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Koliko težja bo prtljaga  
po Londonu?

Še nikdar v zgodovini slovenskega kajaka ni na olimpijske igre potovala 
tako številčna odprava športnic in športnikov, ki nas bodo v Londonu 

oz. na olimpijskih progah zastopali tako v kajaku in kanuju v slalomu na 
divjih vodah, kot v kajaku na mirnih vodah. V slalomu imamo zastopanih 
maksimalno število čolnov, več jih niti teoretično ne moremo imeti. Toda to 
še ni vse. Prav vsi slovenski čolni, oziroma prav vsi slovenski tekmovalci in 
obe tekmovalki so bolj kot kdajkoli doslej najmanj v širšem krogu favoritov 
za odličja, Peter Kauzer pa celo v najožjem za najžlahtnejše - zlato.
Nič novega torej ne bom povedal, če trdim, da upravičeno lahko priča-
kujemo odlične uvrstitve tudi od kanuista Benjamina Savška, prav tako 
kajakašice Eve Terčelj, kanuističnega dvojca Luka Božič in Sašo Taljat, da o 
kajakašici na mirnih vodah Špeli Ponomarenko Janić, ki bo v Londonu v igri 
celo za dve odličji, ne govorimo.
Peter Kauzer je upravičeno naš največji adut na igrah. V letih 2009 in 2011 
je Hrastničan postal svetovni prvak ter skupni zmagovalec serije tekem sve-
tovnega pokala, leta 2010 je posamičnim srebrnim kolajnam z EP dodal 
še najžlahtnejšo. Edina kolajna, ki najboljšemu kajakašu trenutne svetovne 
jakostne lestvice še manjka, je olimpijska. V Pekingu se je na olimpijskih 
igrah opekel, verjetno tiste izkušnje ne bo pozabil nikdar v življenju. Kauzer 
je bil tudi tedaj eden glavnih favoritov za zlato kolajno, tako, kot je tudi 
danes, okrogle tri tedne pred olimpijsko preizkušnjo v Londonu. Že nekaj 
časa popolnoma brez zadržkov napoveduje naskok na zlato kolajno, le 
ta bi tudi povsem zadovoljila njegove ambicije. Prav je tako. Peter drži se, 
vzemi tisto, kar ti že dolgo pripada!
Seveda pa se svet ne bo podrl če našim ne bo (povsem in vsem) uspelo, 
pravilno opozarja eden od najmočnejših generatorjev našega kajakaštva, 
predsednik zveze Bojan Žmavc. V vseh bojih prekaljeni kajakaški maček, 
človek poln izkušenj in zgodovinskega spomina; zraven je bil pri največjih 
uspehih slovenskega kajaka, pa tudi grenkih porazih, ki pečejo še danes. 
Bojan Žmavc natančno ve, da slovenski kajakaški šport še nikdar v vsej 
zgodovini, tudi tisti v pionirskih časih bratov Bernot, ali pa oni kajakaških 
šampionov, Andreja Jelenca in Srečka Masleta, in niti nepozabni srebrni 
kolajni, prvi individualni samostojne Slovenije, Andraža Vehovarja na olim-
piadi leta 1996 v Atlanti, ni stal tako visoko in tako trdno, kot zdaj. Žmavc 
ve, da se z najvišjega nadstropja hiše imenovane Slovenski kajak vidi vse 
do iger čez štiri leta v daljni Braziliji. Tam že vidi slovenske kajake in kanuje, 
tako tiste na divjih vodah, kot one na mirnih. V Celju raste mladenič, super 
talentirani Simon Brus, ob zelo mladi Evi Terčelj imamo še eno mladenko, 
nič slabšo od Eve, Uršo Kragelj, žal nam je lahko le, da ne moreta obe 
nastopiti v Londonu. V Mostu na Soči ob mladih Lovru Lebanu in Roku 
Kuku, rasejo in se že dokazujejo še mlajši fantiči, ki jih brusi mladi trener 
Jernej Župančič Regent, mladi mož z vrhunskimi tekmovalnimi izkušnjami 
in šolan strokovnjak. Ni vrag, da se ob tako dobrem delu ne bodo pojavili 
novi mladeniči in mladenke. Ne, za perspektivo slovenskega kajaka se ni 
prav nič bati, morda bomo imeli čez štiri leta celo še več čolnov v brazilskih 
vodah in morda bodo dekleta in fantje v njih posegali po še več žlahtnih 
odličjih, kot zdaj.
Torej: London ni vrh slovenske kajakaške zgodbe, kaj šele njen konec; pre-
pričan sem, da bomo v naslednjih letih osvajali še višje olimpijske vrhove in 
bo naša zgodba še svetlejša in uspešnejša. In prtljaga, kot pravi mirnovo-
dašica Špela, ob povratkih domov težja.

Peter Kauzer
svetovni prvak
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To je bila zadnja tekma pred OI. Letos sem nastopila na 
dveh tekmah, na obeh osvojila odličje, tako da grem z 
visokimi cilji tudi v London,« z odločnim tonom napoveduje 

olimpijske nastope Ponomarenko Janićeva.
do oi in tvojega nastopa je še okrogel mesec in 
pol, kako si pripravljena, kaj boš skušala še dodati, 
popraviti v času do oi?
Zaenkrat vse poteka po planu, ki sva ga imela s Stjepanom 
(Janićem) pred sezono. Za to obdobje priprav sem dobro pri-
pravljena. Do OI moram priti v tekmovalno težo, kar pomeni, da 
moram shujšati še kakšno kilo ali dve. 
Potrebno bo nadaljevati v isti smeri kot do sedaj, s tem, da bo v 
tem zadnjem delu priprav večji poudarek na hitrosti.
kako torej ocenjuješ svojo trenutno formo? kaj so 
pokazali zadnji nastopi?
Nastopila sem samo na eni tekmi svetovnega pokala, v Poznanju 
na Poljskem in tam osvojila 2. mesto na 500 metrov in 6. mesto 

na 200 metrov, kar mi je prineslo tudi skupno 5. mesto v svetov-
nem pokalu, kljub temu, da sem nastopila samo na eni od treh 
tekem. S svojimi rezultati sem zelo zadovoljna, še posebej, ker 
sem šla na tekmo s treninga in se za to tekmo nisem posebej 
pripravljala. Zadovoljna sem tudi s svojo tehniko veslanja, ki je 
rezultat trdega dela, ki sem ji v zimskem delu treninga posvetila 
veliko časa.
zadnje piljenje forme pred oi bo spet na Madžarskem, 
potem sledijo igre. poznaš progo v londonu?
V Londonu oz. na olimpijski progi še nisem veslala. Prvič bom na 
njej veslala na OI. Lani sem bila tam in si progo ter olimpijsko 
vas, v kateri bomo stanovali z veslači, ogledala. Proga je zelo 
lepa, z veliko ogrevalno progo in je močno podobna drugim 
olimpijskim progam, na katerih sem veslala. Ker med svojimi pri-
pravami na olimpijski nastop treniram v vseh vremenskih pogo-
jih, mislim da me tudi na progi v Londonu ne more nič presenetiti.
najbrž se zavedaš, da so pričakovanja tako širše 

Špela Ponomarenko Janić - piše: Borut Perko

Slovenska kajakašica na mirnih vodah, sprinterka Špela Ponomarenko Janić je na 
evropskem prvenstvu v Zagrebu pred dvema tednoma osvojila bronasto odličje med 
kajakašicami na 500 metrov. V tej disciplini in na 200 metrov se bo merila tudi avgusta 
na olimpijskih igrah v Londonu. Bron z EP in drugo mesto s tekme svetovnega pokala v 
Poznanju, prav tako na 500-metrski razdalji, sta tako pravšnja spodbuda za olimpijski 
nastop.

»Moji cilji v Londonu so zelo 
visoki.«
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športne javnosti kot ožje kajaka-
ške srenje zelo velika, segajo prav 
do kolajn. kako bo nastopiti s tem 
bremenom? 
Čeprav je seveda res, da imate 
tudi vsi tekmovalci in tekmoval-
ke v kajaku na divjih in mirnih 
vodah, zelo visoke cilje, kar je 
prav, saj po sijajnih rezultatih v 
minulih sezonah, tudi letošnji, dru-
gačnih ambicij niti ne sme biti. 
peter kauzer najbrž pričakuje 
zlata kolajno, kaj pa ti?
Glede na to, da kajak na mirnih vodah ni 
toliko popularen in tudi ni toliko v medijih 
kot slalom, mislim da pričakovanja jav-
nosti do mene ne bodo velika. Moji cilji 
so visoki in moja največja želja je, da bi 
izboljšala 6. mesto iz Pekinga.
javnost in mediji vas bodo naj-
brž nenehno opazovali, saj se iz 
slovenije, malone vidi london, če 
se malce pošalimo oz. pretirava-
mo. 
vsekakor oi še nikdar ne bodo 
tako pred nosom, povsem druga-
če bo, kot pred pred štirimi leti v 
pekingu... res pa, da razen petra 
in tebe drugi s tem nimajo izkušenj.
Jaz se s tem, da bodo OI v Londonu in 
tako tudi bližje domu čisto nič ne obre-
menjujem. Z razliko od Pekinga nam bo 
lažje, ker je pot dosti krajša, časovna 
razlika pa minimalna zato tudi ne bo 
potrebno na igre oditi toliko prej. Sama 
grem na OI zato, da bi naredila čim boljši 
rezultat in na to bom tudi osredotočena.
seveda se ne bo podrl svet, če ti 
ne bo šlo vse po načrtih, taka je 
pač narava športa, čeprav pa bo 
vendarle malce drugačen za tebe, 
svet namreč, če ti bodo v londonu 
okoli vratu obesili kolajno.

Če v Londonu osvojim medaljo, bo svet 
bolj s svetlobo obsijan, torba za domov 
pa malo težja.

Stjepan Janić, trener:
Tudi sam nekoč odličen kajakaš na 
mirnih vodah, ni samo trener, pač pa 
tudi mož naše najboljše mirnovodaši-
ce, doma iz Kopra. »Minulo leto sem 
imel zdravstvene probleme, zato s 
Špelo nisva mogla sodelovati, tako, 
kot bi si oba želela. Letos je vse dru-
gače, do zdaj sva izpolnila vse, kar 
sva si zastavila, da morava, zato sem 
pred OI v Londonu optimist. 
Špela je vsestransko boljša kot lani, 
natančneje boljša kot kadarkoli, kar 
so potrdili tudi letošnji rezultati, tako 
na 200, kot 500 metrov. 
Spočetka je vadila na daljših raz-
daljah, zdaj pa sva v priprave vne-
sla tudi treninge hitrosti, kar se je 
v Zagrebu na EP že odrazilo na 
rezultatu. Odlično je pripravljena, še 
bolje bo po treh tednih priprav na 
Madžarskem, kjer bova skoraj vse 
do Londona, oziroma nastopa tam. 
Poudariti moram, da je Špela na 
Madžarskem trenirala z mojo sestro 
Natašo, prepričan sem, da bo to 
obema koristilo. Prav tako moram 
povedati, da že nekaj časa uspešno 
sodeluje z bioterapevtom Marjanom 
Ogorevcem, prepričan sem, da tudi 
to sodelovanje že daje rezultate. 
Nobenega razloga tako nimam, da 
ne bi od Špelinega nastopa na OI 
pričakoval vrhunske rezultate,« nam 
je pred zadnjim tritedenskin ciklusom 
treninga pred olimpijskimi igrami, 
povedal Stjepan Janić.
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Kakšno je trenutno stanje pripravljenosti pred 
oi? na čem bodo temeljile priprave v zadnjih 
tednih pred igrami?

