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Tacen še vedno nerešen
Kajakaška zveza Slovenije je materialno in organizacijsko stabilna zveza že 
zadnjih dvajset let. Kljub šoku, ki ga je pred leti doživela ob sprejetju tobačne 
zakonodaje, zaradi katere je izgubila velik delež sponzorskih sredstev, ji je zade-
vo uspelo sanirati z drugimi pokrovitelji. Tako je danes ena redkih športnih zvez, 
ki skoraj 60–odstotkov svojih sredstev nameni sofinanciranju klubov za programe 
reprezentantov, ki prihajajo iz teh sredin, prav tako pa za delo z mladimi, na kar 
smo lahko ponosni. Sicer pa za današnje stanje slovenskega športa nasploh, ne 
samo našega kajakaškega, lahko rečemo, da ga je zaznamovala tranzicija, pred 
letošnjo sezono pa je v Slovenijo pljusknila tudi globalna gospodarska kriza in 
recesija, kar je razmere še posabšalo.
V mislih imam to, da je iz dneva v dan čedalje manj sponzorskega denarja, pose-
bej za športe, v katerih ima Slovenija kontinuirano vrhunske rezultate v svetovnem 
merilu, niso pa visoko komercialni. Med te sodi tudi naš šport, torej kajak in kanu 
na divjih vodah, prav tako pa tudi na mirnih. To so dejstva, s katerimi se soočamo 
vsak dan in, na žalost, se bomo morali z njimi tudi sprijazniti; zadevajo vse v 
našem športu, tako tekmovalce in trenerje, kot vse druge, ki delujejo v kajaku, 
bodisi na klubskem, bodisi na nivoju zveze.
Problem slovenskega vrhunskega športa je tudi odnos države do njega. Ta ne 
ve, kaj bi z njim počela oziroma ne zna dovolj ceniti uspehov, niti tistih največjih, 
doseženih na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih, da tekem v 
svetovnih pokalih niti ne omenjam.  Zanimivo, da so takšen odnos do športa imele 
prav vsae politične opcije, ki so bile na oblasti v samostojni Sloveniji, ki prav te dni 
praznuje svojo polnoletnost oziroma 18. rojstni dan. Mačehovsko so se zlasti do 
športa obnašali tako prvi oblastniki samostojne Slovenije, demosovci, kot za njimi 
več kot desetletje eldeesovci, nič bolje ni bilo, ko je bil na oblasti Janez Janša in 
njegov SDS,  ko naj bi za šport skrbel minister Milan Zver, in nič bolje ni zdaj, ko 
je to pomembno področje družbene dejavnosti prepuščeno levi politično opciji  
na čelu z Borutom Pahorjem.
Poseben problem, zlasti ljubljanskega športa pa so tudi objekti. Tako njihovo 
vzdrževanje, kot posodobitev, da o izgradnji novih, sodobnejših in z vso ustr-
ezno infrastrukturo, tako za tekmovalce, kot kajpak obiskovalce in gledalce, ne 
govorimo.  Moram priznati, da me je kar pri srcu stisnilo, ko sem ob nedavnem 
televizijskem prenosu evropskega prvenstva v Nottinghamu, videl tamkašnji 
kajakaški center. Seveda takšne imenitne divjevodaške hrame lahko po Evropi 
in tudi drugod po svetu najdemo še marsikje, le pri nas v Sloveniji ni tako.  No, 
malce me je v boljšo voljo spravil le pogled na prazne tribune ob progi, in sem 
se spomnil polnih v našem Tacnu.
V Ljubljani dejansko obstaja velik problem športnih objektov, toda nekatere 
zadeve mejijo že na absurd oziroma na nesposobnost, ki bi morala biti kazensko 
in odškodninsko sankcionirana. Na Kajakaški zvezi Slovenije se ne skriva, da so 
marsikdaj tudi predvolilne čase, bodisi pred državnozborskimi ali pa lokalnimi 
volitvami izkoristili za opozorilo na dolgoletne težave, ki so kulminirale zadnja 
leta, ko je moral eden od funkcionarjev KZS dobesedno z izplačilom denarja 
na črno podkupiti nezadovoljnega denacionalizacijskega upravičenca, da je 
omogočil izvedbo tekem evropskega prvenstva, sicer je grozilo, da bodo odpove-
dane. No, še slabša je situacija v Tacnu letos, in samo upamo lahko, da se bodo 
zadeve vsaj za svetovno prvenstvo prihodnje leto septembra uredile tako, da ga 
bo moč nemoteno in v splošno zadovoljstvo izpeljati. 

Revijo Kajak & kanu izdaja 
Kajakaška zveza Slovenije, 
Celovška 25, 1000 Ljubljana
tel: 01 431 51 55 
01 239 66 10 
01 239 66 11 
fax: 01 239 66 12 
e–pošta: kajak.zveza@siol.net 

Revijo urejajo: 
Borut Perko (urednik), Andrej Jelenc, Sonja 
Korelc (pomočnica urednika in tiskovna 
predstavnica) 

Fotografije: 
Arhiv KZS, Nina Jelenc, Jakob Marušič, 
Urban Jarc

Tehnična ureditev in tisk: 
Premiere d.o.o.

Revijo sofinancira FSO.

MOREBITNE PRIPOMBE, POBUDE, 
DOPISE, ČLANKE, REPORTAŽE ALI 
KAR KOLI V ZVEZI Z NAŠIM 
ŠPORTOM, POŠILJAJTE NA 
KAJAK.ZVEZA@SIOL.NET 
VESELI JIH BOMO! 

Piše: Borut Perko
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Peter Kauzer: »Čar našega 
športa je v njegovi 
nepredvidljivosti«

Komaj je začel mobilni telefon dobro zvoniti, že je lastnik razlagal v GSM: »V 
Nottinghamu sem! Saj veš, rodni kraj Robina Hooda in prizorišče letošnjega evrop-
skega prvenstva v kajaku in kanuju na divjih vodah?« Seveda v mestu, iz katerega 
prihaja ‘ta Hud’ Robin in kjer je potekalo letošnje EP, niso manjkali slovenski slalomisti, 
na brzicah reke Trent pa so se tokrat zbrali zares vrhunski tekmovalci iz 25 držav. 

Slovenci so krenili na pot pet dni 
pred začetkom prvenstva. Del 
ekipe (trenerji) se je na pot podal s 

kombiji in opremo, drugi del (tekmovalci 
in nekateri trenerji ter spremstvo) pa z leta-
lom. Pred odhodom je bilo razpoloženje 
vseh prešerno, v Nottingham pa so se vsi 
napotili z jasnim ciljem dokazati, da je 
Slovenija na kajakaški sceni upravičeno 
visoko na lestvici ne le evropskih, temveč 
svetovnih velesil. In ravno zaradi visokih 
meril, ki jih imajo, z izkupičkom Slovenci 
niso bili zadovoljni, pa čeprav bi lahko 
vseeno bili. Toda, vse, kar ni kolajna, 
je za stroge kriterije tekmovalcev samih 
slabo.

Ker imajo zadeve v Angliji rade svoj red, 
je bilo dan pred začetkom evropskega 
prvenstva v slalomu na divjih vodah 

vse obarvano – nogometno! Britanci, 
ki so povsem zaljubljeni v žogobrc, so 
vse potisnili na stran in se osredotočili 
na evropsko ligo prvakov, kjer je v 
finalu igral Manchester United proti 
Bareceloni. Šele ko je bilo v enem izmed 
okoliških pubov nogometa konec, so se 
osredotočili na EP. Ko so nas pobarali, 
od kod prihajamo, Angleži niti za hip 
Slovenije niso zamenjali s Slovaško, jih je 
pa zanimalo vse o naši deželi – radoved-
no so spraševali, koliko časa je Slovenija 
že samostojna, kakšno je življenje pri 
nas in kako visoko bodo posegli naši 
tekmovalci na prvenstvu. Ko je eden 
izmed obiskovalcev zgoraj omenjenega 
puba slišal, da je govora o Sloveniji, je 
prihitel in pozdravil, kot bi se poznali že 
celo življenje: »Slovenci? Vaša dežela je 
prekrasna! Obiskal sem Bled in Ljubljano, 

Primorsko... in se povsem zaljubil. Spomnim 
se, da je bilo pri vas za nas takrat never-
jetno poceni, zato je veliko ljudi iz Anglije 
hodilo v Slovenijo ‘žurat’. Sedaj, ko je 
recesija, pa hodite vi k nam, ker je za vas 
vse ceneje.» Fant se ni pretirano motil, saj 
so cene v primerjavi s Slovenijo v Angliji 
zares ‘prijaznejše’, kar je seveda odličen 
povod za nakupovanje. 

Da je Slovenija na dobrem glasu, so 
‘krivi’ tudi slovenski nekdanji in zdajšnji 
tekmovalci. Vsaj tako je bilo slišati od 
Čehov. »Poznate Andreja Nolimala in 
Miho Terdiča?« je eden izmed čeških 
reprezentantov spraševal na banketu ob 
koncu prvenstva. »Kako bi ju ne, saj sta 
nekdanja odlična tekmovalca sedaj tren-
erja,« pojasnimo, mlademu Čehu pa se je 
kar razjasnil obraz: »Kaj res! Zaradi teh 

Piše: Sonja Korelc

Peter Kauzer na ‘domačem igrišču’ v Tacnu. Foto: Sonja Korelc
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modelov sem sploh začel ukvarjati s kajakom. Ko sem gledal 
takrat veslati Slovence, sem jih samo občudoval z velikimi 
očmi!« Takšnih zgodbic je bilo slišati ogromno, zgovoren pa je, 
denimo, tudi podatek, da so med nastopi slovenskih tekmoval-
cev, ob progi tekle in spodbujale naše fante in dekleta ostale 
reprezentance, vključno s serijsko zmagovalko, večkratno 
evropsko, svetovno in dvakratno olimpijsko zmagovalko Eleno 
Kalisko. 

Žal, navijanje tokrat ni bilo dovolj. Prva kolajna, ki je splavala 
po vodi, je bila zlata moštvena kolajna v kategoriji 3xK–1. 
Peter Kauzer, Dejan Kralj in Jure Meglič so po umetni progi 
Nacionalnega vodnega športnega centra dobesedno leteli. 
Toda dovolj je bila drobna nezbranost na štartu, uderec drugih 
vratc in pribitek dveh kazenskih sekund, da so trikratni evropski 
prvaki pristali na šestem mestu – brez dotika bi se zavihteli na 

najvišjo stopničko zmagovalnega odra. »To so pač moštvene 
vožnje. Ni dovolj, da progo odpelje dobro en kajakaš ali 
dva... odpeljati jo morajo vsi trije. Glede na majhne zaostanke, 
ki so krojili razplet prav na vseh tekmah tukaj v Nottinghamu, 
pomeni lahko dotik tako veliko razliko, kot je prvo oziroma 
šesto mesto,« je po nastopu povedal Jure Meglič, ki ni mogel 
skriti razočaranja, saj se je še kako dobro zavedal, da je bila 
kolajna tako blizu, pa hkrati tako zelo daleč. So pa zato na 
drugi strani dekleta v postavi Eva Terčelj, Nina Mozetič in 
Urša Kragelj svoje ekipne nastope sklenile na 5. mestu, kar je 
izjemen dosežek, saj Slovenija v ženski konkurenci že več let 
ni nastopila. »Vemo, da bi bile lahko še veliko višje, sploh, če 
bi ponovile vožnjo iz polfinala. Ampak niti pod razno nismo 
razočarane, ravno nasprotno. Že v prvo smo se prebile do 
finala, kar je zares neverjetno, saj že dolga leta dekleta nismo 
imele ekipe, da bi lahko nastopale tudi v moštvih. Sedaj nam gre 

Petru Kauzerju je zadnja rola odnesla tako želeno kolajno. Foto: Urban Jarc
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lahko samo še navzgor,« je nasmejana dejala Nina Mozetič po 
ekipni preizkušnji, čeprav si je očitala zaradi storjenih dotikov.

