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Brez velikih zgodb. Brez grandioznih obljub. Brez olepšav. Brez pravljic. Brez teatra. Brez patetike. Brez klišejev. Brez 

visokoletečih puhlic. Brez zidanja gradov v oblakih. Brez neumnosti. Brez nesmislov. Brez besedičenja. Brez osladnosti. Brez 

laži. Brez nakladanja. Brez fantaziranja. Brez kiča. Brez solzavih čustev. Brez konjev v galopu. Brez eteričnih nimf, ki bosonoge 

stopajo po jutranji rosi. Brez trepetanja kapljic v vetru. Brez nemih in pomenljivih pogledov. Brez slikanja sveta, ki ne obstaja. 

Brez hrepenečega zrenja v prihodnost. Brez dramatiziranja. Brez afnanja. Brez utrinjanja usodnih solza. Brez sladkobnih 
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Uradna voda
olimpijske
reprezentance
SlovenijeLe voda.
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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

Kjer je volja, je pot

Sprva sem v uvodniku junijske številke revije Kajak&kanu, ki je pred 
vami, nameraval pisati o nevzdržnih finančnih razmerah, v katerih se 

nahaja slovenski šport, in z njim vred kajpak tudi športna panoga, kateri 
je namenjena revija: kajakaštvo na divjih in mirnih vodah. Da je slovenski 
vrhunski šport materialno podhranjen že vrsto let, ni nič novega. Da so 
razmere vsako leto slabše, prav tako čivkajo že vrabci. Je pa letos novo 
to, da so se ob vseh tegobah, ki mučijo slovenski šport, kar je seveda pred-
vsem posledica grozovite gospodarske krize - ta pri nas pustoši že skoraj 
tri leta - priključili še, milo rečeno, spodrsljaji Ministrstva za šolstvo in šport, 
preko katerega poteka financiranje nacionalnih športnih zvez.

Obupno finančno stanje, se je pred dnevi vendarle vsaj malce uredilo, 
na Kajakaški zvezi Slovenije zdaj le malce lažje dihajo, prišli so do sape. 
Povsem naključno se je zasukalo tako, da je nekaj denarja prispelo skoraj 
sočasno z nastopom naših divjevodašev na svetovnem prvenstvu v šprintu 
v Augsburgu in evropskem v slalomu na divjih vodah v Španiji. Kljub ne 
preveč posrečenim nastopom prve dni vikenda, zlasti slalomistov v Seu 
d’Urgellu, je bila nedelja 12. junij, za slovenski kajak odlična: kajakaši 
Peter Kauzer, Jure Meglič in Simon Brus so poskrbeli za zlato kolajno v 
ekipni preizkušnji. Toda še bolj nas je v nedeljo v Augsburgu razveselil 
Nejc Žnidarčič: prepričljivo se je zavihtel na prvo mesto, deklasiral svoje 
nasprotnike in postal svetovni prvak v šprintu. Toda resnični junak, vsaj 
če vprašate mene, je Gal Jakič, mladenič pri dvaindvajsetih letih, študent 
Fakultete za šport, o katerem lahko preberete v tej številki revije: avtor 
prispevka je kar on sam. »Moj svet se je na glavo obrnil pri trinajstih letih. 
Spat sem šel kot atlet in se zbudil hrom, brez zmožnosti sedenja in hoje, 
kot še enkrat rojen otrok, pri trinajstih ponovno zavit v plenice. In ta svet 
je prekril tistega prejšnjega, tistega v katerem sem hotel postati olimpijec 
in teči na 110 metrov z ovirami,« preberemo na njegovem blogu.

Tam, kjer je volja, tam je pot, pravi rek. In pri Galu je nedvomno bila 
volja in našel je pot. »Najprej tekmuješ sam s seboj, nato z ostalimi, je 
ena izmed najboljših lekcij, kar sem jih dobil v življenju,« pravi. Danes je 
med športniki invalidi slovenski reprezentant v alpskem smučanju, udele-
ženec dveh zimskih paraolimpijskih iger, leta 2006 v Torinu in 2010 v 
Vancouvru. Pred dobrim letom je sedel tudi v kajak. Kajakaški šport ga je 
- tako kot, Petra, Jureta, Simona in Nejca ter še mnoge - prevzel. Avgusta 
se bo udeležil svetovnega prvenstva v parakajaku na mirnih vodah, to bo 
potekalo sočasno z svetovnim prvenstvom v šprintu na mirnih vodah.

