna tehničnih informacij in
navdušujoča ob enem.
V treh polnih dneh predavanj se je
zvrstila vrsta izrednih predavateljev.
Največ jih je bilo ozko vezanih na sprint.
Veliko je bilo tudi predavanj, vezanih na
slalom (ker so se ta predavanja prekrivala s sprintom, sem večino izpustil).
Nekatera predavanja pa so bila bolj
splošne narave (doping, kajakaške

22

Številka 2

poškodbe ipd.). Večerni del predstavitev pa je bil namenjen kratkim, 15
minutnim predstavitvam raziskovalcev
in podiplomskih študentov španskih in
portugalskih univerz. Te kratke predstavitve so bile večinoma povezane z meritvami parametrov zaveslaja, nekatere
pa tudi s parakajakaštvom. Izvedli so
tudi nekaj delavnic, povezanih s temami
razvoja moči, preventivnih vadb in
merjenja moči pri vajah na suhem in pri
zaveslaju na vodi.
Med mnogimi predavanji so bila najboljša prav tista tri, ki so jih predstavljali
trenerji najboljših sprinterjev na svetu:
Miguel Garcia (trener Saula Craviotta in španskega K4 500m), Alexandr
Nikonorov (trener olimpijskih prvakov
Liama Heatha, Eda McKeeverja in Jona
Schofielda) ter Viktorja Hűvosa (trenerja
tretjeuvrščenega K4 z lanskega svetovnega prvenstva in svetovnih prvakov v
K2 200m).

Miguel Garcia je predstavil, kako poteka trening španskih sprinterjev in kako
so, po zlati medalji v Pekingu, trening,
namenjen razdaljam na 500 in 1000
metrov, spremenili v trening, namenjen
razdaljam na 200 in 500 metrov. Količino
v umirjenih aerobnih območjih so celo
nekoliko povečali, zmanjšali pa količino
treninga v visoko intenzivnih aerobnih
območjih, tako so lahko povečali kvaliteto dela za hitrost in hitrostno vzdržljivost. Zelo so zmanjšali količino treninga
za eksplozivno moč (saj se je ta prekrivala s povečanim obsegom hitrosti na vodi),
razpolovili so tudi količino treninga za
hipertrofijo (presenetljivo se je mišična
masa vadečih vseeno povečala). Trenutno so Španci izjemno uspešni v moških
kajakaških olimpijskih disciplinah.
Alexandr Nikonorov je predstavil
svoj pogled na razvoj hitrosti v kajaku.
Predstavil je način dela pri postavljanju
nove 200-metrske filozofije treninga,
metode, ki jih uporablja, principe, ki se
jih drži pri sestavi programa, in razkril,
kje še vidi priložnosti za razvoj sprinterjev. Glede na to, da sta poleg drugih
dosežkov tudi oba dosedanja olimpijska
prvaka v K1 200m njegova varovanca,
lahko sklepamo, da je njegovo metodično in strogo na znanstvenih dognanjih
osnovano trenersko delo resnično prava
referenca za vse trenerje za njim.
Viktor Hűvos je imel med vsemi
predavatelji morda najbolj presenetljivo
in fascinantno tematiko. S pomočjo
skupine raziskovalcev je postavil sistem
pridobivanja podatkov o kajakašu, ki
že močno spominja na znanstveno
fantastiko. Pri njegovi napravi se v čolnu
zbirajo podatki o gibanju čolna po vseh
treh oseh, hitrosti čolna in frekvenci zaveslajev, moči zaveslaja iz izredno lahkih
senzorjev v veslu, srčnem utripu skupaj z

vsemi ostalimi informacijami, ki jih sicer
ponuja EKG (informacije o aritmijah in
mnogo čem drugem), temperaturi kože
in telesnega jedra s senzorjev na stegnu.
Prav iz sprememb temperature telesa
in s tem povezanimi na novo odkritimi
refleksnimi odzivi nanje (predvsem metabolizem naj bi se nanje zelo hitro odzival), si pri nadzoru intenzivnosti treninga
najbolj pomagajo. Preko temperature
telesa in njenih sprememb tudi sklepajo
o naravi prilagoditev na režime ogrevanja ter režime treninga v anaerobnih in
aerobnih območjih. Vse informacije se
brezžično prenašajo v trenerjevo tablico
v spremljevalnem čolnu in v slušalko
tekmovalca.
Svojo predstavitev sem navezal na
predavanje Andrea Paceja, s katerim sva
bila skupaj povabljena v Catoiro in je
predaval dan prej. Andrea je predstavil
teoretični del najinega dela: fizikalne
osnove za najinim modelom, graf-h
in vse njegove implikacije v nadzoru