Vzdušje v reprezentanci pa je bilo tudi sicer vseskozi na višku. 
K temu je pripomogla tudi obvezna jutranja kavica (posebej za 
to, so jo fantje prinesli s seboj od doma), ki sta jo ponavadi za 
vse ‘spekla’ Peter Kauzer  in Dejan Kralj. Ker je obred pitja kave 
obvezni del jutranjega rituala, so fantje kaj kmalu ugotovili, da 
jim kave zmanjkuje. Zato so urgentno naročili tistim, ki so se ekipi 
pridružili nekoliko kasneje, naj nujno (!) prinesejo nove zaloge 
kave. Ker je prvo ime slovenskega kajaka, Peter Kauzer mlajši, 
polomil veslo, je bilo potrebno v Nottingham zanj dostaviti tudi 
novi ‘lopati’. Kar je bilo za vse, vključno z domačini, najbolj 
presenetljivo, pa je bilo atipično angleško vreme. Ves čas prven-
stva namreč je namreč sijalo sonce, nebo pa je bilo praktično 
ves čas brez oblačka; o pregovorno zoprnem dežju namreč ni 
bilo ne duha ne sluha!
A tudi sonce in lepo vreme prikupnemu Hrastničanu nista mogla 
prinesti tako želene zmage. »Nekaj bo treba spremeniti! Ne 
izboljšal ne poslabšal nisem svoji najboljši in najslabši uvrstitvi. 
Dvakrat sem bil četrti in dvakrat drugi,« je bentil Peter Kauzer 
mlajši, ki ga je ob prihodu na cilj skoraj zadela kap, ko je 
na semaforju videl, da so mu sodniki pripisali kazenski dotik. 
Razjarjen je takoj naročil svojemu očetu, ki je tudi njegov trener, 
in direktorju reprezentanc na Kajakaški zvezi Slovenije Andreju 
Jelencu, naj vložita protest, saj si nikjer ni ‘drznil’ storiti dotika. Ker 
se mu je pred očmi odvila štorija z olimpijskih iger v Pekingu, kjer 
so ga sodniki ‘okradli’, je bil njegov bes upravičen. Le čoln jo je 
odnesel z nekaj udarci – toda Peter ga je tako ali tako zamenjal 
po koncu EP. »Lahko bi ga tudi kar tukaj pustil,« je dejal v šali 
25–letnik, sicer zaposlen pri Slovesnki vojski, nato pa resno 

poanaliziral svoj nastop. »Tako želeno zlato kolajno sem izgubil 
v zadnjih protitočnih vratih. Rola me ni zgrabila, zato sem padel 
nekoliko prenizko, za nameček me je najprej ‘nalimalo’ na beton, 
iz rok pa mi je nato spolzelo še veslo. Tam je šlo vse! Toda to 
je čar našega športa – njegova nepredvidljivost. V finalu lahko 
zmaga vseh deset, ki se znajdejo na štartu. Razlike so postale 
tako majhne, da je kajak postal prava formula ena, tako hitro gre, 
za nameček so tu še prisotni različni pogoji, ki lahko odločajo 
o usodi posameznika. Voda se nenehno spreminja, vse skupaj 
je še veliko težje, če piha veter...« je z glavo zmajeval Kauzer, 
ki je nato vseeno objet z drugimi sotekmovalci iz finala desetih 
najboljših počakal v cilju na končnega zmagovalca. Na veliko 
zadovoljstvo Kapsla, kot kličejo Petra, je zmagal njegov dobri 
prijatelj, Italijan Daniele Molmenti. Da je bilo tradiciji, na katero 
prav v Angliji dajo največ, zadoščeno, so italijanskega kajakaša, 
ki je skrbel za dobro voljo s svojimi domislicami, seveda po koncu 
tekme vrgli iz čolna v vodo. 

Prvenstvo pa je zaznamoval še en Slovenec. Prvič je na tekmo-
vanju najvišjega ranga uspelo v finale desetih najboljših priti 
mlademu kanuistu Benjaminu Savšku. Da je mladi Ljubljančan 
navdušil, so potrdili tudi starejši sotekmovalci, ki so mu prišli 
čestitati, na zaključnem banketu pa so mu tudi navdušeno zaplo-
skali, ko so na velikem platnu v ozadnju prikazovali posnetek 
njegove finalne vožnje. Prav med Benijevim nastopom je uradni 
spiker že napovedal tudi svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje 
leto gostil Tacen. Tujci venomer ponavljajo, kako radi prihajajo 
v Slovenijo. Tudi v Nottinghamu ni bilo nič drugače, saj so se 
že prvi dan prvenstva tukajšnji prireditelji veselili prihajajočega 
spektakla na savskih brzicah, saj, kot pravijo sami, pri nas nikoli 
ni dolgčas, tekme pa so vselej organizirane na visoki ravni.
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Sicer je imela ob prihodu Tea Kralj nekaj težav z zdravjem 
(želodčne težave in povišana telesna temperaturo), ven-
dar je na srečo vse skupaj trajalo samo tri dni. »Treningi 

so potekali po načrtih, velikokrat pa sva s Teo zares naredili 
celo več, kot pa sva si prvotno zadali. Poudarek je bil na čim 
več preveslanih kilometrih in na tehniki veslanja. Pri tem seveda 
nisva pozabili na tek in ohranjevanje moči, ki je plod zimskih 
treningov,« je dejala Špela Ponomarenko, ki so ji na pomoč 
pri treningih priskočili Stjepan Janić, Jadran Sever in Dubravka 
Ugrin – Duda. »Veliko lažje je, če imaš nekoga, ki te na treningu 
spremlja z motornim čolnom in obenem tudi snema, svetuje, 
kuha... To nama je s Teo veliko pomenilo, saj nama je potem 
ostalo več časa za počitek – tako so tudi priprave kvalitetnejše. 
Duda je poleg vsega tudi maserka in nas je masirala kadark-
oli je bilo to pač potrebno. Živeli smo v apartmajih v bližini 
tamkajšnjega kluba. Apartmaji so imeli tudi bazen in 'jacuzzi', 
v katerem smo se sproščali vsak večer po treningih,« se je o 
bivalnih pogojih razgovorila šestouvrščena z olimpijskih iger v 
Pekingu. »Še posebej je bilo zabavno zadnje tri tedne, ko sva 
trenirali skupaj  z Avstralkami. Njihov trener Vince Fehervari, 
sicer večkratni svetovni prvak z Madžarske, nama je šel res na 
roko, saj sva se lahko z njim dogovarjali glede planiranja tren-
inga in je upošteval tudi najine želje. Nekajkrat je celo ostal z 
nama na vodi, ker sva imeli kakšen trening daljši kot one,« je z 
velikim zadovoljstvom povedala Ponomarenkova. 

Seveda vse le ni bilo povsem rožnato, toda dekleti sta se znašli 
tudi v tovrstnih okoliščinah: »Zadnja dva tedna smo imeli bolj 
slabo vreme, skoraj nenehno je deževalo, zato sva se vpisali v 
tamkajšnji fitnes in z avstralskimi tekmovalkami obiskovali  ure 
spinninga, pilatesa in joge. Na ta način sva nadomestili tek, 
ki ga zaradi dežja nisva mogli opraviti zunaj. To je bila res 
dobrodošla sprememba, ki je malo razbila monotonijo treninga! 
V tovrstni pripravi sva zelo uživali, zato je že padla odločitev, da 
bova naslednjo zimo v svoj trening vnesli tudi spinning. Veliko je 
bilo poudarka na tehniki, kjer nama je pomagal Stjepan,« je še 
razkrila Špela, sicer kajakašica leta 2008. 
Dva meseca sta hitro minila in konec priprav sta Slovenki 
zabeležili na prav poseben način. »Priprave smo zaključili z 
veliko internacionalno večerjo, na katero so bili povabljeni vsi, 
ki so nama na najinih dvomesečnih pripravah najbolj pomagali. 
Tako je druženje potekalo skupaj s trenerji in ostalim osebjem, 
ki je del avstralske reprezentance, torej vsemi, ki so nama s Teo 
v teh dveh mesecih priskočili na pomoč ali z nama sodelovali,« 
se je z nasmehom spomnila 'poslednje večerje' Koprčanka. 
Za omizjem so se tako zvrstili že zgoraj omenjeni trener 
Vince Fehervari, glavni trener avstralske reprezentance Martin 

Marinov, trener moške reprezentance Jimmy Owens, nekdanja 
kajakašica in fizioterapevtka Anna Wood (Špeli je bila v veliko 
pomoč, ko so jo pestile težave s kolkom), glavna menedžerka 
tamkajšnjega kluba Jennie Shears, njihove družine in vsi tekmov-
alci, ki so trenirali z dekletoma, na čelu z olimpijskim prvakom 
Kenom Wallacem.

Dva meseca priprav sta za 
Špelo in Teo hitro minila

Piše: Sonja Korelc

Odločitev slovenskih mirnovodašic, Špele Ponomarenko in Tee Kralj, za trening na Zlati 
obali se je izkazala za zadetek v polno. Dekleti sta v Avstraliji trenirali več kot vzorno, 
saj se je v praksi izkazalo, da sta običajno naredili celo več, kot je bilo sprva predvideno 
v programu.

Špela Ponomarenko. 
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Na Soči sta tekmi potekali podobno. Na progo so se 
po posebej za to zgrajeni leseni rampi spustili trije ali 
štirje kajakaši naenkrat. Atraktivna zadeva tako za 

udeležence tekmovanja, kot tudi za gledalce na bregu! Borba za 
zmago je bila v Solkanu neizprosna, na koncu pa je vse tekmece 
ugnal Dejan Kralj. Slovenski reprezentant počasi postaja serijski 
zmagovalec tovrstnih tekem, saj je v zadnjih sezonah nanizal že 
več zmag, na najprestižnejših tekmovanjih pa vselej pristane ob 
boku najboljšim.

»Soča je bila zelo visoka, borba pa je bila zares dobra. Še 
vedno imam podrsane členke. Takih tekem bi moralo biti več. Bilo 
je super! Kot rečeno, bilo je dosti vode, med tekmo smo se kar 
pošteno tepli. V spomin se mi je s tekme vtisnil šprint, ko sem sprva 
na obratu sicer zaostal za Janezom Čižmanom, nato pa sem ga 
vseeno uspel prehiteti. V enem izmed krogov je z železnega kabla 
nad vodo padel tudi balon, okoli katerega je moral vsak tekmova-
lec... skratka, bilo je zares pestro. Tekmovalcev je bilo kar nekaj, 
žal mi je le, da zaradi vremena ni bilo več gledalcev. Tovrstne 

prireditve so namreč atraktivne tudi za ljudi, ki kajaka ne poznajo,« 
je svojo pripoved začel Dejan Kralj, ki je na solkanski nočni tekmi 
pod reflektorji za seboj pustil velikega favorita, domačina Andreja 
Bijukliča (2. mesto) ter Andraža Krpiča – Mukija (3. mesto).