Nekoliko sem še utrujena od zadnjih treningov in priprav, se 
pa forma stopnjuje. Sedaj me čakajo še trije tedni treninga do 
zadnjega odhoda v London. Trening bo takšen kot ponavadi 
oziroma tak, kakršnega smo si zastavili na začetku, bom pa 
nadgradila to, kar sem trenirala prej. 
za teboj sta nastopa na dveh tekmah svetovnega 
pokala. je forma že zadovoljiva?
V Cardiff sem prišla s priprav v Londonu in sem bila zelo utruje-
na. Z nastopi nisem najbolj zadovoljna, ampak se da na vsaki 
tekmi najti kakšno vožnjo, s katero sem zadovoljna in sem imela 
prave občutke. Sicer pa še nisem pokazala tega, kar znam. Prvi 
del svetovnih pokalov je šel mimo, sedaj sledi dober trening in 
nastop v Londonu, nato pa še dva svetovna pokala. Rezultati na 

Eva Terčelj - piše: Nina Jelenc

Kajakašica Eva Terčelj si je mesto v olimpijski slalomski ekipi zagotovila kot zadnja, 
po zelo napetem boju z Uršo Kragelj, reprezentančno kolegico, s katero skupaj tudi 
trenirata. Študentka arhitekture že ima polno zbirko odličij z mladinskih tekmovanj, 
pa prvenstva za mlajše člane ter ekipno kolajno s članskega svetovnega prvenstva v 
Tacnu. Izkušnje z velikih tekmovanj tako že ima, a v Londonu jo čaka še prvi nastop na 
največjem športnem dogodku.

»Pod pritiskom se lahko zgodi 
marsikaj.«
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teh svetovnih pokalih ne bodo imeli veliko vpliva na moj olimpij-
ski nastop, saj na teh prizoriščih nismo imeli veliko treningov, ker 
je bil omogočen le en trening dnevno, ponavadi jih je bilo malce 
več. Bolj mi ustreza daljše privajanje na progo in ker imam v 
Londonu zagotovljeno veliko količino treninga, bom na progo 
bolj privajena in bom lahko tudi bolje nastopila. 
na olimpijski progi si opravila že kar nekaj treninga. 
so še kakšne neznanke?
Sedaj sem bila že tretjič, prihodnji teden pa se odpravljamo že 
na četrte priprave v London. Proga je kar zahtevna in je treba na 
njej veslati kar pogosto, da jo bom dodobra spoznala. Seveda 
jo že poznam, ampak vsak dodaten trening bo le prednost, 
da se bom počutila bolj domače. Ker je tako zahtevna, je zelo 
dobro, da na njej preveslaš veliko kilometrov.
kakšne cilje imaš pred nastopom na oi? bodo pri-
čakovanja javnosti in navijačev prinesla tudi kaj 
bremena?
Še vedno ostajam pri prvotnih ciljih, kar pomeni, da bom 
poskušala uživati v dogodku, ob tem pa se osredotočila na svoj 
nastop, kjer bom dala vse od sebe. Želim prikazati čim boljše 
vožnje. Z drugimi stvarmi se ne obremenjujem, saj vem, da sem 
sposobna dobrih voženj. Sedaj se moram le pripraviti, da jih 
bom zmožna prikazati.
konkurenca na olimpijskem slalomu bo številčno 
šibkejša kot na drugih tekmovanjih, vendar bodo 
po drugi strani nastopali le najboljši predstavniki 
posameznih držav. koga uvrščaš med najresnejše 
favorite za osvojitev kolajne?
Napovedovanje je zelo nehvaležno. Olimpijske igre so najbolj 
nepredvidljive izmed vseh tekem, kar se je videlo že na zadnjih 
OI. Mislim pa, da bodo tekmovalke, ki se uvrščajo na najvišja 
mesta, še vedno najresnejše kandidatke. Ampak vseeno se pod 
pritiskom lahko zgodi marsikaj.
bivali boste v olimpijski vasi, skupaj s številnimi svetov-
nimi zvezdniki iz najrazličnejših športov. imaš kakšne 
želje, na koga bi želela naleteti v olimpijski vasi?

Najprej bom spoznala celotno slovensko olimpijsko ekipo, želim 
pa si spoznati tudi Michaela Phelpsa in Novaka Djokovića, ki se 
mi zdi zelo dobra osebnost in športnik.

KOT GOBE PO DEŽJU
Novo šolsko leto prinese nove 

ekoface, in to veliko njih. Letos 
se je v poznavanju okoljskih 

tem izpopolnjevalo kar 3.720 
osnovnošolcev, ki so se pomerili 

v šolskih, regijskih in v državnem 
tekmovanju Ekokviza.

Več o letošnjem Ekokvizu 
preberite na eko.telekom.si, 

kjer lahko tudi sami razširite in 
preizkusite svoje znanje.

EKOFACE

Miha Terdič, trener:
Eva je fizično zelo dobro pripravljena. Čez zimo smo delali 
zelo dobro, tudi na treningu v Londonu, je veslala zelo 
dobro. Pričakujem, da bo nadaljevanje priprav potekalo v 
podobnem smislu. Nekaj bo treba dodati le še na sami tek-
movalni pripravi, analizirati in razčleniti bo treba še progo, 
nato pa se kar se da dobro pripraviti. 
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Kakšno je trenutno stanje pripravljenosti pred 
oi? na čem bodo temeljile priprave v zadnjih 
tednih pred igrami?

Ko bom končno prišel domov, se bom malo spočil, prečistil glavo 
in premislil, kaj sem delal do sedaj in kaj bom delal do OI, da se 
bom čim bolje pripravil na tekmo - psihično in fizično. Po nekaj 
dneh doma, bom znova odpotoval na trening v London, ampak 
treningi ne bodo več tako naporni kot do sedaj. Vem, da bom 
na OI prišel v najboljši formi in da takrat ne bom tako utrujen. V 
tem trenutku sem na 80 odstotkih pripravljenosti, ki jo bom imel 
na OI, tako da se mi ni treba bati. Še vedno sem dovolj hiter.
za teboj sta nastopa na dveh tekmah svetovnega 
pokala. je forma že zadovoljiva?
Najprej se moram spočiti, saj so bil treningi in potovanja v 
London, Augsburg, Cardiff in Pau zelo naporna. Imel sem nekaj 
napornih tednov treninga, ki ga je bilo količinsko zelo veliko, 
tako da se mi sedaj poznata psihična in fizična utrujenost. 
Čeprav sem se na vodi počutil dobro, je prišlo do napak. S tem, 
kar sem pokazal na vodi in z občutki sem povsem zadovoljen. 

Morda sem pričakoval nekoliko boljše rezultate, a tako je. 
Glavni cilj so OI in vse sem podredil temu, tako da so tekme 
svetovnega pokala izgubile nekaj pomena.
na olimpijski progi si opravil že kar nekaj treninga. 
so še kakšne neznanke?

Peter Kauzer - piše: Nina Jelenc

Peter Kauzer bo edini slovenski slalomist na divjih vodah, ki že ima izkušnje z olimpijskih 
iger. Te so bile v Pekingu grenke, a v zadnjih štirih letih je tekmovalec, ki bo septembra 
dopolnil 29 let, nanizal številne uspehe na največjih tekmovanjih. V letih 2009 in 2011 
je postal svetovni prvak ter skupni zmagovalec serije tekem svetovnega pokala, leta 
2010 je posamičnim srebrnim kolajnam z EP dodal še najžlahtnejšo. Edina kolajna, ki 
najboljšemu kajakašu trenutne jakostne lestvice še manjka, je olimpijska.

»Cilj je jasen - zlata olimpijska 
kolajna!«

Peter Kauzer starejši, trener:
Peter je imel v tem trenutku za seboj veliko količino treninga 
v Londonu, kar se je poznalo na vožnjah v svetovnem poka-
lu. Izjemno dobro je pripravljen, se pa pozna, da nismo 
veliko delali na hitrosti in na sigurnosti, ker je imel kar nekaj 
dotikov. Ko pridemo domov, bomo popravili še manjkajoče 
stvari, nato pa dokončali delo v Londonu. Letos sva si kot 
edini cilj zadala OI, tekme svetovnega pokala pa so bile 
bolj kot ne trening. Letos je bilo zelo malo tekem pred OI, 
tako da bomo videli, kako bo to vplivalo na njegovo pri-
pravljenost. Motiviran je dovolj, saj je vse cilje in treninge 
podredil olimpijski tekmi.
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Neznank na progi ni več, je pa to proga, kjer te zelo hitro lahko 
kaj preseneti. Morda je to malce kontradiktorna trditev, a tako 
je. Progo sem dobro preučil, a včasih pridejo trenutki, ko sploh 
ne veš, zakaj te je v kakšnem valu »zabilo« ali ko kakšen val nisi 
dobro prečkal. Na koncu se bo moralo na OI vse dobro »poklo-
piti«. Če bi bile OI že ta trenutek, se ne bi preveč obremenjeval, 
da ne bi proge dobro poznal, saj sem na njej naredil že ogro-
mno treninga. Že sedaj sem naredil skoraj enkrat več treninga na 
tej olimpijski progi kot v Pekingu, tako da me ne skrbi.
kakšne cilje imaš pred nastopom na oi? bodo pri-
čakovanja javnosti in navijačev prinesla tudi kaj 
bremena?
Cilje sem si postavil že v Pekingu, a jih nisem dosegel. Cilj se 
ni spremenil, kvečjemu še bolj verjamem, da sem ga zmožen 
doseči, saj sem po takšnih treh sezonah, kot sem jih imel sedaj, 

samozavesten. Kot aktualni svetovni prvak ne bom rekel, da 
grem tja z željo po finalu oziroma kolajni. Cilj je jasen- zlata 
olimpijska kolajna. Od tega ne odstopam in poskušal bom nare-
diti vse, da bom pokazal takšne vožnje, kot jih znam, in na koncu 
dobil zlato kolajno. Cilj je jasen, vem pa, da ni nič podarjenega. 
Narediti moraš vse, na koncu pa imeti še kanček športne sreče. 
Če bo vse tako, kot mora biti, verjamem, da se bom veselil.
konkurenca na olimpijskem slalomu bo številčno 
šibkejša kot na drugih tekmovanjih, vendar bodo 
po drugi strani nastopali le najboljši predstavniki 
posameznih držav. koga uvrščaš med najresnejše 
favorite za osvojitev kolajne?
Res je, da lahko na OI nastopi le 22 kajakašev, a od tega nas je 
15 sposobnih dobiti kolajno. Na OI ni slabih tekmovalcev, tudi 
tisti, ki so slabše uvrščeni, nekaj znajo, saj so se uvrstili na OI. 
OI so posebne, kar se je videlo v Pekingu, ko je uspel Boukpeti, 
pa tu ne mislim zaradi tega, da bi bil »outsider«. Zmeraj je bil 
hiter, ampak nikoli ni uspel sestaviti dveh dobrih voženj. To mu 
je uspelo takrat, ko je bilo treba, in dobil je kolajno, ne prej ne 
kasneje pa ni bil več v finalu. OI so zgodba zase, tam se vse 
teorije porušijo. Moraš biti rojen, da zmagaš. 
Upam, da sem se v teh štirih letih nekaj naučil in da je Peking 
moral priti, da bo letos drugače.
bivali boste v olimpijski vasi, skupaj s številnimi svetov-
nimi zvezdniki iz najrazličnejših športov. imaš kakšne 
želje, na koga bi želel naleteti v olimpijski vasi?
Lepo je videti zvezdnike svetovnega formata, ampak nanje ne 
gledam tako, temveč jih vidim kot normalne ljudi. Če bi imel 
možnost, bi se želel fotografirati z Djokovićem, če bo spet v 
olimpijski vasi. V Pekingu je bil celo v sosednjem bloku, ampak 
ne vem, zakaj se nisem slikal z njim. 
Če bo kakšen zanimiv športnik, se bom z veseljem slikal, to je 
lep spomin. Kaj pa veš, morda pa se bo kdo želel fotografirati 
z mano (smeh).
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Kakšno je trenutno stanje pripravljenosti pred 
oi? na čem bodo temeljile priprave v zadnjih 
tednih pred igrami?