vadbe in nastopa, predstavil nekaj novih
odkritij zadnjega pol leta (najnižja mejna
frekvenca, meritve togosti v pri teku in
zaveslaju) ter predvsem napovedal najin
zadnji članek (angleški prevod prihaja
kmalu), v katerem s statistično metodo
jasno predstaviva, kako je za tekmovalni
uspeh tehnično-taktična izvedba pomembnejša od fizične priprave (osnovano na vzorcu 18 najboljših K4 pri moških
in ženskah na SP 2017 ter podatkih,
pridobljenih ravno preko grafa-h). Sam
sem potem nadaljeval s predstavitvijo,
kako najin model razumevanja veslanja
deluje v praksi. Predstavil sem glavne
točke treh nivojev tehnike (osnovna
tehnika, meta-tehnika in mikro-tehnika),
iz katerih izhaja cel model. Nadaljeval
sem s sistemom analize začetnega stanja
in izhodišč športnika, tehnike, treninga
in nastopa. Metode analize omenjenih
področij predstavljajo edini način za
kreiranje povratnih informacij tekmovalcu. Z Andreo sva namreč mnenja, da je

pri ustvarjanju tekmovalnih rezultatov
vloga trenerja predvsem ta, da športniku
postavi osnovna izhodišča ter stalno
zagotavlja hitre in kvalitetne povratne
informacije o športnikovem početju.
Čarovnijo potem športnik vedno naredi
sam, znotraj učnega okolja, ki mu ga
trener pomaga postavljati. V predavanju
sem potem želel predstaviti tudi šest
področij vadbe na suhem, šest področij
vadbe na vodi in področja psihologije
športa, ki se prepletajo med vadbo na
vodi in na suhem.
Catoira (kot je med kongresom
zapisal eden od španskih časopisov)
tako vsaki dve leti za nekaj dni resnično
postane središče svetovnega kajakaškega dogajanja. Izkušnje, znanja in
poznanstva, ki jih trener lahko tu pridobi,
so več kot vredne dolge poti do tega
malega mesteca na atlantski obali, ki
sicer živi v znamenju vikinške preteklosti
in ribolova.
Jernej Župančič Regent
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Z danskima kolegoma po Ljubljanici

Z

animivo združevanje ogleda novih držav in možnosti za
veslanje, sta v Ljubljano pripeljala priložnostna novinarja
Stefana in Hanno z Danske. Ker sta si ob ogledu Slovenije
zaželela spoznati še možnosti veslanja, sta poklicala na KKK
Ljubljana in se pozanimala, ali bi jima klub lahko pomagal pri
organizaciji enega ali dveh kajakaških izletov v okolici Ljubljane.
Peter Česnik je vzpostavil stik med nami, in tako sta v začetku septembra priletela v Ljubljano. Oba sta navdušena nad
morskim kajakom in veslanjem po mirnejših rekah, zato sem
jima predlagal, da prvi dan opravimo izlet po Ljubljanici, naslednji dan pa doživita še lepote zgornjega toka Krke.
Način združevanja njunih popotovanj po svetu se mi je zdel
nadvse zanimiv. Prihajata z Danske, v kateri je prek 90 tisoč
kajakašev, predvsem rekreativnih, ki so združeni v nekaj več
kot 200 klubov. Večina med njimi je rekreativnih, velik del pa
vključenih tudi v sistem Euro Paddle Passa. Stefan in Hanna,
oba v pokoju, sta s prijatelji ustanovila klub, ki nima tekmovalnih
ambicij. Na obali morja imajo malo brunarico, v kateri imajo
shranjenih nekaj kajakov, večina pa jih seveda hrani doma. Brunarica nima garderobe ali klubskih prostorov. Je le shramba za
kajake. Ob vikendih se, navadno v manjših skupinah, odpravljajo
na izlete, veliko pa veslajo tudi v tujini. Ob povratku s takšnih
potovanj nato pripravijo tematske večere, na katerih se družijo
in drugim klubskim članom s pomočjo foto gradiva predstavijo
svoja doživetja. Preden sta prišla v Ljubljano sta si na podoben
način že ogledala Kanado, ZDA, Francijo, Švedsko, Nemčijo,
Hrvaško in še nekaj držav.