Revijo Kajak & kanu izdaja 
Kajakaška zveza Slovenije, 
Celovška 25, 1000 Ljubljana
tel: 01 431 51 55 
01 239 66 10 
01 239 66 11 
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Fotografije: 
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Piše: Nina Jelenc

Letošnje slalomsko evropsko prvenstvo se za slovensko ekipo ni odvijalo povsem po 
željah, saj so se težave začele že ob prihodu v Španijo. Zaradi nesreče pri transportu 
sta morala z nadomestnima čolnoma na prvenstvu nastopiti Peter Kauzer in Anže Berčič, 
smola pa ni in ni popustila tudi v času tekmovanja. Slovenska ekipa si je po zaslugi 
Luke Božiča in Saša Taljata ter Jureta Megliča namreč zagotovila vsega dva posamična 
finalna nastopa, najboljša uvrstitev pa je bilo deveto mesto primorskega dvojca. Srebni 
z lanskega evropskega prvenstva, Jure Meglič, je zaradi prejetih 50 kazenskih sekund 
prvenstvo končal na desetem mestu, medtem ko je branilec naslova Peter Kauzer po 
veliki napaki tekmovanje zaključil že v četrtfinalu. Tretja nosilka posamične kolajne z 
lanskega EP v Bratislavi Urša Kragelj je odlično nastopala v kvalifikacijah, v polfinalu 
pa zasedla 12. mesto in ostala brez finalnega nastopa. Ko je že kazalo, da bo evropsko 
prvenstvo v La Seu d’Urgellu hitro utonilo v pozabo, pa so za veliko veselje slovenske 
ekipe in navijačev poskrbeli kajakaši Peter Kauzer, Jure Meglič in Simon Brus, ki so v 
ekipni tekmi kajakašev priveslali do zlate kolajne. Trojica je do prve zlate ekipne kola-
jne po letu 2007, lani so bili Kauzer, Meglič in Dejan Kralj namreč tretji, prišla v zadnji 
preizkušnji prvenstva.

Kajakaši po štirih letih znova 
zlati

Simon Brus, Jure Meglič in Peter Kauzer so stopili na najvišjo stopničko. Drugi so bili Poljaki Dariusz Popiela, Grzegorz Polaczyk in Mateus 
Polaczyk, tretji pa Francozi Fabien Lefevre, Boris Neveu in Vivien Colober.
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Jure Meglič je v Španiji branil srebro z lanskega EP v Bratislavi. 
Po tretjem mestu v kvalifikacijah in četrtfinalu, je na koncu prven-
stvo zaključil na 10. mestu.

»Ko sem prišel v cilj, sem mislil, da sem dosegel boljši čas, nato 
pa sem izvedel, da sem dobil 50 kazenskih sekund in vse je šlo po 
gobe. Ko ti enkrat dosodijo 50 kazenskih sekund je konec sanj o 
evropski kolajni,« je povedal Jure Meglič.

Britanski kajakašici Elizabeth Neave proga v La Seu d’Urgellu 
očitno ustreza. Leta 2009 je bila tretja na svetovnem prvenstvu, 
tokrat pa je bron osvojila še na evropskem prvenstvu.

Simon Hočevar in Dejan Kralj sta tokrat tekmovala le v dvojcu in v 
polfinalu zasedla 14. mesto.

Eno največjih razočaranj prvenstva je doživel Slovak Michal 
Martikan, nosilec štirih olimpijskih kolajn. V posamični konkurenci 
je obtičal že v kvalifikacijah, brez kolajne pa je ostal tudi v 
moštveni tekmi.

Kanuisti Benjamin Savšek, Jure Lenarčič in Anže Berčič so imeli 
na ekipni tekmi veliko težav, prejeli so tudi šest kazenskih sekund, 
tako da je bilo sanj o finalu konec.