Trenutno sem še v fazi treninga oziroma priprav na OI. Tudi 
tekme svetovnega pokala sem vzel bolj kot trening. V svojih 
vožnjah sem poskušal različne stvari in se iz nastopov na zadnjih 
tekmah nekaj naučil. Vem, da bom moral na OI prikazati res 
varno in zanesljivo vožnjo, brez napak in kazenskih sekund. 
Postopoma se moram uvrstiti v finale, tam pa dati svoj maksi-
mum. V nadaljevanju bom doma treniral dvakrat dnevno, na 
divji in mirni vodi v Tacnu, potem pa šel znova v London. Nato 
sledi povratek domov, čez nekaj dni pa spet trening v Londonu. 
Tisto na koncu bo le še piljenje forme in dokončno spoznavanje 
proge ter priprava na OI. Trenutno še imam nekaj časa za koli-
činske treninge in nabiranje kilometrine. 
za teboj sta nastopa na dveh tekmah svetovnega 
pokala. je forma že zadovoljiva?
Mislim, da sem želel nekoliko preveč. Veslal sem nekoliko dru-
gače kot v Augsburgu, kjer sem se res osredotočil na natančne 

in tekoče vožnje ter kakšna vrata odpeljal z nekaj rezerve. V 
finalu sem sicer res startal na polno, saj sem želel dober rezul-
tat, ampak v kvalifikacijah in polfinalu sem poskušal veslati tako 
konstantno kot na izbirnih tekmah. Na svetovnih pokalih pa 
sem morda želel preveč, saj sem hotel ponoviti hitre vožnje iz 
Augsburga. Videl sem, da moram kdaj veslati nekoliko poča-
sneje, pa tudi kakšna vrata odpeljati bolj tehnično, ne pa hitro 
in površno. 
na olimpijski progi si opravil že kar nekaj treninga. 
so še kakšne neznanke?
Progo sem že dodobra spoznal in določene stvari mi grejo res 
zelo dobro, ampak voda je zelo zahtevna, saj je veliko pro-
titokov in valov. V trenutku sem že sposoben odpeljati tekočo 
vožnjo od starta do cilja. Vsekakor pa bo čim več treninga zelo 
dobrodošlega. Proga mi je zelo všeč. 
kakšne cilje imaš pred nastopom na oi? bodo pri-
čakovanja javnosti in navijačev prinesla tudi kaj 
bremena?
Na OI bom poskušal prikazati zanesljive vožnje v kvalifikacijah 

Benjamin Savšek - piše: Nina Jelenc

Ljubljanski kanuist Benjamin Savšek si je olimpijsko vozovnico priveslal z odličnimi nas-
topi na izbirnih tekmah, kjer je nanizal nekaj zelo konstantnih rezultatov ter tako zados-
til pogojem za direktno uvrstitev na OI že po domačih izbirnih tekmah. Dobro formo je 
v začetku maja kronal z bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v Augsburgu, kar je 
doslej njegov največji uspeh v članski konkurenci.

»Zdi se mi, da bom na OI 
doživel veliko presenečenj.«
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in polfinalu, vožnje brez kazenskih sekund. Na startu nas bo 16, 
od tega se jih bo 12 uvrstilo naprej, tako da bom moral odpeljati 
lepo vožnjo, brez kakšnih ekstremnih poizkusov, potem pa v 
finalu veslati na vso moč. Tony Estanguet se ne bo dal kar tako, 
tako da bo treba v finalu res pokazati vse, predvsem pa paziti, 
da ne bom naredil kakšne neumne napake, saj v tem primeru 
vem, da mi bo dobra uvrstitev ušla. S podobnimi vožnjami kot 
sem jih imel v Augsburgu, pa sem časovno povsem primerljiv z 
ostalimi. Nekaj bremena bo, saj se je tudi na teh svetovnih poka-
lih pokazalo, da sem zaradi kolajne na EP pričakoval, da bom 
tudi tukaj dosegal dobre rezultate. Na OI bodo pričakovanja 
vseh zelo velika, tako malo pritiska bo, ampak se bom poskušal 
osredotočiti na svoje vožnje, ne pa razmišljati o rezultatu.
konkurenca na olimpijskem slalomu bo številčno 
šibkejša kot na drugih tekmovanjih, vendar bodo 
po drugi strani nastopali le najboljši predstavniki 
posameznih držav. koga uvrščaš med najresnejše 
favorite za osvojitev kolajne?
Tony Estanguet in Michal Martikan bosta spet tista dva, ki se 

bosta borila za prvo mesto. Nevaren utegne biti tudi Nemec 
Tasiadis, čeprav je še mlad in bo prav tako kot jaz na OI 
nastopil prvič. Sicer se vedno najde kdo, ki lahko premaga 
Estangueta in Martikana, ampak sta zelo izkušena in se bosta 
za OI pripravila zelo dobro. Zdi se mi, da oba želita še zadnjič 
narediti dober rezultat, Martikan že petič, Estanguet tretjič. 
Vsekakor bo zanimivo.
bivali boste v olimpijski vasi, skupaj s številnimi 
svetovnimi zvezdniki iz najrazličnejših športov. imaš 
kakšne želje, na koga bi želel naleteti v olimpijski 
vasi?
Na OI bom imel priložnost za srečanje z veliko športniki. 
Spoznati jih, je velika čast. Želel bi srečati Novaka Djokovića, 
ampak tam bo še veliko drugih. Zdi se mi, da bom na OI doživel 
veliko presenečenj, ko bom na kosilu ali večerji srečal svetovne 
zvezdnike.

Jože Vidmar, trener: 
Po menjavi čolna je imel Benjamin nekaj težav, saj se je 
čoln obnašal nekoliko drugače kot prejšnji, a je uspel osvo-
jiti tudi novega. Na tekmah v Angliji in Franciji je poskušal 
nekoliko eksperimentirati s hitrostjo in polnim napadom, 
ampak je ugotovil, da le zanesljiva vožnja, brez napak, 
prinaša pravi rezultat. Te hitre in brezglave vožnje pa 
vedno prinašajo dotik, kar ga potem na lestvici pomakne 
nekoliko navzdol. Priprava je dobra, tako tehnično kot tak-
tično je na primernem nivoju. Napovedovati je zelo težko, 
je pa Benjamin letos videl, da sodi v sam vrh, je pa treba 
to seveda uresničiti še na tekmi. Cilj je finale, potem pa se 
lahko zgodi prav vse.

www.roto.si

tel.: 02/5252151     mob.: 041/64 64 46     info@roto.si

KAJAKI IN KANUJI
• iz polietilena
• trpežni, UV stabilni, majhna teža, dodatna oprema
• slovenski proizvajalec

sport
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Kakšno je trenutno stanje pripravljenosti pred 
oi? na čem bodo temeljile priprave v zadnjih 
tednih pred igrami?

luka božič: Do priprav v Londonu sva imela nekaj težav, 
ampak v Cardiffu sva se zbrala in dobro nastopila na dveh sve-
tovnih pokalih. Zdaj se morava spočiti, nato pa začeti stopnjeva-
ti formo. Tehnično sva že kar dobro podkovana.
sašo taljat: S pripravljenostjo nimava težav, sva pa trenutno 
zaradi ritma tekem in potovanj malo utrujena. Čaka naju nekaj 
dni počitka, potem pa bomo stopnjevali do OI. Z bazo nimava 
težav, saj smo čez zimo dobro trenirali in bi morala zdržati do 
konca.

za vama sta nastopa na dveh tekmah svetovnega 
pokala. je forma že zadovoljiva?
Luka Božič: Prikazala sva dobre vožnje, le na zadnji tekmi se je 
že kazala utrujenost. Na poti sva že tretji teden, pred svetovnim 
pokalom sva bila na pripravah v Londonu, kjer je res zahtevna 
proga. Tam sva se dobro pripravila. V Cardiffu sva startala 
mirno, tudi v Pauju sva v kvalifikacijah odpeljala dobro, zadnji 
dan pa se je videlo, da so napori treh tednov prišli za nama.
Sašo Taljat: Če začnem s tekmo v Pauju, mislim, da sva dobro 
stopnjevala ritem skozi kvalifikacije in polfinale, v finalu pa se 
nama je plan podrl v devetih vratih, kjer sva bila izven idealne 
linije in naju je odneslo mimo vrat. Potem sva se mučila do 

Luka Božič in Sašo Taljat - piše: Nina Jelenc

Luka Božič in Sašo Taljat, kanuista iz Mosta na Soči, sta bila pred štirimi leti že na pragu 
senzacije in uvrstitve na OI, a jima je olimpijsko mesto ušlo le za las. Pred letošnjo 
sezono je kazalo, da bo potrditev olimpijske kvote, ki sta jo priveslala na svetovnem 
prvenstvu, lahka naloga, a v spomladanskem delu sezone sta se spopadala z nekaj 
težavami, tako da sta si nastop na OI priveslala šele po neposrednem boju z dvojcem 
Kralj-Hočevar na EP v Nemčiji. Odtlej je forma vse boljša, saj sta tretja s članskega sve-
tovnega prvenstva v slalomu leta 2009 ter svetovna prvaka v spustu na divjih vodah na 
prvi tekmi svetovnega pokala osvojila srebrno kolajno, za zlato pa zaostala le za dve 
stotinki sekunde.