Predlagal sem jima, da izlet po Ljubljanici začnemo na Vrhniki in končamo v Ljubljani. Navdušena sta bila, kako se lahko
tako blizu mestnega vrveža Ljubljane odpraviš v popoln mir
na Ljubljansko barje. Med veslanjem sta se navduševala nad
pticami, ki so nas preletavale, nad račkami, ki so mirno plavale
in se niso menile za nas, opazili pa smo tudi ujedo, ki je krožila
nad nami in iz zraka prežala na plen. Že v bližini mesta smo
opazili želve, pred Špico pa tudi nutrije. Navdušil ju je tudi
pogled na Staro Ljubljano s kajakaške perspektive.
Dobrih pet ur lagodnega veslanja je bilo potrebnih, da smo
zaključili naš izlet. Planirano veslanje po Krki naslednji dan
je zaradi Stefanovega slabega počutja sicer odpadlo, sta si
pa poleg Ljubljane v naslednjih dveh dneh ogledala še Bled,
Škocjanske jame in Piran. Po prihodu na Dansko sta zgodbo o
ogledu Slovenije in veslanju po Ljubljanici opisala na svojem
blogu in napisala članek za objavo v kajakaški reviji. Verjetno
sta s tem navdušila še kakšnega Danca, da bo obiskal Slovenijo in si zaželel veslanja po slovenskih rekah, jezerih ali morju.
Njuna naslednja destinacija je Nova Zelandija, kjer prav
tako želita združiti ogled lepot dežele z veslanjem v okviru
lokalnega kluba. Stefan in Hanne sta mi prikazala zanimiv
koncept kajakaškega turizma s spoznavanjem lokalnih znamenitosti in vzpostavljanja stikov z novimi kajakaškimi kolegi.
To naše druženje bomo poizkušali izkoristiti za tesnejše sodelovanje z danskimi kajakaši tudi na področju rekreativnega
kajakaštva.
Andrej Jelenc

-20%

popust na vse kajake in kanuje
Akcija velja za naročila in plačila izdelkov do 31.12.2018.
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VELIKA KAJAKAŠKA TEKMOVANJA – SEZONA 2019
DATUM

NAZIV PRIREDITVE

KRAJ

Evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah

Bovec/Kobarid

MAJ
14. - 18. 5. 2019

23. - 26. 5. 2019 Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu

Poznan

30.5. - 2. 6. 2019 Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah

Pau

JUNIJ
6. - 9. 6. 2019

Svetovni pokal v spustu na divjih vodah

Treignac

14. - 16. 6. 2019

Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah

London – Lee Valley

21. - 23. 6. 2019

Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah

Bratislava

25. - 27. 6. 2019

Evropske igre (sprint na mirnih vodah)

Minsk

28. - 30. 6. 2019 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah

Ljubljana – Tacen

JULIJ
4. - 7. 7. 2019

Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in U23 Liptovsky Mikulaš

10. - 14. 7. 2019

Evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in U23

16. - 21. 7. 2019

Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in U23 Krakov

23. - 28. 7. 2019

Svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in U23

Banjaluka

25. - 28. 7. 2019

Evropsko prvenstvo v kajakaškem maratonu

Decize

Račice

AVGUST

V SLOVENIJI
MAREC / 30. – 31. 3. 2019
ICF ranking tekmovanje, Solkan

APRIL / 27. – 28. 4. 2019
ICF ranking tekmovanje,
Ljubljana – Tacen

MAJ / 14. – 18. 5. 2019
Evropsko prvenstvo v spustu na
divjih vodah, Bovec/Kobarid

Junij / 28. – 30. 6. 2019
Svetovni pokal v slalomu
na divjih vodah
Ljubljana – Tacen