Tekmi na Soči je kmalu sledil Tagliamento kayak sprint, ena izmed 
ekstremnih tekem s plastičnimi čolni, ki je na vsakoletnem tekmoval-
nem sporedu že stalnica. Seveda Slovenci niso izostali niti v Italiji. 
Na tekmi, ki jo je organiziral legendarni Pietro Linda, so nastopili 
v številni zasedbi, izkupiček pa je bil podobno imeniten kot doma. 
Tudi tokrat je namreč prvo mesto pripadlo Kralju, drugi je bil Italijan 
Walner, tretji pa vnovič Krpič, za katerega se zdi, da je letos abon-
iran za tretje mesto. Ker ga prijatelji na ta račun zbadajo, se je po 
koncu preizkušenj začel spraševati, kdaj bo napočil tudi njegov čas 
in bo zmagal na kakšni izmed naslednjih tekem.

Na prizorišču je bil še vedno sneg, zato so morali tekmovalci, 
če so želeli na štart, pot utreti kar čezenj. Slovenci so bili na 
Tagliamentu v dvojni vlogi, saj niso zgolj tekmovali, temveč so 

Slovenski ekstremisti – vselej 
ob boku najboljšim

Solkan je gostil letošnjo prvo evropsko mednarodno tekmo v slalomu na divji vodi za ICF rank-
ing, zvečer pa še spektakularno tekmo pod reflektorji s plastičnimi politelenskimi čolni na izpa-
danje. Toda to ni bila edina tovrstna dirka, saj je Soči sledila še preizkušnja na Tagliamentu, nato 
je ‘ekstremiste’ ponovno na svoje brzice zvabila Soča – tokrat so s plastičnimi čolni kajakaši 
tekmovali v okviru Outdoor festivala Kobarid, Slovenci pa so se podali tudi na reko Vanoi. 

Piše: Sonja Korelc

Borba Janeza Čižmana (v zeleni čeladi) in Dejana Kralja (v rdečem čolnu) na nočni tekmi v Solkanu. Foto: Arhiv KZS
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pomagali tudi kot reševalci iz vode. Kot so povedali, je bila voda 
precej mirna, toda tehnično zahtevna, zato so morali tekmovalci, 
če so želeli ubrati kar najbolj optimalno linijo, dobro preučiti 
oziroma prebrati vodo. 

Kajak kros, ki so ga organizirali v okviru Outdoor festivala v 
Kobaridu je uspel enkratno. Zmago je v žep pobasal avstralski 
slalomist Mike Dawson, drugi je bil prebrisani Janez Čižman, ki 
je uspel v zadnjih metrih ugnati reprezentanta U–23 Gregorja 
Brovinskega. Lep sončen dan je v Kobarid, kjer je potekala 
preizkušnja privabil lepo število gledalcev, glede na pozitivne 
odzive, pa si prireditelji obetajo prihodnje leto še precej bolj 
množično udeležbo.

Na reki Vanoi pa je potekala še druga izmed serije tekem v 
ekstremnem kajaku, ki se vsako leto odvijajo v italijanskih Alpah. 
Slovenijo so tokrat zastopali trije predstavniki, vendar pa se je 
eden od njih, legenda slovenskega rodea in ekstremnega kajaka 
Miha Zamuda – Štala, moral zaradi bolečin v hrbtu nastopu na 
tekmi odpovedati. Toda svojo nalogo sta nato z odliko opravila 
Andraž Krpič in Luka Štricelj. 

Kajakaša sta že na tekmi dvojic konkurenco popolnoma dekla-
sirala, saj sta zmagala z veliko prednostjo sedmih sekund. 
»Tokrat je bila tekma daljša, kot so podobne tekme ponavadi. Tri 
minute veslanja po tehnično zahtevni vodi, ki se niti za trenutek 
ne ustavi, pomeni, da sva na cilj prišla popolnoma izčrpana. 
Zaradi razgibanega terena, peneče vode in dolžine proge, si je 
bilo skoraj nemogoče zapomniti, kje vse se skrivajo skale, ki te 
stanejo dragocenih sekund, če jih povoziš. Zato sva bila toliko 
bolj vesela, da nama je uspelo najti optimalno linijo,« je povedal 
Andraž Krpič – Muki. 

Toda to še ni bilo vse – na posamični tekmi je namreč prvo mesto 
osvojil Štricelj, njegov uspeh pa je znova s tretjim mestom dopol-
nil Krpič. Med njiju se je tokrat vrinil le Enrico Lazzarotto, eden 
najbolj aktivnih italijanskih ekstremnih kajakašev. 

Še enkrat več pa se je Laki dokazal tudi na odmevnem tekmo-
vanju, ki je čislano povsod po svetu. Na Teva outdoor games je 
namreč zmagal v skupnem seštevku, medtem ko je tretje mesto 
pripadlo še enemu Slovencu – Luki Štriclju. Našim ekstremistom 
je šlo v Italiji dobro tudi na moštveni tekmi, saj so bili tretji, z 
največjim veseljem pa se lahko tudi pohvalijo, da je med dva-
jsetimi najboljšimi kajakaši na svetu kar pet Slovencev. Ker so 
tako uspešni se tujci že šalijo, da Kralja in kompanije ne bodo več 
vabili na tekme, saj jim vselej poberejo vse nagrade.

Luka Štricelj (na sliki med slalomsko preizkušnjo) je na Teva outdoor Games zasedel tretje mesto v skupnem seštevku. Foto: Boštjan Marcina



10

Hrastničan Peter Kauzer je v lanski 
sezoni na tekmah svetovne serije 
pokazal največ znanja, saj je na 

koncu zmagal v skupnem seštevku, za 
nagrado pa dobil avtomobil Nissan.  Letos 
so tekmovanja dobila nekoliko drugačno 
poimenovanje - ICF ranking. Na tekmi, ki 
se je je četverica udeležila, so Slovenci 
prvič tekmovali po novih pravilih. Kot 
zanimivost: zaradi visokih temperatur so 
imeli tekmovalci kvalifikacije ob 7.30. 

»Nekaj časa je veliko deževalo, nato pa 
se je vreme popravilo. Ker je hitro začelo 
pripekati, smo trenirali zelo zgodaj zjutraj. 
Včasih smo bili na vodi že pred šesto,« je 
nekaj besed pripravam namenil 25–letni 
Kauzer. 

Z razmerami za delo je bil zadovoljen 
tudi Dejan Kralj. »Poznalo se mi je, da 
pozimi nisem treniral na polno, čeprav 
sem bil precej aktiven. Potreboval sem 
nekaj časa, da sem ‘poštimal’  glavo in 
‘zagnal mašino’. Potem je šlo vse gladko 
na treningih,« je povedal vselej dobro 
razpoloženi Kralj, ki ga je dopolnil tudi 

tretji član kajakaške reprezentance, Jure 
Meglič: »Ves čas smo trenirali vsi skupaj. S 
trenerjem Andrejem Nolimalom sem uspel 
odpraviti določene tehnične napake, kar 
je bilo tudi bistvo teh priprav.«

Edini kanuist, ki se je udeležil priprav 
v topli Avstraliji, je bil Jošt Zakrajšek. 
Čeprav Bunka letos ni uspel priti v slalom-
sko reprezentanco, pa je z opravljenim v 
deželi ‘tam doli’ zadovoljen: »Pod vodst-
vom mladega Nolimala smo trenirali na 
polno. Ves čas nam je ‘polnil’ možgane, 
kar je dobrodošlo, saj smo se zares zato-
pili in poglobili v proces treninga. O vsem 
smo razpravljali, pa naj je šlo za linije, 
tehniko, vodo, čoln...«

Prvi je ‘trening kamp’ zapustil Jošt, ki se 
je v domovino vrnil predčasno zaradi 
šolskih in drugih obveznosti. »Odhod 
Bunke smo kar malo obžalovali, saj je 
skrbel za žar. Kuhanje mu gre odlično od 
rok, sploh, kadar gre za meso. V apart-
maju, kjer smo bili nastanjeni, smo imeli 
na balkonu žar in tam je Jošt kot glavni 

kuhar operiral vsak večer. Po večerji smo 
se vedno  še kaj pogovarjali, večkrat pa 
je padla tudi kakšna partija taroka,« se je 
smeje spomnil februarskih priprav trener 
Andrej Nolimal.

Četverica obžalovala odhod 
glavnega kuharja

Slovenski kajakaši Peter Kauzer, Dejan Kralj in Jure Meglič ter kanuist Jošt Zakrajšek, 
so letos ‘prezimili’  na večtedenskih pripravah v Penrithu v Avstraliji, v okviru le–the pa 
so tudi nastopili na prvi mednarodni  tekmi za ICF ranking. 

Distributer:
www.rodeoteam.si

Piše: Sonja Korelc

Bivanje v Avstraliji je posebej ‘zabelil’ 
kanuist Jošt Zakrajšek, ki je skrbel, da 
so bili želodčki vseh polni. Ker v kuha-
nju neizmerno uživa, so mu ostali trije 
z veseljem odstopili prostor ob žaru, 
kjer je izvajal svoje kuharske vragolije. 
Foto: Arhiv KZS

Edna izmed umetnin izpod rok kuhar-
skega mojstra Bunke. Ker se fantje 
zavedajo pomembnosti pravilne pre-
hrane, je bil jedilnik izjemno pester 
in raznolik. Čeprav je Jošt specialist 
za pripravo mesa, pa so Slovenci na 
jedilniku vselej našli prostor tudi za 
zelenjavo.  Foto: Arhiv KZS

Kajakaši in kanuist so se dobro znašli  
tudi med aktivnim počitkom, ki je obve-
zen in pomemben del priprav. Kadar 
niso veslali so se fantje radi podali 
kam na potep, lepo vreme pa so s pri-
dom izkoristili tudi za odhod na plažo 
in surfanje, nakupovanje, ogledovanje 
znamenitisti, hojo na kakšen bližnji 
hrib... Ob večerih so kartali tarok, 
igrali namizni tenis, z veseljem pa so 
se vrgli tudi v bazen, ki so ga imeli na 
voljo. Še posebej se je v bazenu rad 
sproščal Jure Meglič. Foto: Arhiv KZS
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»Dan ima 24 ur in od nas je 
odvisno, kako jih preživimo. 
Še vedno opravim okoli 

deset treningov na teden. Ob navadnih 
dnevih delam osem ur, dežurna sem štiri– 
ali petkrat, od tega eden ali dva vikenda 
na mesec. To so dnevi, ko ne treniram 
in so namenjeni počitku, čeprav so ti 
dnevi navadno psihično in tudi fizično 
bolj naporni. Še vedno ostane dovolj 
časa za kakšen kino, tečaj tujega jezika, 
dobro knjigo... Vzamem si čas, na primer, 
za smučanje in za, čeprav bolj redko, 
druženje s prijatelji. Če preračunam, 

mi zmanjkuje časa predvsem za pravi 
počitek,« je o žongliranju med treningi, 
prostim časom in poklicem spregovorila 
36–letna Cankarjeva, ki ne ve, kaj bi 
dala na prvo mesto – kajak ali službo. 
»Veslam že dobrih 25 let, v službi sem 
deset let. S kajakom sem odraščala in ker 
nisem imela težav v šoli, mi je bil šport 
daleč najpomembnejša stvar v življenju. Z 
nastopom službe so se reči malo spreme-

nile, saj tako medicina kot šport zahtevata 
celega človeka. Ko sem na treningu in 
tekmovanjih, ne razmišljam o medicini, in 
obratno, ko sem v službi, ne razmišljam 
o kajaku, čeprav se mi vedno nekako 
mudi na trening. Trenutno težko dajem 
prednost eni stvari, je pa pri obeh precej 
podobnosti. Leta in leta trdih treningov, 
na tisoče preveslanih kilometrov, ure in 
ure prebite v telovadnici, prezebli udje 
v mrzlih zimskih dneh, krpanje čolnov, 
redki trenutki zadovoljstva ob dobri vožnji 
na treningu ali tekmi in veliko pogostejša 
razočaranja... Vse to nekako oblikuje 
človekovo osebnost. Pogosto na tren-
ingih in na tekmah pa tudi v operacijski 
dvorani človek deluje v skrajnih mejah 
svojih zmožnosti. Prav šport me je naučil 
bolje obvladovati, včasih tudi izraziti, 
čustva, se bolje znajti v težkih situacijah. 
V svoje življenje sem vnesla nek red in 
disciplino, naučila sem se spoštovanja 
do nasprotnikov, razumevanja človeške 
stiske... Šport bo vedno imel pomembno 
mesto v mojem življenju, postopoma in 
vedno pomembnejša pa postaja tudi kiru-
rgija. Upam seveda, da moje življenje ne 
bo omejeno le na ti dve stvari.«