»Vsak, ki gre na OI, razmišlja 
o kolajni, tudi midva nisva 

izjema.«
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konca, saj se nisva uspela več uskladiti in ni bil več užitek veslati. 
Tekma v Cardiffu je bila zelo dobra, sva pa imela nekaj dni pred 
tekmo večje težave na treningih. 
Nikakor nisva uspela spraviti čolna »v pogon«, tako da sva si 
vzela manjši počitek in se pripravila na tekmo.
na olimpijski progi sta opravila že kar nekaj trenin-
ga. so še kakšne neznanke?
Luka Božič: Proga nama kar leži, saj je voda zelo divja in so 
valovi zelo veliki. Nisva je še čisto osvojila, ampak saj je nihče 
ne bo mogel osvojiti povsem do konca. Bova pa se poskusila 
nanjo čim bolje pripraviti.
Sašo Taljat: Velikih neznank na progi ni, še največja sva midva. 
Mislim,  da sva se z njo kar dobro spoprijateljila in da nama je 
pisana na kožo.

kakšne cilje imata pred nastopom na oi? bodo 
pričakovanja javnosti in navijačev prinesla tudi kaj 
bremena?
Luka Božič: Najin cilj je bolj tehnične narave, to je tekmo zgradi-
ti do vrha, kar nama bo uspelo le z lepimi vožnjami, brez napak. 
Še nikoli nisva bila na startu tako velike tekme, s toliko gledalci, 
tako da si že sedaj poskušava predstavljati, kako bo. Na tem 
delava tudi s psihologinjo, tako da bova tam v najboljši možni 
formi oziroma pripravljenosti. Upam, da ne bova pod prevelikim 
stresom.
Sašo Taljat: Vsak od nas, ki gre na OI, razmišlja o kolajni, tudi 
midva nisva izjema. Nastopali bodo le najboljši in vsi imajo 
možnost zmagati oziroma osvojiti eno od kolajn. Vsi so favoriti, 
nobenega ne smeš podcenjevati, vendar pa tudi midva ciljava 
najvišje.
konkurenca na olimpijskem slalomu bo številčno 
šibkejša kot na drugih tekmovanjih, vendar bodo 
po drugi strani nastopali le najboljši predstavniki 

posameznih držav. koga uvrščata med najresnejše 
favorite za osvojitev kolajne?
Luka Božič: Izpostavil bi brata Hochschorner, ki sta zmagala že 
na zadnjih treh OI, tako da bosta glavna kandidata za zmago. 
Potem pa so tu še Francozi, ki imajo res močno ekipo, ter številni 
drugi. Vsak čoln, ki starta na OI, lahko zmaga, kakor se je poka-
zalo na zadnjih nekaj OI.
Sašo Taljat: Angleži bodo imeli na OI dva čolna, veliko so tre-
nirali na progi in imeli na njej tudi izbirne tekme, tako da mislim, 
da so med najbolj nevarnimi tekmeci.
bivali boste v olimpijski vasi, skupaj s številnimi sve-
tovnimi zvezdniki iz najrazličnejših športov. imata 
kakšne želje, na koga bi želela naleteti v olimpijski 
vasi?
Luka Božič: Pravzaprav nimam nobene posebne želje, vem pa, 
da bom srečal številne športnike in mi bo v veselje. Komaj čakam 
ta dogodek in sem v velikih pričakovanjih. Upam, da bodo celo-
tne OI dobre.
Sašo Taljat: Toliko jih je, da se ne bom sedaj spomnil nikogar 
(smeh). 
Prav gotovo je lepa izkušnja srečevati športnike, ki jih gledaš po 
televiziji. Veselim se srečanja s komerkoli.

Dejan Testen, trener:
Že od izbirnih tekem dalje z Luko in Sašem delujemo po 
načrtu »B«, ki smo ga imeli pripravljenega za primer, da 
bi bilo olimpijsko normo treba potrditi v Augsburgu. To 
pomeni, da program prilagajamo trenutnemu počutju oziro-
ma utrujenosti, ne stopnjujemo pa forme, kot smo to počeli 
v zadnjih dveh letih, ko smo rasli skozi sezono in v drugi 
polovici sezone dosegali res vrhunske rezultate. Z rezulta-
toma na prvih dveh svetovnih pokalih sem zadovoljen, a na 
treningih še nista dovolj stabilna, da bi lahko mirno spali. 
Pred OI se bosta morala dobro spočiti, čeprav se zave-
damo, da nam zmanjkuje časa.  Morali bomo še zgraditi 
njun prihod na veliko tekmo in tik pred njo poravnati njune 
krivulje dejavnikov – tako pravimo uravnavanju razlik med 
njima. Pred tekmo je še nekaj neznank, največja pa bo njun 
psihični odziv pred samo tekmo. Med letošnjimi izbirnimi 
tekmami smo se s tem problemom že srečali in upam, da 
smo se nekaj naučili. Sicer pa znata zelo dobro in hitro 
veslati, tako da lahko pričakujemo zelo dober ‘žur’, če 
bomo do takrat uspeli združiti vse nitke.
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Danes vsi vemo, kako prav je imel Dejan Testen, ko je oba 
fanta usmeril v mirne vode in projekt dvojca kot trener 
neomajano podpiral v njunih sanjah o Londonu. London 

je bil njun veliki cilj v zadnjih štirih letih. Že v sezoni 2010 sta z 
dvema uvrstitvama na oder za zmagovalce na svetovnih pokalih 
in z neverjetno hitrimi časi nakazala, da mislita resno. A čisto na 
koncu jima je na kvalifikacijah, kljub dobremu veslanju obakrat 
zmanjkalo nekaj sreče. Nastop v Londonu se jima je izmuznil 
za vsega nekaj centimetrov. Tako s svojimi uvrstitvami na velikih 
tekmovanjih kot  z izjemno usklajenostjo in ritmom veslanja pa 
sta v zadnjih letih postala referenca mnogim drugim vrhunskim 
posadkam in trenerjem.
Nadčloveški napori na treningu, velika odrekanja, odločnost 
in izjemno zrelo nastopanje na velikih tekmah so njune glavne 
vrline. V njima in drugih uspešnih mostarskih kajakaših ter kanu-
istih se preliva kri tolminskih puntarjev, v njih veje samozavest in 
sproščenost, ki jim jo je privzgojil Dejan Testen, in ne nazadnje 
moč in energijo črpajo tudi iz globoke povezanosti z neokrnjeno 
naravo in reko Sočo. Zelo pomembno vlogo pri hitrem napredku 
čolna pa igra tudi nemški trener Ingolf Beutel.
Beutel je trener reprezentance ravno od leta 2009 in je tako 
lahko dvojcu vcepil najpomembnejše tehnične prvine že na 
samem začetku. Nemec je tako njima kot valu mnogih mlajših 
kajakašev (ne spreglejmo vrhunskega mladinskega dvojca 
Apollonio-Blaževič) postavil sistem dela, ki je sicer zelo preprost, 
a hkrati zelo zahteven. Kuk in Leban sta skozi svojo nadarjenost 
začutila, da jima bo ponujeni sistem treninga koristil in jima 

omogočil dolgoročen in zanesljiv napredek. Ker so bili rezultati 
kmalu vidni, napredek pa konstanten, ju tudi zelo zahteven in 
neizprosen način dela Nemca, ni odvrnil. Danes oba prisega-
ta, da ju je prav garanje zadnjih štirih let in nenehno delo na 
izboljševanju tehnike in ekonomije zaveslaja postavilo ob bok 
najboljšim posadkam na svetu.
V njiju se je ob koncu tega olimpijskega cikla nabrala eksploziv-
na mera zadovoljstva ob uspehih in grenkobe ob dejstvu, da se 
jima je London izmuznil skozi prste. To bi jima znalo dati dovolj 
goriva za naslednje štiri leta iskrenja!

sledi kratek intervju z dvojcem. nekateri odgovori 
so presenetljivi a hkrati bo bralec v njih opazil zrelost 
in globino čustev obeh fantov.
kako danes gledata na odločitev, da se posvetita 
mirnim vodam?
rok: Redno dobivam potrditve o pravilni odločitvi ... s športne-
ga vidika, ker imam več potenciala v sprintu in bi bil le še en 
povprečen slalomist več, z življenskega pa ker sem zaradi te 
menjave potoval v lepe kraje, se kaj naučil in spoznal izjemne 
športnike/trenerje s celega sveta.
lovro: Na odločitev izpred štirih let gledam kot na pravilno in 
edino možno za nadgrajevanje znanja, pripravljenosti in oseb-
ne rasti, kajti poseči po višji uvrstitvi v spustu ni bilo mogoče, v 
slalomu pa sem bil nekako omejen in prav daleč v članski kon-
kurenci verjetno ne bi prišel.
kaj so danes vajine prednosti v enojcu in kaj v dvoj-
cu?
Rok: V dvojcu se dobro ujameva, čoln deluje. Najine dobre 
rezultate in dobre tekme črpava iz ogromne količine treninga in 
tisočev preveslanih kilometrov.
Lovro: Nekih velikih prednosti kot posameznik razen kar solidne 
pripravljenosti v svetovnem merilu nimam, vendar pa v dvojcu 
od časa do časa pride do zelo dobre kemije, ki je potrebna za 
dobro delovanje samega čolna in posledično dobrega rezulta-
ta. Zaradi obilice dejavnikov, ki krojijo rezultat ekipnih čolnov 
in delajo disciplino bolj zanimivo za tekmovanje, je včasih to 
dodatna motivacija. Spet drugič zaradi težjega ugotavljanja 
izvorov problemov včasih nočna mora.
v preskok na vajin trenutni nivo sta v zadnjih štirih 
letih vložila ogromno treninga, opišita, kako gledata 
na opravljeno delo?
Rok: Z delom sem zadovoljen, veliko sva napredovala, ob 
vsem vloženem trudu in nizki startni točki je to tudi pričakovano. 

Leban-Kuk, kajakaški dvojec na mirni vodi - piše: Jernej Župančič Regent

Mostarski kajakaški dvojec je nastal leta 2009, ko je mladi in nadebudni Rok Kuk 
zaključil mladinsko kariero, Lovro Leban pa je po osvojitvi naslova svetovnega prvaka 
v spustu iskal nove in večje izzive. Takrat še popolna mladostnika sta vedela, da ju od 
doseganja vrhunskih rezultatov v enojcu loči še nekaj sezon trdega dela in nabiranja 
izkušenj, hkrati pa sta že ob prvem poskusu v dvojcu začutila, da med njima v čolnu kar 
žari od tiste posebne magije usklajenosti.

Rok in Lovro: melodija  
z mostarskega jezera
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Večina trening tednov je res brutalnih, a takšna je pač narava 
najinega športa. Upam, da ne bo nikoli postalo lažje in bova le 
sama boljša.
Lovro: Z dosedanjim delom sem izredno zadovoljen in dokler 
napredujemo, iskanje drugih pristopov nima smisla, le optimiza-
cija dosedanjih.
kakšno vlogo je imel v tej zgodbi ingolf beutel?
Rok: Tako veliko, da brez njegovega znanja in sistema dela zdaj 
kot član enega boljših dvojcev na svetu ne bi odgovarjal na ta 
vprašanja, ampak se verjetno spraševal, kako lahko drugi veslajo 
tako hitro in kaj še morava storiti za preboj v kakšen finale.
Lovro: Je tako rekoč mesija, ki nam je samo pokazal pot in 
način. V svojih odločitvah je vedno neomajan in oster kritik storje-
nih napak, ki pa nam je dal ravno pravšnjo mero nemške discipli-
ne, ki nama je manjkala. Mislim, da smo na koncu vse to dobro 
združili s kančkom južnjaške prilagodljivosti in temperamenta.
na kaj sta v svoji mirnovodaški zgodbi najbolj pono-
sna?
Rok: Nase, ker sem toliko pregaral in vztrajal, na Lovra zaradi 
enakih razlogov ter na vse dobre tekme, ki so jih opazili veliki 
športniki/trenerji ter naju pohvalili in nama čestitali.
Lovro: Če se ne omejujem na rezultate, je zame veliko zadovolj-
stvo trening in tekmovanja z ljudmi drugih narodnosti ter druže-
nje in obkroženost z osebnostmi, katera so ne samo najboljše v 
tem športu, ampak imajo tudi ego, ki se ga čuti. To me najbolj 
fascinira in tega ni bilo moč videti ne v slalomu in ne v spustu, 
kjer sem tekmoval.
kaj vaju še loči od absolutnega vrha?
Rok: Trener pravi, da je najina »trening starost« le 3-4 leta, zato  
mislim, da prav nekaj več sezon trdega dela in izboljšanje naji-
nih fizičnih sposobnosti.