Bronasta z lanskega EP Urša Kragelj je odlično tekmovala v kvali-
fikacijah in četrtfinalu, v polfinalu pa naredila napako in bila 12.

Sašo Taljat in Luka Božič sta pred dvema letoma na olimpijski progi 
osvojila bron na svetovnem prvenstvu. Tokrat sta bila deveta.
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Slovaški kanuist Alexander Slafkovsky je imel v polfinalu kar 
nekaj težav, saj se je malo pred ciljem prevrnil in naredil eskimski 
obrat. Kljub težavam je napredoval v finale, tam pa osvojil sre-
brno kolajno.

Italijan Daniele Molmenti naslove zbira kot za šalo. Leta 2009 
je v Nottinghamu osvojil naslov evropskega prvaka, leto kasneje 
v Tacnu še naslov svetovnega prvaka, tokrat pa je na reki Segre 
prišel do še ene evropske krone.

Jure Meglič je ob prihodu v cilj že dvignil roki, nato pa opazil, da 
so mu sodniki dosodili 50 kazenskih sekund.

Najboljši evropski kanuisti tega leta: Slovak Alexander Slafkovsky 
ter Francoza Tony Estanguet in Denis Gargaud Chanut.

Peter Kauzer je v Španijo pripotoval kot branilec naslova evropskega 
prvaka. Po veliki napaki v zadnjem delu proge je posamične nastope 
presenetljivo sklenil že v četrtfinalu. Ekipna kolajna je bila obliž na rane. 

Slovaka Peter in Pavol Hochschorner nista dopustila nobenega 
presenečenja. Najbližja zasledovalca Pierra Labarella in Nicolasa 
Peschierja sta ugnala za več kot pol sekunde. 

Benjamin Savšek je pred prvenstvom računal na finalni nastop. 
Od tega sta ga oddaljili dve kazenski sekundi, tako da je bil na 
koncu 13.

Kanuist Anže Berčič je pred prvenstvom ostal brez svojega čolna, 
saj je bil ta v nesreči poškodovan. Črno-rumenega je zamenjal 
modri, Berčič pa je tekmovanje sklenil na 14. mestu.
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Francozi, Nemci in Čehi so bili najboljši v ekipni tekmi kanuistov.

V finalu kajakašev so se najbolj izkazali Španec Samuel Hernanz, 
Italijan Daniele Molmenti in Čeh Jiri Prskavec.

Kajakaši Peter Kauzer, Jure Meglič in Simon Brus so se v ekipni 
finale uvrstili za las, nato pa tam premagali vse tekmece in se 
zasluženo veselili naslova evropskih prvakov.

Člani slovenske ekipe in navijači so nestrpno spremljali nastope 
drugih reprezentanc, ki bi lahko ogrozile prvo mesto slovenskih 
kajakašev. Uspelo ni nobeni.
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Piše: Jakob Marušič

Ekipa v sestavi: Blaž Cof v kanuju, Maks Frančeškin, Nejc 
Žnidarčič, Jošt Zakrajšek in Tim Kolar v kajaku, ter brata Jure 

in Anže Janežič v kanuju dvosedu, je bila dobro motivirana. 
Vzdušje je bilo prijetno, sproščeno in polno pozitivne energije, 
kar pa je pri spustaših že kar pravilo. Žal, pa je slabo vreme 
in morda tudi kakšna bakterijska okužba, ki izhaja iz narave 
življenja v južni Srbiji, povzročilo pri Timu Kolarju vročino in 
prehlad, ki pa je hitro popustil, a trening je vseeno dan pred 
tekmovanjem izpustil.