Cankarjeva, za katero bo najpomembnejša 
tekma v letošnji sezoni EP v Valtelini, je pred 
časom ubrala nekoliko drugačen način dela, 
kar se ji očitno obrestuje. »Že drugo leto 
zapored sodelujem z Boštjanom Jakšetom, 
ki mi piše program treningov. Z nekoliko 
drugačnim pristopom sem v lanskem letu pre-
cej napredovala, tako da letos ni večjih spre-
memb. Še vedno opravim največ treningov na 
vodi in v fitnesu, v primeru slabega vremena 
treniram na ergometru. Pozimi sem nekajkrat 
tekla na smučeh, komaj pa sem čakala na 
daljše in toplejše dneve ter treninge na tekoči 
vodi,« je dodala Lučka, ki se je po zaslugi ses-
tre Žive znašla tudi v vlogi tete. Če gre soditi 
po obeh sestrah Cankar, se bo mali nečak, ki 
sliši na ime Mohor, le težko ognil čolnu. »Živa 
se rada pošali, da upa, da bo Mohor glas-
benik ali kakšne druge vrste umetnik. Veliko 
bolj prijetno se je namreč lepo urediti, obisko-
vati koncerte ali kakšne druge prireditve, kot 
pa premražen v športnih oblačilih čakati in 
navijati nekje ob kajakaški ali kakšni drugi 
progi v vseh možnih vremenskih razmerah. 
Na koncu bo odločitev seveda njegova. V 
okolju, v katerem bo odraščal, se bo težko 
izognil športnim aktivnostim. Šport mu je 
vsekakor zapisan v genih.«

Lučke Cankar verjetno ni potrebno posebej predstavljati, saj je pravzaprav že ‘inventar’, kar se 
tiče reprezentančnega statusa v ekipi za spust.  Za Celjanko, ki je bila letos v Sortu tretja, bi lahko 
trdili, da je kliše na dveh nogah; kajakašica je namreč ena od tistih, ki je z leti kot vino... Sicer pa 
sami dobro veste, kako gre tisto reklo. Lučka, ki ima toliko naslovov državne prvakinje, da jih že 
težko prešteje, je posebna tudi zaradi svojega poklica. Dolgoletna reprezentantka ekipe za spust 
je namreč kirurginja, ki ji uspeva spretno usklajevati vrhunski šport in poklic zdravnice. 

»Časa zmanjkuje predvsem 
za počitek«

Lučka Cankar - kirurginja.

Lučka Cankar - kajakašica reprezentance za spust na divji vodi. Foto: Arhiv Lučke Cankar

Piše: Sonja Korelc
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Teva Extreme Outdoor Games je evropska različica enega najbolj prestižnih tekmovanj v 
ekstremnem kajaku na svetu. Z ameriško sestrsko tekmo Teva Mountain Games združujeta 
serijo tekmovanj v poletnih ekstremnih športih. Na preizkušnji v Italiji so Slovenci z never-
jetnimi rezultati dokazali, da sodijo v sam svetovni vrh ekstremnega kajaka, saj je Dejan 
Kralj v skupnem seštevku tekmovanja zmagal v moški konkurenci. 

Piše: Sonja Korelc

Počasi postaja serijski zmagovalec 
tekem s plastičnimi čolni

Na Teva Extreme je po dolgoletni tradiciji v ospredju pred-
vsem kajak, ki navdušuje s tekmami na osupljivo lepih in 
ekstremno težkih odsekih rek. Prav zato se v Italiji vsako 

leto zberejo najboljši svetovni ‘freestyle’ kajakaši, ki se v sklopu tek-
movanja pomerijo v dolgem spustu, kratkem sprintu, slalomu in kajak 
crossu. Točke, ki jih tekmovalec doseže v posameznih disciplinah, se 
seštevajo skupaj, kar na koncu odloča o končnem zmagovalcu. 
Seveda med svetovno elito nedvomno spadajo Slovenci, ki so z 
izjemnimi predstavami še enkrat več dokazali, da so zelo neugodni 
tekmeci. Še ena posamična zmaga Dejana Kralja – Lakija, tretje 
mesto Luke Štriclja – Štrickota (med njiju se je vrinil le Novozelandec 
Mike Dawson). Med dvajset najboljših se je uspelo uvrstiti še trem 
Slovencem, Andražu Krpiču – Mukiju (10.), Andreju Bijukliču - 
Bjuklotu (15.) in Janezu Čižmanu – Čižiju (18.), medtem ko je Boštjan 
Marcina - Kocmen pristal na 29.  mestu. Slovenska kakovost se je še 
enkrat več izkazala na moštveni preizkušnji, saj so fantje v postavi 
Bjuklo, Muki in Štricko vse uspehe okronali s tretjim mestom. Letos so 
ločeno potekale tudi moštvene vožnje v dolgem spustu in slalomu, ki 
so tokrat prvič štele za svetovno prvenstvo.
Kajakaški boji letos potekali na spektakularni reki Chiuselli, del preizkušenj 
pa se je odvijal na slalom progi na reki Dora Baltea. Prva preizkušnja 
je bil dolg spust, ki je med drugimi vseboval tudi osem metrov visok slap 
ter kar nekaj manjših, toda tehnično zahtevnih brzic. Zelo dobro so se 
na tej preizkušnji odrezali Kralj s tretjim, Štricelj z devetim in Čižman z 
desetim mestom, vsi z majhnimi zaostanki za prvouvrščenim. Ostali trije 
predstavniki, Bijuklič, Krpič in Marcina, pa so zaradi napak končali 
nekoliko slabše, saj so zasedli 13., 17. in 26. mesto. 
»Napaka pri ekstremnem spustu ne pomeni dveh sekund, kot pri slalo-
mu. Ponavadi to pomeni, da zgrešiš linijo in nasedeš, se ukleščiš med 
dve skali, ali pa še kaj hujšega, zato podobne napake skoraj vedno 
pomenijo izpad iz boja za najvišja mesta,« je pojasnil Andraž Krpič.
Po končanem dolgem spustu je sledil še »Super sprint,« tekmovanje, 
rezervirano le za dvajset najboljših, ki se pri končnem rezultatu ni 
upoštevalo. Od Slovencev sta nastopila le Laki in Bjuklo. Slednji, ki pri 
svojih 24 letih velja za enega najbolj izkušenih slovenskih ekstremnih 
kajakašev, je tekmo orisal kot eno najzahtevnejših v svoji karieri. 
»Če lahko spust po spodnji Chiuselli primerjamo s težavnostjo Teva 
tekmovanj prejšnjih let, je Super sprint neprimerno težji in predvsem 
relativno bolj nevaren. Sicer je na desetmetrskem slapu - toboganu 
obstajala opcija bolj varne in manj zahtevne linije, vendar pa je bila 
bolj nevarna  opcija, predvsem za hrbet, dosti hitrejša. Odločitev, 
koliko so pripravljeni tvegati, je padla na tekmovalce same,« je tekmo 
za ‘izbrance’ komentiral Bjuklo. 
Sicer se je že pred tekmo na Chiuselli poškodovalo kar nekaj tekmov-
alcev, med njimi tudi naši (na srečo le lažje), videti pa je bilo tudi nekaj 
polomljenih kajakov, ki so v normalnih razmerah skorajda neuničljivi. 
Zaradi poškodb je, denimo, izpadla nemška ekipa, saj si je eden 
izmed kajakašev poškodoval gleženj, drugi pa si je izpahnil ramo. 

Na koncu se je najbolje izšlo češkemu tekmovalcu Honzi Lašku, ki 
je zmagal na Super sprintu in daljši tekmi. Kralj je na sprintu dosegel 
osmo, Bijuklič pa deseto mesto.
Zaradi poškodb sta predvideno dve slovenski ekipi razpadli v eno 
samo s postavo Bijuklič, Krpič, Štricelj. Kljub manjši napaki na koncu, 
ko je na predzadnji brzici Štricko dobesedno poletel čez skalo v 
protitok, jim je uspelo osvojiti tretje mesto za ekipama Nove Zelandije 
in Francije. 
»Tekma se je, sploh za naju z Andražem odlično končala, saj zaplete-
nega spodnjega dela proge nisva preveč dobro poznala, ker še dva 
dneva pred tekmo niti ni bilo jasno, kje bo potekala. Zahvala gre 
Andreju, ki si je pot po zapletenem kataraktu odlično zapomnil in naju 
tako brez večjih težav privedel do cilja,« je nastop Slovenije komenti-
ral Štricelj, ki se je tretjega mesta veselil kot majhen otrok. 
Če je na Chiuselli dominiral Čeh, pa so se razmerja moči na Ivrei 
hitro premešala – Sloveniji v prid. Že na prvi tekmi dneva so se na 
slalomu med prvih šest uvrstili trije Slovenci. S fenomenalno vožnjo je 
prvo mesto zasedel Laki, na četrtem in šestem mestu pa sta mu sledila 
Muki in Štricko. Sledila je preizkušnja v sprintu, ki pa je zaradi neregu-
larnega merjenja časov s strani organizatorjev, marsikaterega tekmov-
alca spravila v slabo voljo. Na prvih dveh mestih sta pristala Italijana, 
marsikdo pa je menil, da sta  šla tekmovalca hitreje v tisti vožnji, ki se 
je na koncu izkazala za slabšo. Slišati je bilo veliko namigovanj o 
goljufanju, kar je vrglo črno senco na celotno tekmovanje. Vseeno sta 
točke za četrto in peto mesto pobrala Laki in Štricko, na enajstem in 
šestnajstem mestu pa sta pristala Muki in Bjuklo.
Zadnje tekmovanje se je začelo s polovičnim neuspehom za Slovenijo. 
V kajak crossu so v prvem krogu izpadli Kralj, Čižman, Bijuklič in 
Marcina. Štricelj in Krpič pa sta iz kroga v krog redčila konkurenco, 
na koncu pa pristala skupaj v finalu. Razplet na koncu pa več kot 
zadovoljiv za Slovenijo - prvo in tretje mesto. 

Laki, Bjuklo, Štricko in Muki. Foto: Janez Čižman 



13

Benjamin Savšek je vselej nasmejan fant, ki živi za kanu na divji vodi. Je reprezentant 
slovenske slalomske ekipe, lani pa je 24–letniku preboj med najboljše tri uspel prvič. 
V olimpijski sezoni je ponujeno priložnost dobro unovčil in dokazal, da je obetaven 
kanuist. To je še enkrat več potrdil na EP v Nottinghamu, kjer je prikazal nekaj izjemnih 
voženj in si prvič izboril finale na tekmovanju najvišjega ranga.