Lovro: Mislim, da na to vprašanje ni konkretnega odgovora, 
ampak vztrajanje in predanost pri tej osnovi verjetno ni daleč 
od resnice.
kako gledata na svojo prihodnost v čolnu in zunaj 
njega? kaj so vajini največji cilji?
Rok: Rad bi bil vesel, še naprej veslal z Lovrom in treniral pod 
vodstvom Ingolfa Beutela, se v naslednjih treh sezonah uvrščal v 
finale SP ter v ekipnem čolnu prebil na naslednje olimpijske igre.
Lovro: Želim si, da bi imel možnost nadaljevati in priti do vrha 
od od koder napredek ni več mogoč. Takrat si bom potem lahko 
rekel, da je bilo od mene to to in se vidimo.
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Za najboljše slovenske dosežke v prvem delu svetovnega 
pokala, ko so bile tekme organizirane v Cardiffu, Pauju 
in La Seu d’Urgellu, so poskrbeli tisti tekmovalci, ki so 

se v spomladanskem delu sezone soočali s težkimi trenutki. 
Kajakašica Urša Kragelj je na zadnji, odločilni, izbirni tekmi 
za sestavo olimpijske kolajne naredila napako in tako izgubila 
interni boj z Evo Terčelj, prav tako pa sta Luka Božič in Sašo 
Taljat le stežka premagala dvojec Kralj-Hočevar in se na koncu 
le uvrstila v London. 
Nekdanja svetovna mladinska prvakinja in tretjeuvrščena z EP 
leta 2010, Urša Kragelj, je do svoje prve zmage na tekmah 
svetovnega pokala prišla na enkraten način. Najboljša je bila 
že po polfinalu tretje tekme svetovnega pokala v Španiji, kjer 
je vodstvo, kljub štirim kazenskim sekundam, delila s Čehinjo 
Katerino Kudejovo, v finalu pa je prikazala še eno lepo vožnjo 
ter tretjemu mestu z lanskega svetovnega pokala v Tacnu, doda-
la še zmago. 

Varovanka Mihe Terdiča je ob prihodu v cilj kar žarela od sreče. 
»Nikoli si ne bi predstavljala, da bom danes zmagala tukaj. 
Sicer sem pomislila, kako noro bi bilo, ampak to tako ali tako 
pomisli vsak. Na startu o tem nisem razmišljala, saj sem se posku-
šala osredotočiti na držo čolna in napadalno držo ter da bi bila 
tehnika prava, ob tem pa sem še pazila na količke. Osredotočila 
sem se na pametno vožnjo,« je z velikim nasmehom razlagala 
Urša Kragelj.
Zelo blizu najžlahtnejši kolajni sta bila na uvodni tekmi svetov-
nega pokala v Cardiffu tudi Luka Božič in Sašo Taljat. Primorca 
sta bila v polfinalu najboljša in sta se v odločilni vožnji na progo 
podala kot zadnja. V drugo sta dosegla identičen čas kot v polfi-
nalu, kar pa je zadoščalo le za drugo mesto. Zmaga jima je ušla 
za pičli dve stotinki sekunde. To so bile sicer tretje stopničke v 
svetovnem pokalu za dvojec Božič-Taljat, saj sta bila lani v Pragi 
najboljša, v Franciji pa sta zasedla drugo mesto. Luka Božič je 
bil po tekmi zadovoljen: »Zadovoljna sva tako s polfinalno kot 

Piše: Nina Jelenc

Slovenska slalomska reprezentanca ima dolgo tradicijo osvajanja kolajn na največjih 
kajakaških tekmovanjih. Nič drugače ni bilo na prvih treh tekmah svetovnega pokala v 
sezoni 2012, ko si je zlato kolajno v La Seu d’Urgellu priveslala Urša Kragelj, srebrno 
pa sta v Cardiffu osvojila Luka Božič in Sašo Taljat. 

Tri tekme svetovnega pokala 
in dve kolajni za slovenske 

slalomiste
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finalno vožnjo. V kvalifikacijah sva sicer imela nekaj težav,  a 
sva se prebila naprej in nato stopnjevala proti vrhu. Na koncu 
sta nama do zmage zmanjkali le dve stotinki. Trenutno vse moči 
usmerjava v olimpijski nastop.«
Na drugi tekmi svetovnega pokala v Pauju Slovenci niso bili 

tako uspešni, saj so si finale priveslali le Urša Kragelj ter dvojec 
Božič-Taljat, ki pa so zaradi nekaj napak tekmovanje končali na 
petem oziroma desetem mestu.
Preostali tekmi svetovnega pokala bosta sledili po olimpijskem 
premoru v Pragi in Bratislavi.

Ponosni pokrovitelj slovenske kajakaške reprezentance.

Made in Slovenija
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Špeli Ponomarenko Janić bron na EP v Zagrebu
Špela Ponomarenko Janić je na evropskem prvenstvu v Zagrebu osvojila bronasto 
odličje med kajakašicami na 500 metrov. Zmagala je Nemka Katrin Wagner-
Augustin, tretja je bila Madžarka Danuta Kozak. »To je moja prva kolajna na 
evropskih prvenstvih na 500 metrov. Počutila sem se res zelo dobro, močno, od 
začetka sem šla odločno. Na 200 metrih sem še enkrat pospešila, tako da sem 
prehitela še tisti dve tekmovalki, ki sta se z mano borili za tretje mesto. Res sem pre-
srečna,« je po nastopu dejala olimpijka, ki je kolajno osvojila tudi na tekmi svetov-
nega pokala v Poznanju, in dodala, da kolajne na EP ni pričakovala. »Tega nisem 
ravno pričakovala. Ampak vsak si želi kolajno, vsak tekmuje zanjo. Verjetno nisem 
bila edina. Vedela sem, da sem bolje pripravljena kot na tekmi svetovnega pokala, 
kar sem tudi pokazala. Res, super,« je še povedala Ponomarenko Janićeva. Ta je 
nastopila tudi v finalu 200-metrske preizkušnje, kjer je bila sedma. Rok Kuk in Lovro 
Leban sta bila v kajaku dvosedu na 500 metrov prav tako sedma, za stopničkami 
sta zaostala približno tri sekunde. Bolje sta se odrezala na olimpijski, 1000-metrski 
razdalji, kjer sta bila peta, Jošt Zakrajšek pa je na isti razdalji osvojil šesto mesto.

Jošt Zakrajšek na svetovnem pokalu v Moskvi do dveh kolajn
Jošt Zakrajšek je na tretji tekmi svetovnega pokala v Moskvi priveslal do največjega uspe-
ha, odkar je slalomska in spustaška tekmovanja na divjih vodah zamenjal za sprint na 
mirnih vodah.  Finalu A na 500 metrov je zasedel tretje mesto in tako osvojil svoje prve 
stopničke na tekmah za svetovni pokal v mirnovodaški konkurenci. Le nekaj ur za tem pa 
je svoj dosežek še izboljšal, saj je na 5000 metrov zasedel drugo mesto. Zakrajšek ima 
za seboj nekaj zelo dobrih nastopov v letošnji sezoni, saj je v Duisburgu veslal v svojem 
prvem finalu A na 1000 metrov, dobro pripravljenost pa je pokazal tudi v Moskvi, kjer je 
v finalu A na 1000 metrov zasedel nehvaležno četrto mesto, v svojem sploh prvem finalu A 
na 500 metrov pa bil tretji. »Zelo sem zadovoljen z rezultatom. Že v petkovih kvalifikacijah 
sem videl, da lahko dobro tekmujem tudi na 500-metrski razdalji. Tekma je bila zelo težka, 
saj so temperature padle na 12 stopinj Celzija. To je sicer kar precej nad ničlo, a telo 
vseeno ni vajeno takšnih temperatur, je pa res, da so bili pogoji za vse enaki. Startal sem 
dobro, a sem bil po prvih 250 metrih še vseeno nekoliko v zaostanku, vendar sem vedel, 
da bom tekmece po prvi polovici proge začel dohitevati in prehitevati. Zelo sem zadovo-
ljen, saj je bil zaostanek za drugouvrščenim minimalen,« je povedal po tekmi. Zakrajšek je 
z osvojeno bronasto kolajno v dopoldanskem delu programa očitno dobil pravi zalet, saj 
je popoldne nastopil še na najdaljši - 5000-metrski razdalji, kjer je zasedel drugo mesto. 
»Zelo sem vesel, saj sem iz tekme v tekmo na letošnjih svetovnih pokalih napredoval. Serija 
svetovnih pokalov bi se težko lepše končala kot se je. Na 5000 metrov sem startal zelo 
dobro in se takoj priključil vodilni skupini, v kateri smo bili štirje tekmovalci.« Dobre nastope 
v sezoni 2012 je zaključil s šestima mestoma na EP v Zagrebu.

Benjamin Savšek z bronom na EP do uspeha kariere
Kanuist Benjamin Savšek je na evropskem prvenstvu v Augsburgu priveslal do uspeha karie-
re. V napetem kanuističnem finalu je namreč priveslal do bronaste kolajne. 25-letni kanuist, 
ki bo Slovenijo zastopal tudi na olimpijskih igrah v Londonu, je na EP v Nemčiji prikazal 
odlično pripravljenost. Zelo dober peti je bil že v kvalifikacijah, nato postavil prvi čas polfi-
nala, odločilno vožnjo pa končal na tretjem mestu. V finalni vožnji je naredil nekaj manjših 
napak, a kljub temu ciljno linijo prečkal 18 stotink sekunde hitreje kot takrat tretjeuvrščeni 
Slovak Alexander Slafkovsky, ki se je tako moral zadovoljiti s četrtim mestom. Novi evropski 
prvak je postal Nemec Sideris Tasiadis, drugo mesto pa je zasedel Francoz Tony Estanguet. 
Veselje ob kolajni Benjamina Savška je bilo nepopisno, čestitke pa so deževale z vseh stra-
ni. »Ko sem prišel v cilj, sem bil izjemno zadovoljen, ko se videl, da je na semaforju pisalo, 
da sem na tretjem mestu. To je prva tako pomembna kolajna, zato jo bom dal na posebno 
mesto in mi bo za vedno ostala v spominu. Izredno sem vesel in zadovoljen,« so bile prve 
besede nosilca bronaste kolajne. Prvo mesto po polfinalu je pomenilo, da bo Savšek v finalu 
startal zadnji, kar je prineslo tudi nekaj dodatne treme: »Bilo je kar težko, saj so že vsi v cilju 
in samo še čakajo na tvojo vožnjo, kaj se bo zgodilo. Moral sem se osredotočiti le nase in 
skozi celotno progo razmišljati le o svoji vožnji. Uspelo mi je zdržati ves pritisk, tako da sem 
noro vesel. To je odličen začetek sezone!«
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Naša reprezentanca letos sestavljena le iz kajakašev je 
imela visoke cilje. Konec koncev je v letu 2011 tretje 
mesto v skupnem seštevku zasedel Tim Kolar. Nejc 