A za to nikakor ni bil kriv organizator, ki se je s pripravami res 
izkazal. Uredili so okolico ‘Buk Grmčiča’, kjer je start spusta 
in sprinta in je resnično lep katarakt, kjer se reka začne sprva 
zlagoma potem pa vedno hitreje spuščati čez skalni skok. Na 
novo so postavili hišo kajak kluba Ušče in dozidali nekaj tribun 

na najbolj zanimivem delu, kjer se reka Ibar zoži na vsega par 
metrov ter pade čez skale, ki zapirajo pot reki. Buk Jagnilo, 
druga večja brzica nižje ob progi, je morda eden najlepših 
delov doline reke Ibar. Tako lep, da so ga zastražili z vojakom 
na vrhu skale nad reko in da bi mu bilo v vročih dneh lažje, so 
mu posadili borovec, ki raste iz same skale, tako da daje vojaku 
senco. Če vojak ne bi imel na glavi šajkače, bi vidoč le sliko 
prisegel, da je to na Kitajskem. Cilj klasičnega spusta je bil še 
nekaj sto metrov nižje ob enem redkih mostov, ki povezuje male 
kmetije v dolini Jurgovana, kot tudi kličejo to Ibarsko dolino. Tudi 
cilj so na novo uredili. Lepo naravo, ki je resnično izjemna, žal 
kazijo smeti. Krivijo slabe odnose in še slabšo državo ki je sicer 
ne priznavajo, a resnici na ljubo obstaja dobrih 50 kilometrov 
višje po toku reke Ibar in od koder prihajajo gomile smeti največ 
v obliki plastenk, ki plavajo po reki v številu, da je marsikateri 
protitok popolnoma nabasan. Marljivi organizatorji so vsako 
jutro očistili le protitokove na buk Grmčiču in plastenk se je 
nabralo za nekaj polnih vreč smeti.  
Popolnoma drug vtis daje Kraljevo, kjer je bila otvoritev prven-
stva. Mesto se hitro in lepo obnavlja in posledic jesenskega 
potresa skoraj ni bilo več videti. Prvenstvo je ob navzočnosti 
nekaj sto policistov odprla ministrica za Mladino in šport 
Republike Srbije. Lanskoletni incident na otvoritveni slovesnosti 
prvenstva mladincev je narekoval varnostne ukrepe, ki pritičejo 
le največjim državnikom. Verjetno  je to tudi malo prestrašilo 
domačine, ki jih je bilo, deloma tudi zaradi vremena, manj kakor 
lansko leto.
Otvoritvi sledijo tekmovanja in ta smo vsi čakali. Blaž Cof je kot 
prvi naš nastopajoči pokazal, da je dostojen naslednik vrhun-
skega kanuista Jošta Zakrajška (sedaj se je preselil v kajak) in 
osvojil odlično 5. mesto. Zmagal je Hrvat Emil Milihram, pred 
Nemcem Weberjem Normanom in Francozom Alzingerjem. 
Četrto mesto je osvojil še en Hrvat Tomislav Lepan, peto mesto 
pa je osvojil mladi Blaž Cof, ki je s tem dokazal, da se razvija v 
odličnega tekmovalca, ki lahko v več disciplinah osvaja najbolj-
ša mesta. Več smo pričakovali v kajaku. Kar štiri tekmovalce smo 
imeli na startu in Nejc Žnidarčič je bil naše najmočnejše orožje. 
Žal so bili trije tekmovalci boljši in osvojil je sicer odlično, a zanj 
kar malo skromno 4. mesto. Po nastopu je povedal, da upa da 

Mesec maj je resda lahko še zelo mrzel, a to, da bo v Kraljevu, v južni Srbiji, videti sneg, 
nas je vseeno presenetilo. A ob našem prihodu so bili vsi okoliški vršaci, ki se dvigajo nad 
kanjonom reke Ibar, beli. Reka Ibar, ki je popolnoma druge barve, kakor naše alpske 
reke, malo zaradi onesnaženja, malo pa najbrž res zaradi njenega toka po drugačnih 
geoloških skladih, je bila rjave barve kakor kava. Tudi narasla je za nekaj centimetrov, 
kar je dan pred tekmovanjem odprlo več novih kombinacij in možnosti veslanja, kar je 
večini reprezentanc vzelo cel dan v iskanju najhitrejše poti. Buk Jagnilo se je odprl in 
vse je kazalo, da je vožnja po desnem kanalu sedaj hitrejša. Karte so bile tako vnovič 
premešane in tekmovalci, ki so prišli na prizorišče šele dan pred tekmovanjem niso izgu-
bili dosti v primerjavi z ostalimi.