Zaradi uvodne tekme ga je 
zvijalo po trebuhu

Težave z zdravjem se vlečejo že kar lep čas. Kaj je 
pravzaprav narobe?
»Pod levo lopatico čutim bolečine, ki se širijo navzgor v vratni 

del. Pri veslanju se mi lopatica drgne ob rebro, ali pa ob mišice pod 
njo, kar mi še bolj vzdraži mišice. Zato so mi odsvetovali treninge na 
vodi, saj naj bi imela na ta način fizioterapija boljši učinek pri odprav-
ljanju bolečin. Vendar po treh mesecih brez aktivnosti izboljšanj ni  
bilo videti. Da pa nebi čisto padel v ‘švohoto’ so mi priporočili vaje 
za razgibavanje.«

Pa zdravniki nimajo nobene prave ideje, kako se lotiti 
sanacije poškodbe oziroma kaj je pravzaprav zares 
narobe?
»Zdravniki še nimajo čisto prave slike, ki bi pokazala poškodbo 
oziroma vzroke za bolečino, zato nimam še nobene prave diag-
noze za sanacijo poškodbe. Opravili so mi magnetno resonanco 
vratne hrbtenice, ki je sicer pokazala majhne, ne pa dovolj velike 
spremembe, da bi lahko bile pravi vzrok za mojo poškodbo. Prišli so 
do ugotovitve, da imam športno poškodbo zaradi rotacijskih gibov 
in preobremenitev, ki so ponavadi bolj nenavadne in zato bolj kom-
plicirane in mi odsvetovali veslanje na divjih vodah. Ker pa se s tem 
športom ukvarjam že celo življenje in sem celo svojo prihodnost stavil 
nanj, se mu ne morem kar zlahka odpovedati, zato sem dobrega 
zdravnika prosil za ponovno slikanje z magnetno resonanco lopatice 
in hrbta. Temu se je to zdelo smiselno in odobril mi je slikanje. Sicer 
pa sedaj že veslam, za poškodbo pa z masažami skrbi moj fiziotera-
pevt Urban Komac.«

Kdaj si nazadnje sedel v čolnu?
»Nazadnje sem resno sedel v čolnu, kar se tiče treningov in priprav 
štiri mesece nazaj, torej pred izbirnimi tekmami – pozimi sem izpustil 
celotno pripravljalno obdobje. Vmes sem dvakrat sedel v čoln za 
svojo dušo, vendar le po mirni vodi, da sem se malo razgibal. Nato 
pa ponovno resneje dva tedna pred začetkom izbirnih tekem. Sedaj 
veslam po občutku, dokler ne začutim bolečine. Skušam ne pretira-
vati, redno pa hodim tudi na fizioterapije in masaže.«

Kako bi komentiral razplet izbirnih tekem, predvsem 
kar se tebe tiče – še toliko bolj, če upoštevamo zgoraj 
povedano, torej, da si se celotno zimo otepal težav s 
hrbtom?
»Če pomislim, da sem še mesec dni pred izbirnimi tekmami namer-
aval zaradi poškodbe izpustiti celo sezono, še zdaj ne morem verjeti, 
da sem si sploh izboril mesto v reprezentanci. Uvodno tekmo sezone 
sem z užitkom spremljal še posebej svojo disciplino C–1 saj se napre-
dek lanskoletnih odličnih mladincev močno pozna. Seveda pa me je 

tudi malo zvijalo po trebuhu, ker nisem nastopal na uvodni tekmi in 
vedel sem, da bo še huje ko se bodo bližale tekme višjih rangov v 
sezoni 2009. Toda po izbirnih je šlo zame samo še navzgor. Uvrstitev 
v finale na evropskem prvenstvu – to je noro! Presrečen sem, da sem 
si na tako pomembni tekmi izboril svoj prvi članski nastop med 10 
najboljšimi kanuisti v Evropi. Iz lanskoletnega nastopa na prvenstvu v 
Krakovu sem se skušal čim več naučiti in prenesti izkušnjo in občutke 
v Anglijo. Zame je bilo že veliko, da mi je po vseh težavah, ki sem 
jih imel, uspelo priti v ekipo, ampak nastop v Nottinghamu mi je dal 
sedaj novega zagona in še dodatne motivacije, zato se že veselim 
prihajajočih tekem in svetovnega prvenstva v Seo d’Urgellu.«

Benjamin Savšek

Piše: Sonja Korelc
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MIRNE VODE:

Ime in priimek:     
Jernej Župančič-Regent
Datum rojstva: 
18. maj 1980 
Disciplina: K-1; člani
Klub: KK Soške elektrarne

Ime in priimek:      
Špela Ponomarenko
Datum rojstva: 
2. oktober 1981
Disciplina: K-1; članice
Klub: KKK Žusterna

Ime in priimek:         
Tea Kralj
Datum rojstva: 
2. december 1988 
Disciplina: K-1; članice in U-23
Klub: KKK Žusterna

Ime in priimek:      
Lovro Leban
Datum rojstva: 
21. april 1988
Disciplina: K-1 in K-2; U-23
Klub: KK Soške elektrarne

Ime in priimek:        
Rok Kuk
Datum rojstva: 
22. avgust 1990
Disciplina: K-1 in K-2; U-23
Klub: KK Soške elektrarne

Ime in priimek:    
Matija Babič 
Datum rojstva: 
17. avgust 1991
Disciplina: K-2; U-23
Klub: KKK Žusterna

Ime in priimek:       
Tilen Vidovič  
Datum rojstva: 
14. julij 1993 
Disciplina: K-1; mladinec
Klub: BD Ranca

Ime in priimek:        
Alan Gregorič 
Datum rojstva: 
4. junij 1991
Disciplina: K-2; mladinec
Klub: KKK Žusterna

Ime in priimek:        
Anja Osterman 
Datum rojstva: 
27. januar 1993
Disciplina: K-1; mladinka
Klub: KKK Ankaran

Ime in priimek:         
Tina Leban
Datum rojstva: 
21. maj 1991
Disciplina: K-1; mladinka
Klub: KK Soške elektrarne

SPUST

Ime in priimek:      
Jernej Korenjak
Datum rojstva: 
5. marec 1982
Disciplina: K-1; člani
Klub: KKK Ljubljana

Ime in priimek:        
Nejc Žnidarčič
Datum rojstva: 
1. april 1984
Disciplina: K-1; člani
Klub: KK Soške elektrarne

Ime in priimek:    
Gregor Brovinsky
Datum rojstva: 
15. januar 1988
Disciplina: K-1; člani in U-23
Klub: KK Soške elektrarne

Ime in priimek:          
Tim Kolar 
Datum rojstva: 
5. oktober 1991
Disciplina: K-1: mladinci
Klub: KKK Ljubljana

Predstavitev letošnjih 
reprezentantov
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Ime in priimek:       
Lenart Zore 
Datum rojstva: 
8. september 1991
Disciplina: K-1; mladinci
Klub: KKK Ljubljana

Ime in priimek:        
Aleš Jablanšček 
Datum rojstva: 
23. julij 1991
Disciplina: K-1; mladinci
Klub: KK Soške elektrarne

Ime in priimek:           
Maks Frančeškin
Datum rojstva: 
2. maj 1992
Disciplina: K-1; U-23
Klub: KKK Ljubljana

Ime in priimek:         
Jošt Zakrajšek
Datum rojstva: 2
6. 6. 1983
Disciplina: C-1; člani
Klub: Tacen KD Slovenica

Ime in priimek:         
Peter Žnidaršič 
Datum rojstva: 
7. marec 1992
Disciplina: C-1; mladinci
Klub: KKK Ljubljana

Ime in priimek:            
Blaž Cof
Datum rojstva: 
5. julij 1991
Disciplina: C-1; mladinci
Klub: Tacen KD Slovenica

Ime in priimek:           
Nejc Kravanja
Datum rojstva: 
14. julij 1991
Disciplina: C-1; mladinci
Klub: KK Soške elektrarne

Ime in priimek:      
Lučka Cankar
Datum rojstva: 
26. oktober 1972
Disciplina: K-1; članice
Klub: Tacen KD Slovenica 

Ime in priimek:        
Ajda Novak
Datum rojstva: 
16. september 1993
Disciplina: K-1; mladinke
Klub: KKK Ljubljana

Ime in priimek:           
Eva Terčelj
Datum rojstva: 
21. januar 1992
Disciplina: K-1; mladinke
Klub: KKK Ljubljana

Ime in priimek:          
Nina Slapšak
Datum rojstva: 
29. december 1991
Disciplina: K-1; mladinke
Klub: KKK Ljubljana

Ime in priimek:            
Dora Domanjko 
Datum rojstva: 
11. junij 1991
Disciplina: K-1; mladinke
Klub: KKK Ljubljana

SLALOM:

Ime in priimek:            
Peter Kauzer
Datum rojstva: 
8. september 1983
Disciplina: K-1; člani
Klub: BD Steklarna Hrastnik

Ime in priimek:          
Dejan Kralj
Datum rojstva: 
28. junij 1976
Disciplina: K-1; člani
Klub: KKK Ljubljana

Ime in priimek:         
Jure Meglič
Datum rojstva: 
18. oktober 1984
Disciplina: K-1; člani
Klub: Tacen KD Slovenica
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Ime in priimek:           
Simon Artelj
Datum rojstva: 
11. marec 1988
Disciplina: K-1; U-23
Klub: Tacen KD Slovenica

Ime in priimek:  
Gregor Brovinsky
Datum rojstva: 
15. januar 1988
Disciplina: K-1; člani in U-23
Klub: KK Soške elektrarne

Ime in priimek:     
Martin Albreht
Datum rojstva: 
25. maj 1990
Disciplina: K-1; U-23
Klub: Tacen KD Slovenica

Ime in priimek:         
Tim Kolar 
Datum rojstva: 
5. oktober 1991
Disciplina: K-1: mladinci
Klub: KKK Ljubljana

Ime in priimek:         
Lenart Zore 
Datum rojstva: 
8. september 1991
Disciplina: K-1; mladinci
Klub: KKK Ljubljana

Ime in priimek:       
Aleš Jablanšček 
Datum rojstva: 
23. julij 1991
Disciplina: K-1; mladinci
Klub: KK Soške elektrarne

Ime in priimek:      
Dejan Stevanovič
Datum rojstva: 
30. november 1976
Disciplina: C-1; člani
Klub: KK Soške elektrarne

Ime in priimek:          
Simon Hočevar 
Datum rojstva: 
27. februar 1974
Disciplina: C-1; člani
Klub: KK Simon

Ime in priimek: 
Benjamin Savšek
Datum rojstva: 
24. marec 1987
Disciplina: C-1; člani in U-23
Klub: Tacen KD Slovenica

Ime in priimek:       
Anže Berčič 
Datum rojstva: 
25. november 1990 
Disciplina: C-1; U-23
Klub: Tacen KD Slovenica

Ime in priimek:        
Jure Lenarčič
Datum rojstva: 
4. april 1990
Disciplina: C-1; U-23
Klub: Tacen KD Slovenica

Ime in priimek:          
Blaž Cof
Datum rojstva: 
5. julij 1991
Disciplina: C-1; mladinci
Klub: Tacen KD Slovenica

Ime in priimek:      
Miha Zver  
Datum rojstva: 
31. maj 1991
Disciplina: C-1; mladinci
Klub: KK Simon

Ime in priimek:        
Nejc Kravanja
Datum rojstva: 
14. julij 1991
Disciplina: C-1; mladinci
Klub: KK Soške elektrarne

Ime in priimek:          
Urša Kragelj
Datum rojstva: 
2. julij 1988
Disciplina: K-1; članice in U-23
Klub: KK Soške elektrarne
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Ime in priimek:       
Nina Mozetič
Datum rojstva: 
21. september 1983
Disciplina: K-1; članice
Klub: KK Soške elektrarne