Žnidarčič, pa si je tudi zadal visoke cilje. Tretjič je želel zmagati 
v skupnem seštevku svetovnega pokala, kar do sedaj ni uspelo v 
kajaku še nikomur. 
V naši ekipi sta letos prvič nastopila tudi mlada in perspektivna 
Simon Oven in Vid Debeljak. Skupaj z Maksom Frančeškinom 
in prej omenjenima Timom Kolarjem in Nejcem Žnidarčičem smo 
imeli močno ekipo petih kajakašev. Ekipo, kot se je izkazalo, ki 
nam jo lahko zavidajo tudi največje reprezentance. 
A začnimo pri tekmovanjih. Prvo sta bili na sporedu tekmi v 
Kraljevu na reki Ibar. V zadnjih dveh letih je to postala kajakaško 
dobro znana lokacija, saj so tu organizirali že dve evropski prven-
stvi zapored.  Mladinsko 2010 in člansko 2011 sta se logično 
nadaljevali v tekmovanja za svetovni pokal.  Voda je bila letos 
višja kot prejšnja leta in zaradi tega vsaj sprint čez buk Grmčič še 
bolj selektiven in je povzročal probleme mnogim.  Žal pa tej reki 
grozi zajezitev na več mestih, saj naj bi v naslednjih letih zgradili 
verigo pretočnih hidro elektraren. 
Na prvi tekmi klasičnega spusta je Nejc Žnidarčič potrdil napove-
di, predvsem pa želje in z drugim mestom v disciplini, ki mu ne leži 
najbolje. Na drugi tekmi pa je stvari že postavil na svoje mesto. 
Nejc Žnidarčič je prepričljivo dobil drugo tekmo svetovnega poka-
la v sprintu. Vodil je že po prvem teku in v drugem le še potrdil 
premoč, saj je v obeh dosegel najboljši čas in skupaj za 2,71 
sekunde premagal Čeha Richarda Halo. Tretje mesto je zasedel še 
en češki tekmovalec Karel Slepica, četrto pa Paolo Bifano iz Italije. 
Naša mlajša generacija kajakašev je dopolnila uspeh Nejca. Vid 
Debeljak je z dvema suverenima vožnjama dosegel odlično 7. 
mesto, Simon Oven pa odlično 9. mesto.  Druga dva naša tekmo-
valca sta ob manjših in večjih napakah osvojila Maks Frančeškin 
12. mesto, Tim Kolar pa 24. mesto.
Nejc Žnidarčič je po tej zmagi tudi prevzel vodstvo v skupnem 
seštevku svetovnega pokala v spustu. Posebno smo veseli odlične 

uvrstitev Vida Debeljaka, ki je navkljub temu, da je še mladinec 
pokazal, da je zrel tekmovalec, sposoben visokih uvrstitev tudi v 
članski konkurenci.
Že naslednji vikend sta bili naslednji dve tekmovanji v Banjaluki.  
To, da je na otvoritvi pel Zdravko Čolić, je bil verjetno slučaj, a 

Piše: Jakob Marušič

Letošnji svetovni pokal v kajak kanu spustu je bil balkansko obarvan. Sklop štirih tek-
movanj, dveh klasičnih spustov in dveh sprintov se je v celoti odvil na Balkanskem polotoku. 
Dve izbrani lokaciji Kraljevo na reki Ibar in Banja Luka na reki Vrbas sta bili dobro izbrani. 
Je že res, da je izbor marsikomu pričaral nasmeh na obrazu, a družno smo ugotovili, da je 
Balkan resnično poln lepih predvsem pa kajakaško zanimivih rek. 

Svetovni pokal spust 2012

Žnidarčič in ekipa svetovni prvak v sprintu
Slovenski kajakaš Nejc Žnidarčič je na svetovnem prvenstvu 
v spustu, končalo se je v nedeljo, 1. julija, na divjih vodah 
v La Plagnu ubranil naslov svetovnega prvaka v sprintu. 
Žnidarčič je drugouvrščenega, Nemca Tobiasa Bonga, pre-
hitel za 1.08 sekunde, tretji pa je bil Britanec Ben Oakley, ki 
je zaostal za 1.42 sekunde. V finalu je od Slovencev veslal 
še Maks Frančeškin, ki je bil osmi.
Med kanuisti je zmago slavil Francoz Guillaume Alzingre 
pred Hrvatoma Igorjem Gojićem in Emilom Milihramom. 
Blaž Cof je bil sedmi.
Žnidarčič je skupaj z reprezentančnima kolegoma Timom 
Kolarjem in Maksom Frančeškinom osvojil tudi naslov sve-
tovnih prvakov v ekipnih vožnjah v sprintu.
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Kaj napisati ob dveh naslovih svetovnega prvaka?
To vprašanje si zastavljam že cel čas vožnje proti domu iz 
Francije, prizorišča zadnjega svetovnega prvenstva v spustu, 
kjer so naši tekmovalci potrdili sloves najboljših spustašev na 
svetu. Mikalo me je zapisati, da je bilo to najboljše svetovno 
prvenstvo doslej. A medalje in to več na enem prvenstvu so 
osvajali že konec osemdesetih in začetkom devetdesetih let, ko 
je generacija na čelu s Srečkom Masletom osvajala medalje 
serijsko. Danes je prav ta mož in seveda nekaj nadarjenih 
mladih zaslužen za drugi preporod spusta pri nas. Preporod v 
kajakaški disciplini, ki nam je bila dolga leta, če se prav spo-
mnim od začetka šestdesetih let dalje nedostopna. Disciplini, 
ki velja v svetu za najštevilčnejšo, najelitnejšo in najbolj spo-
štovano.
A tudi v novejši zgodovini je ta generacija že osvajala meda-
lje. Ne ene, ampak več na enem prvenstvu. Spomnimo se 
prvenstva v Ivrei 2008, ko so se naši tekmovalci vrnili z dvema 
zlatima medaljama, pa svetovnega prvenstva v Sortu 2010, 
ko sta se dvema zlatima medaljama pridružile še srebrna in tri 
bronaste medalje.
Posebnost tega prvenstva je, da smo bili prvič v vlogi favoritov. 
Prvič smo morali zapisati, da smo nad odličnim 4. mestom 
moštva v klasičnem spustu, malce razočarani pa naj se sliši 
še tako prevzetno. Posebnost tega prvenstva je, da smo imeli 
ekipo tekmovalcev, vsega pet, majhno kot že dolgo ne. Prvič 
lahko rečemo, da se je več kot pol ekipe vrnilo s tekmovanja 
z zlato medaljo.
Še bi lahko našteval  kaj je vse prvič, pa naj raje naštejem 
imena naših tekmovalcev, ki so nam to veselje, to krasno pravlji-
co pripravili. Nejc Žnidarčič naš prvi kajakaš spusta, ki je sedaj 
že dve leti nepremagan v sprintu sprintu in vedno med favoriti v 
klasičnem spustu. Še dobro se spomnim, kako je postal vrhunski 
spustaš. Pred startom klasičnega spusta v Valtellini mi je navr-
gel, da zanj ni ta tekma in se bo »šparal« za naslednji dan. 
»Da ti ne bo žal,« sem mu odgovoril.  Na cilju mu je bilo žal 
in to izkušnjo je vzel resno, ter posta najboljši spustaš na svetu.
Tim Kolar, uspešen študent fizike bo verjetno svetovni športni 
vrh zanemaril na račun študija. Žal kajak ne nudi eksistencialne 

sigurnosti, kar se pameten fant zaveda in ve, da mu bo v življe-
nju le odlična izobrazba lahko pomagala Maks Frančeškin je 
na treningih dokazoval, kaj zmore in smo le čakali na potrditev 
pripravljenosti na tekmovanjih. Večkrat mu ni uspelo, ob progi 
je obupoval, a smo vedeli, da mu bodo izkušnje le koristile, kar 
je dokazal ravno sedaj v Franciji.
Simon Oven je z 18. leti  verjetno najperspektivnejši kajakaš, 
kar smo jih do sedaj imeli. Na divji vodi uživa in jo obvladuje 
z odliko. 
Njegova mladost, moč in vzdržljivost ga bosta vodila tudi v 
druge kajakaške discipline. A spust je njegova ljubezen, h kate-
ri se bo vračal kljub uspešnosti v drugih disciplinah.
Blaž Cof je naš edini kanuist, ki nadaljuje in vzdržuje slavo 
naših kanuistov izpred 20. let. Biti sam je težko, veliko težje kot 
če bi ob njem stala ekipa, o kateri sanja in upa, da bo postala 
realnost naslednje leto. Suvereno združuje tako kanu slalom 
kot kanu spust in verjamemo, da je v tem prihodnost vsega 
kajakaškega športa.
To je ekipa, ki so ji v Franciji segli v roke predsednik 
Mednarodne kajakaške zveze José Perurena López in pod-
predsednik Richard Fox, razmišljujoča, kako bi se dalo prila-
goditi pravila v tej smeri, da bi več tekmovalcev veslalo v več 
disciplinah in, da bi spust postal stičišče slaloma na divjih in 
sprinta na mirnih vodah. Spust zlasti sprint je zaradi jasnih in 
enostavnih pravil ter atraktivnosti šport prihodnosti. To je v šali 
povzel Richard Fox, ko je oblekel majico naslednjega svetovne-
ga prvenstva v Solkanu 2013, in dejal: «I'm man of the future.«
Že res, da ni olimpijska disciplina, a obeti so in rekel bi, da ne 
slabi. Žal bo za nekatere tekmovalce to verjetno prepozno. A 
biti na vrhu v kateremkoli športu je lepo. Ponosni smo lahko, 
ko nas druge reprezentance opazujejo z občudovanjem in 
pozdravljajo s spoštovanjem. 
Za to je potrebna odličnost.
Našim še enkrat od srca čestitam  ter se jim zahvaljujem, saj 
sem si štel v čast vsak dan, ki sem ga prebil z njimi.