Slovenci uspešni v Kraljevu
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se ga ni prijel urok reprezentančnega kolega Jerneja Korenjaka, 
ki je na zadnjem evropskem prvenstvu osvojil kar tri četrta mesta. 
Zmagal je Pete Remi iz Francije. Drugo mesto je zasedel Tobias 
Bong iz Nemčije, tretje mesto pa Kamil Mruzek iz Češke. Jošt 
Zakrajšek, ki mu je divja voda v kajaku delala malo preglavic, 
je zasedel 16. mesto, Tim Kolar pa 17. mesto. Maks Frančeškin 
je osvojil 27. mesto. 

To je bil dober in obetaven začetek prvenstva. Več smo pričako-
vali tudi od moštvenih voženj naslednji dan. A žal doživeli razo-
čaranje in od nas so bili bolj razočarani le še gostitelji prvenstva 
- Srbi. Moštvo kajakašev v sestavi Zakrajšek, Kolar in Žnidarčič 
je sicer solidno 5. Mesto, a so bili daleč od želene medalje. Ta 
dan se enostavni niso mogli dovolj zbrati in odpeljali so vožnjo, 
ki je bila že od starta videti ponesrečena. Neusklajenost žal nikoli 
ne prinese najboljšega rezultata. Zmagali so Francozi, pred Čehi 
in tretjeuvrščenimi Nemci. Italijani so zasedli četrto mesto. Krivca 
je bilo nemogoče določiti. Enostavno so fantje veslali premalo 
časa skupaj, da bi rezultat lahko bil vrhunski. Moštvo kanuistov, v 
sestavi bratov Janežič - drugače nastopata v C-2 - in Blaža Cofa, 
ni moglo poseči višje. Startali so bolj na željo organizatorjev v 
izposojenih čolnih in tak je bil tudi rezultat - 8. mesto.
Prosti petkov dan so tekmovalci izkoristili za trening sprinta, vod-
stvo ekipe pa za ogled gozdnega rezervata Goč. Tu je narava 
resnično lepa, gozd pa obdelujejo tudi s konji, ki vlačijo drva iz 
strmih bregov. Vode je povsod v izobilju in dolina, kamor se vse 
steka, je skoraj rajska.
Za vsak primer pa smo popoldne skupaj obiskali tudi samostan 
Žiča in si ogledali slavno Listino Štefana Prvovenčanega iz 
davnega dvanajstega stoletja, ko je nastala srbska država. To 
smo še potrdili z ogledom drugega, še starejšega, samostana 
Studenica, kjer je pokopan Štefan Nemanja – oče prvovenčane-
ga, ob drugih ikonah srbske pravoslavne cerkve, svojem drugem 

sinu Svetem Savi. Ni kaj, prvenstvo je potekalo v središču tiste 
prave Srbije. To se je opazilo tudi po gostoljubnosti in okusni 
hrani, ki temelji predvsem na pečenju razno raznih oblik mesa 
na neskončno mnogo načinov. Bolj monotona je ponudba pijač, 
ki temelji, razen na povsod modnem pivu, predvsem na zelo 
okusni rakiji. V petek so se ekipi pridružili tudi zvesti navijači, ki 
so bili konzumiranju dobrot bolj naklonjeni.
Pred nami je bila paradna disciplina spusta sprint. Blaž Cof je z 
odlično prvo vožnjo, v kateri je bil drugi, vnesel optimizem v slo-
venski tabor. Odličen nastop je resnično poživil celotno ekipo. 
A pri kajakaših je bila gneča vseeno večja. Žal lahko rečemo: 
odlična prva vožnja ni uspela drugima dvema našima adutoma 
Nejcu Žnidarčiču in Timu Kolarju. Oba sta storila več drobnih 
napak in zasedla 5. mesto (Nejc) oziroma 9. mesto (Tim). A 
drugi tek je bil ravno obraten. Blažu Cofu se je nastop ponesre-
čil. S ponovitvijo prve vožnje bi gladko zmagal, a ga je napaka 
v vrhnjem, lažjem, delu proge, kjer je popolnoma izgubil ritem 
in za trenutek tudi smer veslanja, le z največjo spretnostjo se je 
izognil polomu, potisnila na odlično tretje mesto. A žal - zmaga 
je bila na dosegu roke. Zmagal je Nemec Weber Nomen, pred 
Hrvatom Igorjem Gojičem. Na srečo se je Nejcu Žnidarčiču 
vožnja posrečila in z najboljšim rezultatom dneva se je povzpel 
na drugo mesto. Premoč je moral priznali le prijatelju in nekoč 
reprezentančnemu kolegu Jaki Jazbecu, ki sedaj tekmuje za 
Italijo. Tretje mesto je zasedel Čeh Richard Hala. Kolar Tim je v 
drugo kljub dobri vožnji izgubil eno mesto in je na koncu zase-
del odlično 10. mesto, Maks Frančeškin pa 28. mesto.