1. - 4. 8. 2019

Svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in U23 Pitesti

21. - 24. 8. 2019

Svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu

30. 8. - 1. 9. 2019 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah

Szeged
Markkleeberg

SEPTEMBER
6. - 8. 9. 2019

Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah

Praga

6. - 8. 9. 2019

Svetovno prvenstvo v ekstremnem slalomu na divjih vodah

Praga

24. - 29. 9. 2019 Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah

La Seu d'Urgell

24. - 29. 9. 2019 Svetovno prvenstvo v sprintu na divjih vodah

La Seu d'Urgell
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Uspehi v sezoni 2018
Ime

Uvrstitev Tekmovanje

Disciplina

Ime

Uvrstitev Tekmovanje

Disciplina

Nejc Polenčič

3. mesto

MSP slalom

3xC1M

1. mesto
2. mesto

SP spust sprint
SP spust sprint
WC spust sprint

K1M
3xK1M
K1M

Niko Testen

1. mesto
3. mesto

EP U23 slalom
EP slalom

3xK1M
3xK1M

Nina Bizjak

2. mesto

SP U23 slalom

3xC1Ž

Peter Kauzer

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

EP slalom
EP slalom
WC slalom
WC slalom

K1M
3xK1M
K1M
K1M

Sara Belingar

2. mesto

MSP slalom

3xK1Ž

Simon Oven

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

SP spust klasika
WC spust – skupna razvrstitev
WC spust klasika
WC spust klasika

K1M
K1M
K1M
K1M

Tim Novak

1. mesto

EP U23 spust sprint

3xK1M

Urh Turnšek

3. mesto

MSP slalom

3xC1M

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

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

K1M
3xK1M
K1M
K1M

Vid Kuder
Marušič

1. mesto

EP U23 slalom

3xK1M

Vid Oštrbenk

2. mesto
1. mesto

MEP spust sprint
EP U23 spust sprint

K1M
3xK1M

Žan Jakše

1. mesto

WC slalom

K1M

Anja Osterman 3. mesto

MI sprint MV

K1Ž 500m

Anže Berčič

2. mesto

SP slalom

3xC1M

Anže Urankar

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

SP spust sprint
SP spust sprint
WC spust – skupna razvrstitev
EP U23 spust sprint
EP U23 spust sprint
WC spust

K1M
3xK1M
K1M
K1M
3xK1M
K1M

Benjamin
Savšek

2. mesto

SP slalom

3xC1M

Blaž Cof

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

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

C1M
C1M
C1M
C1M
C1M

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

MSP slalom
MEP slalom
MEP slalom
EP U23 slalom
MEP spust klasika
MEP spust klasika
MEP spust sprint

K1Ž
K1Ž
3xK1Ž
3xC1Ž
C2Ž
3xK1Ž
C2Ž

Eva Terčelj

3. mesto

WC slalom

K1Ž

Helena
Domajnko

2. mesto

MEP spust klasika

3xK1Ž

Jaka Bernat

3. mesto

MSP slalom

3xC1M

1. mesto

MOI slalom na MV
z ovirami

K1M

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

MEP slalom
EP U23 slalom
MEP spust klasika
MEP spust klasika
MEP spust sprint

3xK1Ž
3xC1Ž
C2Ž
3xK1Ž
C2Ž

2. mesto
2. mesto

3xC1M
C1M

1. mesto
3. mesto

SP slalom
WC slalom –
skupna razvrstitev
WC slalom
WC slalom

1. mesto
3. mesto

EP U23 slalom
EP slalom

3xK1M
3xK1M

Eva Alina
Hočevar

Lan Tominc

Lea Novak

Luka Božič

Martin
Srabotnik

Nejc Žnidarčič 1. mesto

Vid Debeljak

C1M
C1M

LEGENDA: EP/SP – Evropsko/svetovno prvenstvo / EP/SP U23 – Evropsko/svetovno prvenstvo za mlajše člane /
MEP/MSP – Evropsko/svetovno mladinsko prvenstvo / WC – Svetovni pokal / MOI – Mladinske olimpijske igre / MI – Mediteranske igre
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Lahko
noč,
skrbi.
Triglav komplet
Združite turistično
zavarovanje z
zavarovanji
cele družine in
prihranite do 50 %.

Kamorkoli po svetu
vas ponese pot,
mi smo z vami.
Za vsak primer.