Ime in priimek:         
Eva Terčelj
Datum rojstva: 
21. januar 1992
Disciplina: K-1; članice, 
U-23 in mladinke
Klub: KKK Ljubljana

Ime in priimek:           
Nina Slapšak
Datum rojstva: 
29. december 1991
Disciplina: K-1; mladinke
Klub: KKK Ljubljana

Ime in priimek:          
Dora Domanjko 
Datum rojstva: 
11. junij 1991
Disciplina: K-1; mladinke
Klub: KKK Ljubljana

Ime in priimek:          
Sašo Taljat
Datum rojstva: 
22. september 1989
Disciplina: C-2; člani in U-23
Klub: KK Soške elektrarne

Ime in priimek:           
Luka Božič
Datum rojstva: 
9. januar 1991
Disciplina: C-2; člani in U-23
Klub: KK Soške elektrarne

Ime in priimek:        
Urban Jarc
Datum rojstva: 
8. maj 1985
Disciplina: C-2; člani
Klub: KKK Ljubljana

Ime in priimek:          
Blaž Oven
Datum rojstva: 
1. december 1988
Disciplina: C-2; člani
Klub: KKK Ljubljana

Ime in priimek:          
Anže Janežič
Datum rojstva: 
25. marec 1998
Disciplina: C-2; U-23
Klub: Tacen KD Slovenica

Ime in priimek:         
Jure Janežič
Datum rojstva: 
25. marec 1998
Disciplina: C-2; U-23
Klub: Tacen KD Slovenica

Ime priimek:              
Luka Slapšak
Datum rojstva: 
11. avgust 1988
Disciplina: C-2; U-23
Klub: KKK Ljubljana

Ime priimek:          
Gašper Babnik
Datum rojstva: 
16. januar 1990
Disciplina: C-2; U-23
Klub: KKK Ljubljana 

Trenerji in strokovni 
štab bodo predstavljeni 
v naslednji številki.
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Ingolf Beutel je nemški trener, ki bo do avgusta sodeloval s slovenskimi mirnovodaškimi 
ekipami. Prvič se je podrobneje seznanil s tekmovalci in trenerji na pripravah v 
Novigradu (od 13. do 22. februarja), čeprav mu Slovenija ni povsem neznana. V stik z 
našo deželo je prišel po zaslugi najboljšega mirnovodaša Jerneja Župančiča–Regenta, 
na katerem se mu je ustavilo oko, ko ga je kot glavni trener švicarske reprezentance 
opazil na različnih mednarodnih tekmovanjih. Beseda je dala besedo in naneslo je, da 
sedaj Beutel, ki sicer izhaja iz stroge vzhodno–nemške trenerske šole veslanja na mirnih 
vodah, pristal pri Slovencih.

Ingolf Beutel – novi trener 
slovenskih mirnovodašev: »Rad 

bi vzpostavil določen red«

Slovenija vam ni povsem neznana, tukaj ste 
namreč že bili...
»Bil sem že dvakrat v Sloveniji. Prvič sem bil tukaj kot tur-

ist, na dopustu v Bovcu. Prišel sem veslat na Sočo, videl sem tudi 
Most na Soči. Nato sem pot nadaljeval proti Kopru, kjer sem 
v tamkajšnjem kampu, zanimivo, naletel in spoznal slovenske 
mirnovodaše. Smešno!«

Pred temi pripravami na Hrvaškem ste se z neka-
terimi trenerji in tekmovalci že spoznali. Kako je 
potekalo spoznavanje, kakšen vtis ste dobili?

»Že januarja sem prišel na Most na Soči, kjer sem spoznal del 
ekipe. Fantje so bili zelo motivirani, dovzetni za nasvete in moj 
način dela. Bil sem presenečen, saj se nemalokrat zgodi, da so 
nekateri vajeni le na eno vrsto dela in ne sprejemajo nobenega 
drugačnega načina.« 

Slišati je bilo, da so se v proces dela aktivno vključili 
ne samo tekmovalci, temveč tudi trenerji. Kako 
poteka vse skupaj?
»Trenerje sem uspel zelo pritegniti v proces treninga. Veliko me 
sprašujejo, želijo se izboljšati, se naučiti novih stvari, pridobiti 
nove izkušnje. Delamo veliko, od jutra do večera. Veseli me, 
ker sem pri tekmovalcih zaznal napredek že takoj, po mesecu 
in pol dela. Veliko veslamo, poleg tega pa smo trenirali tudi 
na atletski stezi, kjer sem meril reakcijske čase, delali smo tudi 
šprinte. Tehnično so zelo hitro napredovali in glede tega sem 
zelo zadovoljen. Vsi čez dan pridno garajo, zvečer imamo 
videoanalize. Prvič se mi je zgodilo, da so se mladinci tako 
zavzeto vključili v pogovor o tehniki. Takoj naslednji dan sem 
opazil, da so moje besede padle na plodna tla, saj so fantje 
skušali spremeniti določene zadeve, jih izboljšati. Hitro se učijo 
in se tudi sami popravljajo, zavestno spreminjajo zadeve, v želji 
po idealnem zavesljaju, izkoriščanju moči... To je zame povsem 
nova izkušnja, tovrstna zrelost pri mladincih in njihova resnična 
želja, odnesti čim več od mene, se učiti. Zelo, zelo pozitivno! 
To me je zelo navdušilo, ker sem videl, da gre za resničen 
interes, saj so vprašanja kar deževala, komunikacija pa je 
potekala zelo aktivno. Imeli smo nadvse odprto debato, nikomur 
ni bilo dolgčas, kot se to včasih dogaja, kadar je govora o teoriji 
in pri gledanju posnetkov s treninga. Odlično!« 

Kakšna pa se vam zdi reprezentanca nasploh, glede 
na to, da je kar nekaj tekmovalcev novih v mirnih 
vodah? 
»Dva fanta prihajata iz spusta, zato je zanju veliko novega; kar se 
tiče intenzitete treninga, tehnike. Ampak vsi zelo hitro napredujejo, 
zato Jerneju (Župančiču–Regentu, op.a.) ni ravno lahko, saj zelo 
garajo, mladi so zelo dobri in počasi že dohitevajo tiste izkušenejše 
(smeh). Pozitivna stran tega treninga je tudi prijateljska tekmoval-
nost, ki je nenehno prisotna. Potencial ekipe je dober. Čez nekaj let 

Ingolf Beutel je tudi sam zavzeto sodeloval na pripravah.

Piše: Sonja Korelc
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lahko ti tekmovalci, če se razvijejo pravilno, posežejo po najvišjih 
mestih in kolajnah na najpomembnejših tekmovanjih.«

Kakšen načrt dela ste si zadali v prihajajočih 
mesecih?
»Ker sem trener švicarske in slovenske reprezentance, sem upal, da 
bom lahko ekipi kdaj združil na skupnem treningu, kar je dobro za 
test forme, da oboji vidijo, kako dobri so. Hkrati pa bi svoje delo 
še dodatno oplemenitil z vzpodbujanjem rivalstva. Tako se lahko 
in eni in drugi izboljšujejo, učijo eden od drugega in se med seboj 
primerjajo – dve mali reprezentanci in dobri pogoji za delo.«

Kako bo potekala za vas letošnja sezona? Kakšne 
cilje, poleg tekmovalnih, ste si še zadali? 
»Najprej smo imeli priprave v Novigradu, nato sem odpotoval 
domov in se marca vrnil za deset dni. Takrat sem sodeloval, 
delal in si ogledal različne klube po Sloveniji, da sem si lažje 
ustvaril predstavo, kakšni so pogoji za delo v Sloveniji. Želel sem 
se seznanil z vsemi in nato poskušal najti z vsemi skupni jezik. 
Tako bi delo povsod potekalo enotno in po enakem programu. 
Toda, preden sem se lahko lotil takšnega podviga, sem se moral 
seznaniti z načinom delovanja klubov. Lahko rečete, da bi rad 
vzpostavil določen red!«

www.sandiline.com

Beijing Olympic Games 2008 : 4 gold medals for Sandi partners : The Hochschorners [C2 men] : Alexander Grimm [K1 men] : Michal Martikan [C1 men] : Elena Kaliska [K1 women]

Vzdušje na pripravah mirnovodašev je vselej prešerno.
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Po dveh letih si se spet (dokončno) vrnil v kanu enosed, 
kjer si pravzaprav bil – z izjemo dveh let, če se ne 
motim – okrogli dve desetletji. Kakšni so občutki, še 

posebej, ker si se letos ponovno uvrstil tudi v reprezen-
tanco?

»Že lani sem poskušal v C–1, a se nisem uvrstil v ekipo sem pa imel kar 
nekaj lepih mednarodnih uvrstitev. V zimskem času sem najprej vzel stari 
čoln (letnik 2007), naredil nekaj sprememb v tehniki in tudi treningu. Ves 
trud se je obrestoval že na prvih letošnjih tekmah. Izredno se zadovoljen  
z trenutnim stanjem, upam, da bodo naslednje tekme še boljše. Imam še 
nekaj rezerve, predvsem v hitrosti.«

Uvrstitev na EP v Nottinghamu je bila solidna, z njo si 
tudi potrdil nastop na SP v Seu d’Urgellu septembra? Kaj 
pričakuješ tam?

»Pričakujem, dobre vožnje, potrebno pa se bo krepko potruditi že v kvali-
fikacijah, kajti konkurenca je zelo močna. Proga v Seu mi leži in bom šel 
tja zelo optimistično naravnan!« 

Kako gledaš na nova pravila? Manj je taktiziranja, o tem ni 

dvoma, kajne? Ti to odgovarja, namreč v vsaki vožnji tek-
movati na vso moč, z maksimalnim tveganjem?
»Pravila so bolj zanimiva za gledalce, so pa težja za tekmovalce. Nič 
ni taktiziranja, vsako vožnjo je treba napadati na vso moč. Lahko si zelo 
hitro brez naslednje vožnje, brez kakršnega koli rezultata!«

Praviš, da boš vztrajal (najmanj) do SP v Tacnu, prihod-
nje leto septembra. Takrat boš star 37 let. Progo v Tacnu 
seveda odlično poznaš, na njej boš lahko veliko treniral, 
konec koncev si tam dosegel tudi nekaj odličnih uvrstitev na 
tekmah najvišjega ranga.

»Moj cilj je nastop na SP v Tacnu, rad bi bil stoodstotno pripravljen. Bo pa 
do tja pot zelo naporna, kar nekaj dobrih kanuistov je pri nas. V Tacnu je 
vse možno, potrebuješ dobro vožnjo, brezkompromisnost in malo sreče s 
strani vode. Če se ti vse to poklopi si lahko zelo, zelo visoko.«

Mimogrede, kako gre tvojemu klubu KK Simon?

»Trenutno imamo malo slabše mladince, imamo pa kar nekaj obetavnih 
dečkov in cicibanov, ki bodo lahko v naslednjih letih dosegali dobre 
rezultate, seveda ob trdem delu!« 

Kanuist Simon Hočevar spada s 35 leti med veterane v kanuju na divjih vodah. V tek-
movalni areni bo vztrajal vsaj še letošnjo in prihodnjo sezono, ko bo septembra 2010 v 
Tacnu svetovno prvenstvo. Toda septembra letos ga čaka še SP v Seo d’Urgellu, kamor 
pravi, da ne bo šel z belo zastavo.