Jakob Marušič
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tekmovanje je sovpadalo z začetkom meseca junija, ko nastopajo 
v Banjaluki na velikem mestnem odru znane skupine iz področja 
bivše skupne države. Za kajakaše, vajene bolj odmaknjenih dolin 
in strmih bregov, vsekakor več kot dobrodošlo. Koncerta se je ude-
ležilo več 10.000 ljudi in gneča je bila nepopisna.
Reka Vrbas je tudi precej drugačna od reke Ibar. Bolj je podobna 
našim alpskim rekam tako po barvi vode kot po naravi, po kateri 
teče reka.  Ozek kanjon reke Vrbas, v katerega je vklesana cestna 
povezava med Republiko Srbsko in Sarajevom, spominja na naše 
najožje doline. Organizator se ni pomišljal te magistralne ceste 
zapreti in s tem prekiniti ene pomembnejših prometnic v Bosni. 
Voda je spremenljivka v kajakaškem športu in tudi Bošnjakom je 
povzročala težave. Ekipe smo se dogovorile za vodostaj okoli 
100m3, ki je reko Vrbas predstavil v vsem svojem sijaju. Divja voda 

Vrbasa je navdušila vse prisotne reprezentance. Proga je bila sicer 
odprta, a so bili veliki valovi po celotni dolžini klasičnega spusta, 
na srednjem delu, kjer je bil sprint, pa so bili prav spektakularni.
Žal je organizatorjem kot že mnogokrat zagodel ICF z nerazumni-
mi odločitvami, saj so za soboto načrtovali veliki finale sprinta pod 
reflektorji v nočnih urah z direktnim TV prenosom. Nam nerazumlji-
va odločitev je imela botra očitno blizu tekmovalnega spusta, a 
zakaj in kako nismo še ugotovili.
V sprintu, kjer so bile zaradi hitre vode in odprte proge razlike zelo 
majhne, je edino Nejc Žnidarčič v dveh tekih popolnoma  razorožil 
vse tekmece in postavil dva daleč najboljša časa in skupaj za 2,57 
sekunde premagal drugo uvrščenega Francoza Thea Devarda.  
Od drugega do 10. mesta so se tekmovalci razvrstili v vsega dveh 
sekundah. Uspeh je dopolnil Vid Debeljak, ki je mesto na stopnič-
kah zgrešil za vsega 11 stotink sekunde. To je bil že drugi zapo-
redni uspeh mladega tekmovalca izpod Rašice. S tem dokazuje, 
da spada med najboljše mladince na svetu, kar je dobra napoved 
za tekme na mirnih in divjih vodah, ki se jih bo udeleževal letos.  
Tim Kolar je z dvema suverenima vožnjama zasedel 5. mesto, in 
pokazal, da imamo ta trenutek eno močnejših moštev v kajaku. 
To je odlična napoved pred svetovnim prvenstvom konec junija v 
Franciji. 
A dan, ki seje tako končal,  se je v resnici začel slabo. Kot 
smo kasneje ugotovili, je nekdo resno poškodoval čoln Nejca 
Žnidarčiča. Poškodba na sprednjem delu čolna je bila na tako neti-
pičnem mestu, da jo je Nejc Žnidarčič odkril šele na cilju prvega 
teka, ko je na cilj priveslal s polnim čolnom vode. Luknja na špici je 
kar požirala vodo velikih valov na reki Vrbas.  Po kar 1,5 sekunde 
boljšem času pred zasledovalci se je v cilju pošalil, da mu je čoln 
poškodoval zvočni zid, ki ga je prebil na progi. Lepilni trak, ga je 
rešil poplave v drugem teku, ko je spet za sekundo premagal vse 
tekmece.

Vsekakor smo prehitro prišli do zadnje tekme svetovnega pokala. 
Klasični spust na reki Vrbas se je končala po naših željah. Nejc 
Žnidarčič je s tretjim mestom potrdil, da je letos najboljši in tako 
suvereno zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zmagal 
je Pete Remi iz Francije pred Gerhardom Schmidtom iz Avstrije. 
Velik uspeh so spet dopolnili reprezentančni kolegi na čelu z mla-
dim Simonom Ovnom, ki je zasedel 5. mesto in Timom Kolarjem, 
ki je bil osmi. Maks Frančeškin in Vid Debeljak sta bila 18. in 20. 
S tem smo potrdili, da smo ena močnejših ekip v kajaku, ki bo na 
svetovnem prvenstvu krojila vrh v vseh kajakaških disciplinah. V 
moštvenih vožnjah, kjer smo v sprintu že bili svetovni prvaki, bomo 
glede na današnje rezultate zelo nevarni tudi v klasičnem spustu, 
kjer so do sedaj kraljevala največje ekipe Francozi, Nemci, Čehi  
in njim podobni.
Svetovnega pokala v spustu je bilo po dveh lokacijah in štirih 
tekmah konec.  Izkazuje se, da so vsega štiri tekmovanja premalo. 
Mediji, ki smo jih uspešno bombardirali z uspehi so se ravno nava-
dili na poročanje o kajak spustu in še nekaj tekmovanj za svetovni 
pokal bi nas ob podobnih razpletih povzdignilo med velike športe. 
Med redke, v katerih Slovenci trenutno  kraljujemo.
Hitra analiza pokaže, da bi moralo biti tekmovanj več. Ideja o 
regionalno bližnjih lokacijah pa smiselna. Za naprej bomo posku-
sili doseči, da bo tekmovanj več, morda ne bi bilo slabo, da bi 
bila tekmovanja skupaj, morda potekala ne le ob vikendih, ampak 
tudi sredi tedna. Morda bi bilo smiselno narediti serijo tekmovanj, 
ki bi se odvijala v soboto in nedeljo na eni lokaciji, pa v sredo  na 
drugi lokaciji pa spet v soboto in nedelji na tretji, naslednjo sredo 
na četrti in čez vikend na peti lokaciji.

Tako bi spust, ne gre pozabiti, da je to eden prvinskih športov na 
divjih vodah, kjer so pravila naj jasnejša,  pridobil nekaj tekmovanj. 
Svetovni pokal bi bil daljši, vseboval bi osem tekmovanj hkrati 
pa ne bi trajal dlje kot 16 dni. Lokacije, ki bi morale biti smiselno 
izbrane, bi se zamenjale petkrat in krožna vožnja ne bi pomenila 
brezglavega vračanja domov in ponavljanja poti s preobreme-
njenimi vozili.  Letošnja sezona in izbor lokacij na Balkanu, nad 
katerimi je bila navdušena spustaška srenja, vsaj Vrbas je bil do 
sedaj spust ekipam popolnoma neznan, je pokazala, da je promo-
cija rek pomembna in hitro doseže rezultate. Tega se bodo morali 
turistično naravnani kraji vse bolj zavedati. Organizacija tekmo-
vanja, pa je lahko zanemarljiv strošek napram dragi promocijski 
kampaniji, pri čemer se s tekmovanjem najbolj direktno doseže 
uporabnike rek.
Glede na potencial, ki ga za promocijo vsebujejo tekmovanja in 
glede na našo mlado ekipo kajakašev, mislim, da smo mi tisti, ki 
moramo prevzeti pobudo razvoja športa. To smo dolžni našim 
tekmovalcem, ki so resnično v samem svetovnem vrhu.    
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Če se odločimo za divjo vodo zahtevnejšo od 2 težavno-
stne stopnje, bo znanje eskimskega zavesljaja za varen 
spust po reki ključno. Tudi ob dobrem znanju tega zave-

slaja, moramo biti pripravljeni na to, da se zgodi kaj nepredvide-
nega in bomo morali zapustiti čoln ter plavati. Ne gre pozabiti, 
da je kajakaš, ki ga je strah, bistveno manj zanesljiv v svojih 
odločitvah.
Potrebovali bomo razvite tudi določene sposobnosti. Na divji 
vodi je zelo pomembna sposobnost ohranjanja ravnotežja. 
Poleg te, pa še zmožnost pospeševanja čolna in dobre časovne 
usklajenosti
Osnovna oprema za veslanje po divji vodi se ne razlikuje 
bistveno od tiste, ki smo jo omenjali v prvem delu. Potrebovali 
bomo primeren model čolna, glede na naše želje in nivo zna-
nja. Za začetnika bo pomembno, da ima dovolj velik volumen. 
Notranja ureditev čolna mora zagotavljati dobro oporo, ki je na 
divji vodi še bolj pomembna kot na mirni. V čolnu je potrebno 
imeti napihljive balone, ki še dodatno povečajo plovnost čolna. 
Ker zavzamejo precejšnjo površino notranjosti čolna, ob pre-
vrnitvi tudi zmanjšajo količino vode, ki bi lahko napolnila čoln. 
Morebitno plavanje s prevrnjenim čolnom po divji vodi je tako 
precej lažje. 
Izbrati moramo primerno veslo, krovnico, plavalni jopič in oseb-
no obleko, ki nas ščiti pred hladno vodo in drugimi vremenskimi 
vplivi. Priporočljivo je, da se za divjo vodo uporabljajo plavalni 
jopiči, ki imajo preko prsi širši trak, ki je lahko uporaben v prime-
ru reševanja. Seveda ne smemo pozabiti na primerno obutev. 
Bodite pozorni, da se sandali dobro zapenjajo, da ne bo težav 
na mokrih skalah. Za divjo vodo je obvezna tudi čelada.
To je oprema, ki jo večina kajakašev uporablja za veslanje po 
divji vodi. Dodatna oprema predvsem v primerih, ko ne odhaja-

mo na izlet na zahtevnejšo divjo vodo, mogoče niti ni potrebna, 
je pa vsekakor priporočljiva, saj nas na reki vedno lahko kaj 
preseneti.
Za veslanje po divji vodi je dobro, da ima nekdo v skupini tudi 
reševalno vrv in nož, če se pri reševanju z vrvjo kaj zatakne in 
bi bilo potrebno vrv prerezati. Karabini bodo nujni v primeru 
resnega reševanja. Če gremo na izlet, ne pozabimo na pribor 
prve pomoči in osnovni pribor za popravilo opreme.

Na divji vodi je vstop v vodo lahko nekoliko manj prijazen kot 
na mirni vodi. Če imamo možnost, še vedno vstopamo na način, 
ki je bil predstavljen v prvem delu. Za to uporabimo prostor v 
protitoku in upoštevamo vsa prej navedena pravila. Dobro pa 
je, če poznamo tudi druge načine vstopa v vodo s čolnom z 
brega. To pomeni, da v čoln sedemo na bregu in se popolnoma 
pripravimo za spust že na bregu. Čoln moramo seveda imeti 
postavljen na mestu na robu obale, s katerega se nato porinemo 
v vodo. Skočimo lahko na različne načine, način pa določajo 
vrsta obale in globina vode, v katero se bomo s čolnom spu-
stili. Kadar je voda dovolj globoka se lahko spustimo precej 
navpično. V primeru, da moramo pristati v plitki vodi, pa bomo 
uporabili bočni skok v vodo.

Ko smo vstopili v čoln in se pripravili za spust, sledi vstopanje v 
tok. To je element tehnike in taktike veslanja po divji vodi, ki ga 
bomo kar naprej uporabljali. Vstopanje v vodni tok je namreč 
element iz katerega lahko sledi prečenje toka pod različnimi 
koti ali nadaljevanje vožnje s tokom. V vodni tok vstopamo pra-
viloma iz protitoka, v katerem voda miruje ali teče v nasprotni 
smeri od vodnega toka. Pravilen kot vstopanja v tok določa moč 
vodnega toka in želena smer vožnje po vstopu v tok. Kot med 
čolnom in tokom je nekje med 30 in 60 stopinjami. Za prečenje 

Piše: Andrej Jelenc

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

Veslanje po divji vodi

Oprema za prvo pomoč in reševalne vrvi

Dostop na vodo s skale
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brez izgube višine vstopni kot zelo malo odstopa od smeri proti 
toku, odvisen pa je od moči vodnega toka. Primerna začetna 
hitrost je pomembna za premagovanje meje med tokom in pro-
titokom. Brez primerne začetne hitrosti ni mogoče vstopiti v tok, 
ker sile toka odrinejo čoln nazaj v protitok. 

V protitoku torej zaveslamo proti vstopnemu mestu v tok, da 
čolnu damo primerno hitrost. Zadnji zaveslaj preden kljun čolna 
zadene ob glavni tok je navadno močan zaveslaj v loku naprej 
na spodnji strani glede na smer toka. Čoln mora cel zapustiti 
protitok, šele nato začnemo z obračanjem v smeri toka. Če 
prečimo preko celega toka, ohranjamo kot, pod katerim smo 
vstopili. V trenutku vstopa v tok s kolenom zgornje noge čoln 
nagnemo od toka. Tudi telo se odkloni od toka, kar povzroči 
neravnotežni položaj. Za obračanje ali pomoč pri vzdrževanju 
ravnotežja uporabimo zavesljaj opore na veslu ali vese na veslu. 