V čolnu bo vsaj do SP 
v Tacnu 2010

Piše: Borut Perko

Simon Hočevar v kanuju enosedu. Foto: Nina Jelenc
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Piše: Jošt Zakrajšek

Vse se je pričelo neke sobote, ko sem se iz Trzina peljal v Solkan na tekmo. Zaradi zastoja 
na primorski avtocesti sem na izvozu Unec zavil na staro cesto in v kraju Planina osupnil 
nad čudovitim pogledom na jezero. Obilno deževje je očitno tako povečalo vodostaj, 
da se je Planinsko polje povsem napolnilo z vodo. Takoj se mi je porodila ideja, da ga 
s potovalnim kajakom preveslam, še preden voda zopet ponikne. Poleg tega, sem si 
mislil, je to odličen način, da z dekletom preživiva lepo popoldne v naravi.

S potovalnim kajakom po 
Planinskem polju

Potovalni kajak
Tisto sredo sva z mojim dekletom Špelo 
načrtovani aktivni počitek v mojem 

programu treninga izkoristila za uresničitev 
moje ideje – Planinsko polje, potovalni kajak 
za dve osebi ter topel pomladni dan. 

Potovalni kajak je čoln, ki je namenjen 
veslanju po morjih, jezerih in bolj mirnih 
rekah. Obstajajo različice za eno ali dve 
osebi. Je nekoliko daljši in oblikovan tako, 
da je zelo stabilen ter še vedno dovolj 
hiter za premagovanje večjih razdalj. 
V potovalne kajake so vgrajene do tri 
vodotesne komore, v katerih prtljaga ostane 
suha, pa naj bodo to oblačila, hrana, pijača 
ali karkoli že. S potovalnim kajakom za dve 
osebi imam že nekaj dobrih izkušenj, zato 
se mi je zdel najbolj primerna izbira za 
najin podvig.

Planinsko polje in najina pot
Planinsko polje je najbolj tipično sloven-

sko kraško polje. Ima številne izvire, ki se 
nahajajo predvsem na južni in zahodni 
strani ter ponore, ki se nahajajo na vzhodni 
strani polja. Po obilnejšem deževju, kakršno 
je bilo sedaj, voda poplavi polje in tako za 
nekaj časa le–to postane jezero. 

Za štart najine avanture sva izbrala kraj 
Laze, kjer je bilo dovolj veliko parkirišče in 
enostaven dostop do vode. Veslala sva proti 
kraju Planina, nekaj deset metrov stran od 
ceste, ki povezuje Laze in Planino. Globina 
vode se je celo pot spreminjala. Ponekod 
dna sploh ni bilo zaslediti, včasih pa sva 
čoln komaj zrinila čez travnik tik pod gla-
dino jezera. Veslala sva mimo osamljenih 
hrastov, gostega grmičevja, se celo prebila 
preko ograje, ki je le malo kukala iznad 
vodne gladine ter prečkala potopljene 
ceste. Po slabi uri veslanja sva zavila 
vzporedno s cesto proti gradu Hasberg in 
prišla do mostu, ki je del ceste med Unecm 
in Planino. Bila sva v strugi reke Unec, ki 

prečka Planinsko polje. Lahko bi veslala vse 
do Planinske jame, vendar sva se odločila, 
da si to avanturo prihraniva za naslednjič. 
Tokrat sva si raje ogledala bohotni izvir v 
bližini baročnega  gradu Hasberg, ki privre 
na dan iz manjše votline in je viden le po 
obilnejšem deževju. 

Proti Lazam sva se vračala po desnem, 
vzhodnem,  bregu jezera, kjer tudi sicer, 
kadar polje ni poplavljeno, teče reka. Dokler 
je bil tok Unca izrazitejši, sva mu sledila, ko 
pa toka reke ni bilo več moč ločiti od mirne 
vode, sva se ravnala po izrazitem rastju, ki 
obdaja strugo, kadar polje ni poplavljeno. 
Tako sva po dobrih dveh urah in pol in po 
nekaj več kot osmih kilometrih priveslala 
na cilj v Laze. Nad lepoto narave, ki je 
bila tudi posledica obilnega deževja, sva 
bila povsem navdušena. Bogastva, ki jih v 
sebi skriva naša mala Slovenija so nama v 
velik ponos in z veseljem jih vedno znova 
odkrivava.

Planinsko polje je naravnost osupljivo, kadar ga zalije voda. Foto: Špela Suhač
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Slovenija je sicer majhna, a izredno bogata z vodnimi površinami, kar je eden izmed 
razlogov, da ima kajakaški šport pri nas že dolgoletno tradicijo. Slovenski kajak žanje 
izjemne uspehe na mednarodni tekmovalni sceni, zelo priljubljen in razširjen pa je tudi 
med rekreativci. 

Akcija Voda za vedno ali kako 
lahko rečno gorništvo osvešča

Ljudje, ki si želijo aktivnega preživljanja prostega časa, vse 
raje poprimejo za veslo in se seznanjajo s tovrstno obliko 
‘rečnega gorništva’. Iz čolna, pa naj gre za veslanje po 

mirni ali divji vodi, si je namreč moč ogledati pokrajino s povsem 
drugačne perspektive, marsikdaj pa je na ta način možno videti 
kotičke, ki sicer očem ostanejo skriti zaradi svoje nedostopnosti. 

Ker se Kajakaška zveza Slovenije (KZS) zaveda dragocenosti 
ohranjanja čistih voda, pomena kakovostnega preživljanja časa 
v dandanes včasih prehitrem življenjskem ritmu ter si prizadeva 
čim bolj razširjati tudi ekološko miselnost in ravnanje, se je že 
pred leti odločila sprožiti akcijo, ki združuje vse zgoraj našteto. 
Tako se je rodil projekt Voda za vedno, katerega že šesto leto 
zapored podpira tudi Coca–Cola Hellenic Slovenia. 

Sodelovanje je nastalo iz želje, da bi lahko čim več ljudi 
preživelo in uživalo v naravi – v prijetnem in čistem okolju. 
Ljudi bi radi spodbudili k aktivnemu in zavestnemu ohranjanju 

okolja, zato KZS in podjetje Coca–Cola Hellenic, ki se prav 
tako zavzema za čisto okolje ter zdrav in aktiven slog življenja,  
prirejata serijo rekreativnih spustov na slovenskih rekah z 
namenom navdušiti čimveč mladih kanuistov in kajakašev za 
ta šport, ozaveščati  starejše rekreativce o pomenu športnega 
udejstvovanja in preživljanja prostega časa v naravi ter opo-
zarjati ljudi na pomembnost ohranjanja čistih voda. Marsikateri 
spust je namreč v preteklosti spodbudil ljubitelje narave, ki so 
zaprepadeni ugotovili, da so je na bregovih polno smeti, da 
so po videnem organizirali več čistilnih akcij in z rečnih bregov 
odstranili vso neprimerno navlako.

Lani se je spustov v okviru akcije Voda za vedno udeležilo 
približno 2.500 ljubiteljev kajakaštva, letos pa je predvideno 
število ljudi na devetih spustih enako ali še večje. Poleg spustov 
po največjih slovenskih rekah, bosta potekala še dva kajakaška 
tabora, monitoring rek ter 13 tekmovanj za pokal Powerade. 
V sklopu projekta »Voda za vedno – slovenske reke 2009« bodo 

Piše: Sonja Korelc

Kajakaška zveza Slovenije v akciji Voda za vedno veliko pozornosti namenja osveščanju in učenju otrok o naravi. Foto: Arhiv KZS
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letošnji netekmovalni spusti potekali po 
rekah Savinji, Muri, Krki, Ljubljanici, Savi, 
Kolpi in Soči. Prireditve so namenjene 
družinam, skupinam in posameznikom. 
Vsi sodelujoči ob udeležbi posameznih 
prireditev prejmejo obrok hrane in pijačo 
ter spominek. Začetek vseh spustov 
je ob 11. uri, štartnina pa znaša 15 
evrov. Zahtevnost je zelo različna, za 
udeležbo na večini od njih pa je dovolj 
že osnovno obvladanje čolna. Letos je 
padla tudi pobuda, da se pred štartom 
spustov organizira hitra šola kajaka, za 
tiste, ki izkušenj s čolnom in veslanjem 
nimajo. Izkušeni kajakaši udeležencem, 
ki si tega želijo, lahko pred začetkom 
pokažejo nekaj osnov tehnike, demon-
strirajo različne zavesljaje, nato pa se 
vsi skupaj podate še na spust. Spustov se 
lahko udeležite s kajaki, kanuji, mini rafti 
in rafti, gumenjaki... Če opreme nimate, 
si jo lahko izposodite pri organizatorjem 
pred začetkom.

Projekt »Voda za vedno – slovenske reke 
2009« pa veliko pozornosti namenja 
tudi mladim. V ta namen KZS vsako 
leto organizira posebna tekmovanja, ki 
potekajo pod imenom Pokal Powerade 
– Slovenski pokal za mlade. V letošnjem 
letu je v okviru tega načrtovanih 13 tek-
movanj, namenjenih mladim do 14. leta 
starosti. Tekmovanja bodo organizirana 
v dveh disciplinah, v kajaku na mirnih ter 
kanuju na divjih vodah. Potekala bodo 
s prilagojenimi pravili, da bi pri mladih 
vzbujala zdravo mero tekmovalnosti, kar 
jim v kasnejših letih omogoča razvoj v 
vrhunske športnike. 

Za mladostnike bodo v okviru projek-
ta Voda za vedno tudi v letošnjem letu 
organizirani ekološki tabori, katerih 
namen je spoznavanje kajakaškega 
športa, povezovanje in spoznavanje 
vrstnikov, učenje ekologije, pomemb-
nosti ohranjanja narave ter čistih voda 
na zabaven in praktičen način. Tako 
kot v preteklih letih, bosta tudi letos v 
času poletnih počitnic (avgusta) orga-
nizirana dva tabora, prvi v Bohinju, 
drugi pa v Solkanu. Najmlajši so 
namreč ciljna skupina, pri katerih 
osveščanje o varovanju okolja najprej 
obrodi sadove. Ob zanimivih športnih 
vsebinah na vodi, mlade kajakaše 
poučujemo o varovanju okolja. 
Tako jim skušamo vcepiti ljubezen 
do ohranjanja (slovenskih) rek,  jih 
naučimo odmetavati odpadne stvari 
tja, kamor sodijo in ne v ali ob reko. 

Vselej množično obiskani rekreativni spust po Krki. Foto: Arhiv KZS
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… voda, Soča, moč, edinstvenost, svežina, drznost, osvajalci, kajak, tekmovalci, vrhun-
skost, Kajak klub Soške elektrarne –  Soča Elite Team …

SOČA ELITE TEAM – kajakaši na spletu

Tik pred prvimi izbirnimi tekmami kajakašev in kanuistov na divjih 
vodah je luč sveta ugledala nova kajakaška spletna stran – spletna 
stran skupine Soča Elite Team (SET; www.socaelite.si). Gre za skupi-

no primorskih kajakašev iz Kajak kluba Soške elektrarne Nova Gorica, ki 
spadajo v svetovni vrh. Vsak njihov dan predstavlja delček poti do uspeha 
in je zanje enako pomemben, kot dnevi končnih tekmovalnih odločitev. 
Da bi zgodbo, v kateri so glavni igralci drzni tekmovalci različnih starosti, 
različnih značajev in z istim ciljem, kar najbolje približali tudi širši javnosti, 
je bila posebej zanje oblikovana spletna stran. Tam lahko vse do konca 
olimpijskih iger v Londonu 2012 stalno spremljate dogajanje znotraj 
njihovih življenj, najdete zanimivosti s sveta kajakaštva in predvsem 
spoznate različne osebnosti, njihova razmišljanja, cilje in razplete na 
vmesnih postajah ter, upamo, tudi na končni postaji leta 2012. 