Boljši kajakaši za obračanje uporabljajo tudi zahtevnejše zave-
slaje privlačenja, čoln pa so sposobni držati v pravilnem nagibu 
brez opore na veslo, le z aktivnim delom nog, kolka in trupa. 
Pravilen nagib čolna in telesa je potreben zaradi kompenzacije 
sil vodnega toka. Zaradi odmika podlage je prevrnitev brez 
ustreznega nagiba telesa neizbežna. Nagib telesa stran od 
vodnega toka mora biti  izveden v trenutku, ko telo prečka mejo 
toka in protitoka. Velikost nagiba telesa in čolna je odvisna od 
ocene moči vodnega toka, za kar je potrebno pridobiti izkušnje. 
Posebnosti vodne dinamike na mestu vstopa nam določajo tak-
tiko vstopa v tok. Ko vstopamo na mestu, kjer je val, vstopimo 
vedno v dno vala in ne na njegov vrh. Po vstopu čoln izgublja 
hitrost in se obrača s tokom. Ko smo popolnoma obrnjeni v smeri 
toka, nagib ni več potreben. 
Ko se želimo med spustom ustaviti in nekoliko spočiti ali ko čaka-
mo na prijatelje iz skupine, bomo zaveslali v protitok. Vstopanje 
v protitok  je element tehnike vožnje po tekoči vodi, iz katerega 
sledi ponovni vstop v tok z vsemi možnimi nadaljevanji vožnje. 
V protitok vstopamo praviloma s hitrostjo, ki je višja od  hitrosti 
vodnega toka. Moč protitoka določa moč toka in oblika ovire, 
ki protitok povzroča. Protitok je najmočnejši tik za oviro, nato 
pa njegova moč slabi. Tok in protitok sta navadno ločena z 
dobro vidno mejo. Hitrost je pri vstopanju v protitok že sama po 
sebi dovolj velika. To upoštevajmo tudi, kadar voda v protitoku 
praktično miruje. 
V protitok zaveslamo pod kotom 45 do 90 stopinj. Po prečenju 
meje toka in protitoka čoln nagnemo tako, da dvignemo zunanje 
koleno. S telesom se nagnemo v zavoj, kar povzroči nestabilen 
ravnotežni položaj. Ker ima čoln, ki se giba v protitok še vedno 
primerno hitrost, mu sila protitoka obrača kljun navzgor. Za 
kontrolo nagiba in vodenja čolna lahko uporabimo oporo na 
veslo ali veso na veslu. Boljši kajakaši bodo izbrali enega od 
zahtevnejših zavesljajev kontrole kljuna.

Vstop v tok Vstop v protitok

Ustvarjamo Modro energijo, 
ki jo pridobivamo iz okolju prija-
znih, obnovljivih virov in tako ohra-
njamo naravo. Za modre odločitve 
in dejanja. Za brezskrbno življenje 
mnogih generacij, danes in jutri.

  ::  www.modra-energija.si
www.hse.si

Pogosto začetniki izvajajo oporo ali veso na veslu že 
pred izstopom iz protitoka. S tem povzročijo prehitro 
obračanje čolna. Tako ostanejo na meji toka in protito-
ka, kjer je vodna dinamika bolj nepredvidljiva.
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Vsako leto pripravimo okoli deset prireditev (v letu 2012 je 
le-teh 12), na katerih se ob rekreaciji družimo in izmenju-
jemo izkušnje pridobljene na temo rekreativnega veslanja. 

Nikakor ne moremo v pogovorih mimo teme, kaj nam je storiti za 
izboljšanje kvalitete slovenskih vodotokov. Ob vseh ostalih uporab-
nikih vodotokov imamo veslači najbolj pristen stik z reko in storiti 
moramo vse, kar je v naših močeh, da bo ta neposreden stik tudi 
vnaprej v še bolj čistih in ekološko neoporečnih rekah.
V okviru akcije VODA ZA VEDNO bi težko našel slovensko reko, 
ki je primerna za rekreativno plovbo, da je ne bi izkoristili za našo 
akcijo. 
Najbolj popularne slovenske reke Soča, Sava Bohinjka, Sava 
Dolinka, Krka, Kolpa, Savinja, Mura, Drava so dovolj obiskane. 
Vipava ali Dravinja bi ostali neobiskani s strani velike večine 
kajakašev, če jih ne bi vključili na pobudo lokalnih organizator-
jev v sklop VODA ZA VEDNO. Poudariti je pomembno, da smo 
uspeli spraviti do cilja brez poškodbe vseh 20.000 udeležencev. 
Zahvala velja tako organizatorjem, ki so vzorno poskrbeli za 
varnost na spustih, kakor tudi udeležencem, do katerih vedno bolj 
prihaja zavest, da je varno veslanje pogojeno z uporabo obvezne 
zaščitne opreme (plavalni jopič, čelada). Na žalost je nekaj prire-
ditev odpadlo zaradi neugodnih vremenskih razmer pogojenih z 
previsokim in za varno veslanje neprimernim vodostajem. 
Število udeležencev iz leta v leto niha predvsem zaradi naštetih 
pogojev.
V letu 2012 smo doslej izvedli štiri prireditve. Začeli smo na 
Savinji, zatem je sledila Krka, ki ima najdaljšo tradicijo in je bila 
letos izpeljana že 36. leto zapored. Na Krki se nas je navkljub 

slabi vremenski napovedi zbralo več kot 350. KK Krka je poskr-
bela za varen spust in lačne želodce, Pivovarna Laško za uradno 
pijačo ODA in brezalkoholni hmeljni napitek MALT.
Naslednjo soboto nas je pralo na Ljubljanici, vendar se tako rekre-
ativci s startom v Podpeči, kot maratonci, ki so krenili z Vrhnike, 
nismo pritoževali nad vremenom. Na cilju na Livadi v suhi obleki 
in pod streho, smo ob dobri hrani in pijači v dobri družbi hitro 
pozabili na mokroto.
Soča med Kobaridom in Tolminom je bila naša naslednja postaja. 
Ves čas poti iz Ljubljane je rahlo deževalo in med spustom nas je 
pošteno namočilo. Za konec spusta nas je narava nagradila še s 
čarobno meglico nad alpsko lepotico. Nihče od udeležencev se 
ni izgubil v meglici in na trgu v Kobaridu nas je na zaključku poz-
dravilo tudi sonce. Nepozabno!
Naslednji spust bo v soboto, 7. julija na Savi Bohinjki od 
Bohinjskega jezera do Loga. To je letos ena od novosti, kakor tudi 
na reki Krki med Sotesko in Zalogom pri Novem Mestu v nedeljo, 
15. julija. Vmes nas pričakujeta, v soboto, 14. julija, še Sora in 
Sava med Medvodami in Tacnom. 
Konec meseca se vidimo še na reki Muri, 21. julija, in Savi Dolinki 
28. julija. 11. avgusta bomo na Kolpi od Fare do Žlebov, 18. 
avgusta na Dravinji med Majšperkom in Zg. Pristavo. Finalna pri-
reditev bo na reki Soči v Solkanu, v nedeljo, 2. septembra skupaj 
z zaključkom evropskega mladinskega prvenstva v spustu.
Za aktivnejše veslače je v letu 2012 na programu še pet rekrea-
tivno-tekmovalnih maratonov: 28. 7. in 6. 10. v Bohinju, 13. 10. 
Plave Solkan na Soči, 27. 10. na Ljubljanici in 8. 12. Koper-
Portorož.

Po dolgi in hudi bolezni, ki jo je 
junaško premagoval vrsto let, je 
Jošt Svetek pred dnevi izgubil 
zadnji boj z njo. Bil je kajakaš 
po duši in srcu, tekmovalec, tre-
ner, sodnik, športni funkcionar, 
konstruktor čolnov in kajakaški 
vizionar. Rojen je bil v Ljubljani, 
leta 1952, 21. aprila letos je 
dopolnil šestdeset let. Vrsto let 
je s Kajakaško zvezo Slovenije 
sodeloval bodisi kot vodja repre-
zentance, bodisi kot trener, zlasti 
mlajših selekcij, ko so se kalili 
kasnejši veliki šampioni kajaka-

škega športa. Kajakaška srenja se je od svoje legende poslovila 
zadnje dni junija na ljubljanskih Žalah.
Rodil se je v družini, ki je bila zavezana kajaku. S 14. leti je prišel 
na Kajak kanu klub Ljubljana, ki mu je ostal zvest do prerane smrti. 
Kmalu se je uveljavil kot tekmovalec in več kot uspešno nastopil na 
treh svetovnih prvenstvih leta 1971, 1973 in 1975.  Olimpijske 
igre leta 1972 so se mu za las izmuznile. Takrat je življenje 
dokončno zapisal športu in se vpisal na študij na fakulteti za šport, 
ki ga je tudi uspešno končal.

Najuspešnejše obdobje se je začelo, ko je presedlal v trenerske 
vode. 
Njegova odločnost, nepopustljivost in smisel za enostavno reševanje 
problemov so postali stalnica. Od leta 1978 do leta 1989 je z 
več generacijami kajakašev in kanuistov dosegel uspehe, ki nam jih 
lahko zavidajo vsi. A Jošta je odlikovalo tudi to, da je za svoje tekmo-
valce skrbel celostno. Vedel je, da športni uspehi niso dovolj, svoje 
varovance je pripravljal na življenje po športni poti, jih spodbujal k 
izobrazbi in energično preprečeval odklone od te poti. To, da se 
mladi na Kajak kanu klubu Ljubljana ne vzgajajo le kot športniki je 
še danes odlika kluba,  na katero smo zelo ponosni.
Z vizionarsko odločnostjo je sprevidel, da bo le lastna proizvodnja 
čolnov omogočila naslednji korak na svetovni vrh. Temu se je 
zaprisegel in od prvih čolnov konec sedemdesetih let razvijal proi-
zvodnjo, ki nam je omogočila, da so generacije slovenskih kajaka-
šev in kanuistov veslale v konkurenčnih domačih plovilih. Nemalo 
kateri model čolna je bil razvit in dodelan v njegovi delavnici. 
Njegovi nasveti in znanje so bili nepogrešljivi, njegova delavnica 
pa vedno odprta  za vse, ki so potrebovali mnenje, napotek ali le 
spodbudno besedo.

Jošt, hvala ti za vse trenutke, ki si jih delil z nami!

Kajakaški prijatelji

Odšel je Jošt Svetek

Minilo je deset uspešnih let, odkar je KZS v sodelovanju z OKS in Fakulteto za šport pričela s projek-
tom ekološko rekreativnih spustov pod skupnim nazivom VODA ZA VEDNO, SLOVENSKE REKE. Od 
leta 2002 se ljubitelji rekreativnega veslanja dobivamo ob pomoči marljivih lokalnih organizatorjev in 
sponzorjev na različnih slovenskih rekah po vsej Sloveniji in tudi v nekdanjem zamejstvu (Italija).

Piše: Miran Skok

Voda za vedno 2012
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 Evropski dan kajaka
nedelja, 2. septemreber

29.8. do 9.9.
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Za energične
meje ne obstajajo.

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