Kajak klub Soške elektrarne je klub, znan po številnih izjemnih tekmoval-
cih, dobri organiziranosti in stalnemu stremljenju k razvoju kajakaštva na 
vseh ravneh. Eno izmed področij, ki je bilo do sedaj še nekoliko »zane-
marjeno« pa je sama promocija tega športa. Kajak spada med športe, ki 
so medijsko trenutno še nekoliko slabše pokriti, na drugi strani pa se lahko 
pohvali s številnimi vrhunskimi športnicami in športniki. 
Ravno na ta račun se je kar nekaj časa kalila ideja, kako se lotiti tega dela 
in narediti kajakaštvo bolj prepoznavno? Proti koncu leta 2008 (morda 
kot zanimivost – ravno na prireditvi Kajakaš leta 2008) je nastala ideja 
o Soča Elite Teamu. Preko izbranih vrhunskih športnic in športnikov smo 
hoteli ustvariti kajakaško zgodbo in z njo predstaviti tekmovalni del tega 
športa. Poleg tega pa je spletna stran tudi možnost za vsesplošno navezo-

vanje na kajakaštvo. Tega sedaj lahko množično predstavimo svetu, ne 
le kot tekmovalni, temveč tudi kot rekreativni šport; šport, ki je povsem v 
koraku s trendi in ekologijo. 

Trenutno sestavlja SET osem članov Kajak kluba Soške elektrarne: 
kajakašici Nina Mozetič in Urša Kragelj, kanuist Dejan Stevanovič, 
kanuista dvoseda Sašo Taljat in Luka Božič, mirnovodaša Jernej Zupančič 
Regent in Lovro Leban ter spustaš Nejc Žnidarčič. Da bi obiskovalci kar 
najlažje spremljali celotno dogajanje, je vsak posameznik posebej pred-
stavljen na spletni strani s pomočjo zanimivosti iz vsakdanjega življenja 
ter tudi povsem kajakaških. Tekom projekta bodo objavljene zanimivosti, 
ujete v fotografskem objektivu ali pa preko različnih filmskih posnetkov. 
Za vstop v skupino elitnih je treba doseči določene rezultate, zato je 
skupina povsem »žive« narave, kar pomeni, da se lahko njeno število 
spreminja »iz dneva v dan«.

Glavni nosilci SET–a so seveda športniki, ki pa jim družbo, bolj v ozadju, 
a z veliko mero odgovornosti, delajo tudi ostali člani, ki so prav tako 
povsem nepogrešljiv del skupine. Trenerji, psihologinja, fiziologinja in 
bolj menedžersko–komunikacijski predstavniki. Vsak na svoj način in s 
svojim znanjem poskrbi, da so športniki ob pravem času pripravljeni in 
predstavljeni v najboljši meri.

Soča Elite Team pa ni namenjena zgolj predstavitvi športnikov, temveč je 
zastavljen tudi kot nekakšen ustroj, ki bo ustvarjal konkurenčno vzdušje – 
znotraj skupine in tudi med mlajšimi športniki, ki še niso člani skupine. 

Piše: Maja Tomc

Tekmovalci Soča elite teama. Foto: Matej Tančič
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V naslednjih številkah revije Kajak kanu bomo nekaj vrstic namenili tudi osnovam 
kajakaškega športa. S tem želimo revijo približat tudi tistim, ki kajakaštva še ne poznajo 
in bi si želeli izvedeti osnovne informacije o kajakaškem športu. Osnovne informacije 
boste lahko prebrali, na osnovi teh pa se potem podajte v enega od kajakaških klubov 
ali kajakaških šol, kjer boste dobili tudi praktične napotke.  

OSNOVE KAJAKAŠTVA

Torej najprej nekaj o kajakaškem okolju.
Med veslanjem po mirni, stoječi ali tekoči vodi je zelo 
velika razlika. Zaradi gibanja vode v  strugi  nasta-

jajo  različne vodne tvorbe, plovno pot pa pogosto ovirajo 
tudi različne ovire v strugi. Na pogoje v reki vplivajo različni 
dejavniki. Prvi je vsekakor naklon rečnega dna ter geološki 
vplivi. Različne oblike skal in drugih geoloških vplivov močno 
vplivajo na naravo rečne struge. Poleg tega so pomembni 
vzroki, ki vplivajo na povečanje volumna vodnega toka. Močno 
deževje ali taljenje snega povečajo količino vode v rečni strugi, 
kar ponovno povzroča spremembo vodne dinamike v reki. Pri 
ocenjevanju vodnih vplivov pa ne gre zanemariti tudi geološke 
sestave tal v celotnem porečju. Na področjih, kjer so tla izsušena 
reke narastejo hitreje, hitreje pa voda tudi odteče tako da se 
reka vrne v nomalne okvirje. Drugače je na področjih, kjer ras-
tline poberejo del vode. Tam reke naraščajo počasneje, raven 
pa se ohranja dalj časa.  So pa lahko, podobno kot pri veslanju 

po tekoči vodi, tudi na stoječi vodi pogoji zaradi vetra in drugih 
vremenskih vplivov precej nepredvidljivi. V takih dinamičnih 
pogojih je težje ohranjati ravnotežni položaj in voditi čoln v 
želeni smeri. Vso  silovitost  vodnih  tokov in vremenskih vplivov 
pa  najbolj  občutimo takrat, ko moramo po prevrnitvi reševati 
sebe in opremo. Zaradi teh dinamičnih pogojev je poznavanje 
vodnih tvorb zelo pomembno. S tem si zagotovimo večji nadzor 
nad pogoji v katerih se (lahko) znajdemo.
Osnovne  vodne  tvorbe na divji vodi so tok, protitok, val, podirajoči 
val, za katerega se pogovorno uporablja tudi ime rola, vrtinec in 
slap. Vse te osnovne tvorbe imajo seveda svoje specifične izpel-
janke. Na stoječi vodi glavni problem navadno povročajo veter 
in valovi. Na morju moramo biti pozorni še na gibanje vode pod 
vplivom plime in oseke ter seveda morskih tokov.

Večina kajakašev in kanuistov se s prvimi zaveslaji spozna na 
mirni vodi. Kot mirno vodo lahko ocenjujemo  okolje na mirnih 
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Piše: Andrej Jelenc
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rekah, kjer vodni tok ni izrazit oziroma je zelo počasen in z 
ugodnimi dostopi na bregovih. V isto kategorijo sodijo tudi 
manjša jezera, kakršnih je v Sloveniji kar nekaj.  Večja jezera, ki 
jih sicer pri nas ni vodimo pod okolje odprtih voda, kjer se lahko 
srečujemo z drugačnimi pogoji. 

Med osnovno opremo sodita čoln in veslo. 
Današnji kajak izvira iz tradicionalnega eskimskega lovskega 
plovila. Navadno je bil to zaprt enosed narejen iz tjulenje kože. 
Čoln je bil lahek, hiter in okreten. Poganjal ga je en človek s 
posebnim veslom.

Kajak, ki ga poznamo danes je lahko namenjen različnim  
dejavnostim. Lahko ga uporabljamo za sprostitev, popotovanje, 
raziskovanje ali tekmovanje. Z njim se lahko podamo na izzivov 
polne divje reke, po mirnih rekah, po jezerih ali na morski potep 
ob obali. Kajaki so dandanes številnih oblik in dolžin, odprti in 
zaprti, vsem pa je skupno dvolistno veslo ter sedeči poločaj v 
čolnu.
Znana resnica, da ne bo nikdar idealnega kajaka ali kanuja za 
vse namene nam narekuje odločitev o tem, za kakšen namen 
bomo uporabljali čoln, ki ga želimo. 
Pri tem bodimo pozorni na določena osnovna pravila. Daljši 
čolni so hitrejši od krajših in bolje držijo smer. Ravno dno čolna 
pomeni večjo stabilnost in lažje obračanje, vendar slabše 
držanje smeri. Nasprotno od tega ima čoln z dnom v obliki črke 
V ali U  večjo hitrost, bolje drži smer, vendar je bolj nestabilen. 
Pomemben podatek je tudi, da bo čoln z večjim volumnom lažje 
voditi po divji vodi ali razburkanem morju kot čoln z manjšim 
volumnom. Ti dejavniki bodo vsekakor odločali kakšen model 
čolna si bomo izbrali.
Na našem tržišču je v zadnjem času moč najti vrsto različnih 
modelov kajakov.  Pri izbiri  čolna bodite tako pozorni predvsem 
na namen uporabe. Če želite veslati v  glavnem po jezerih, morju 
ali mirnejših rekah se odločite za različico morskega kajaka ali 
kajaka, ki je dovolj hiter, da vam premagovanje razdalj ne bo v 
preveliko muko. Predvsem za morje so tu še modeli kajakov, ki 
niso zaprti, s tujko imenovani Sit on top. 
Krajši, okretnejši kajaki so primerni za veslanje po divjih rekah. 
Napaka, ki jo pri zbiri kajaka delajo rekreativni kajakaši je 

izbira kajaka za prosti stil (rodeo). To vrsto kajaka naj izberejo 
tisti, ki so se odločili za to zvrst kajakaštva, saj imajo ti kajaki za 
klasične spuste po divjih rekah premalo volumna in so izredno 
počasni. Današnji rekreativni kajaki so precej krajši kot pred leti, 
so pa zato veliko bolj okretni in lažje vodljivi.  Modelov je cela 
vrsta, pri vseh pa bodite pozorni na naslednje. 
Vsak kajak mora biti dovolj ploven tudi ko je napolnjen z vodo. 
To je navadno zagotovljeno s tem, da so v notranjosti baloni 
napolnjeni z zrakom ali pa je kajak podprt s peno, ki zagotavlja 
primerno plovnost. Na kljunu in repu mora imeti zanki, da kajak 
lahko primemo ob prevrnitvi, pa tudi pri transportu nam bosta 
prišli prav.

Slika kajaka z baloni in oporami:
Sedež in opore za noge morajo biti primerno nastavljene, saj 
bo kajak sledil vašim zaveslajem le, če bo prenos  z vesla preko 
telesa na čoln dovolj neposreden. Opore naj bodo nastavljive. 
Sedite v čoln in preiskusite če sedite udobno in ste še vedno 
dovolj čvrsto uprti.
 
Seveda ne bo šlo brez vesla.  Tako kot pri čolnih je tudi pri 
veslih cela vrsta različnih modelov. Prvo vodilo naj bo namen 
uporabe. Kajak vesla za morsko kajakaštvo so daljša, lopatice 
pa asimetrične oblike. Dolžine so od 215 do 235 cm. Za divjo 
vodo boste potrebovali krajše kajakaško veslo. Dolžino narekuje 
višina kajakaša in njegovo znanje. Najlažje dolžino kajakaškega 
vesla za divjo vodo izberemo tako da veslo postavimo vertika-
lno, z rahlo iztegnjeno roko pa dosežemo njegov vrh.

Tudi izbira materialov je pestra. Še vedno lahko najdete lesena 
vesla, čeprav so že v manjšini.  Za začetnike so primerna 
plastična vesla z aluminijastim držalom, medtem ko boljši 
kajakaši uporabljajo vesla iz karbonskih vlaken. Veslo za divjo 
vodo mora imeti na spodnjem robu kovinsko ojačitev.
Kajak vesla so lahko tudi sestavljiva, vendar so taka primerna 
predvsem za morsko kajakaštvo. Pri kajak veslu bodite pozorni 
še na kot med desno in levo lopatico. Boljši kajakaši si ta kot 
navadno nastavljajo individualno, medtem ko se rekreativna 
vesla približujejo kotu 90°. 
Naslednjič več o osebni opremi!

Opore v kajaku.

Kajakaška vesla.
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