Po dveh osvojenih medaljah so bila pričakovanja velika tudi v 
moštvenih vožnjah. Žal so po odličnem prvem delu proge naši 
tekmovalci naredili napako, ki jih je stala, če že ne zlate, pa vsaj 
kakšne druge medalje.  
A kaj bi negodovali. Prvenstvo je bilo uspešno. Rezultati odlični 
in le največji nergači bi dodali, da bi bili lahko boljši. Lep je bilo 
srečati prijatelje, ki se praviloma spominjajo našega skupnega 
življenja pred dvema desetletjema, kakor da bi bilo včeraj. 
Marsikateri čevapčič in rakija so padli po grlu, še več jih je 
ostalo za naslednjič, ko bomo morali priti za več dni in gostitelji 
upajo, da tudi brez pravega vzroka, da bo vzdušje ob obisku 
še bolj sproščeno in jim ne bo treba poslušati naših nenehnih 
izgovorov o jutrišnjem tekmovanju, ko smo zavračali ponujeno 
pijačo.
Upamo, da bo počakala tudi prekrasna dolina Ibarja, ki ji 
grozi zajezitev na več mestih in izgradnja verige elektrarn, ki bi 
povsem izbrisala ta lep košček sveta. A do takrat se gotovo še 
vrnemo.
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Fotografije: Jakob Marušič

Nejc Žnidarčič do naslova 
svetovnega prvaka

Slovenski šport je od letošnjega junija bogatejši še za enega svetovnega prvaka. Kajakaš 
Nejc Žnidarčič, sicer najboljši slovenski spustaš zadnjih sezon, je na prvem svetovnem 
prvenstvu v spust sprintu v nemškem Augsburgu priveslal do najvišje stopničke. Na 
progi, ki je leta 1972 gostila olimpijsko tekmo v slalomu, je bil prepričljivo boljši od tek-
mecev in se zasluženo veselil nove lovorike.
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Ponosni pokrovitelj slovenske kajakaške reprezentance.

Made in Slovenija
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Slovenska slalomska 
reprezentanca 

2011

iMe: peter kauzer
datuM rojstva: 8. 9. 1983
prebivaliŠČe: Hrastnik
kateGorija: K1m
klub: BD Steklarna Hrastnik
trener: Peter Kauzer st.
spletna stran: www.peterkauzer.com
rezultati:
2011 EP La Seu d'Urgell 1. mesto 3xK1m
2010 EP Bratislava 1. mesto K1m
2009 SP La Seu d'Urgell 1. mesto K1m
2009 WC skupni seštevek 1. mesto K1m
2009 WC Pau 1. mesto K1m
2008 WC Tacen 1. mesto K1m
2007 EP Liptovsky Mikulaš 2. mesto K1m 
2007 EP Liptovsky Mikulaš 1. mesto 3xK1m

iMe: jure Meglič
datuM rojstva: 18. 10. 1984
prebivaliŠČe: Zgornje Duplje
kateGorija: K1m
klub: KKK Tacen 
trener: Andrej Nolimal
spletna stran: /
rezultati:
2011 EP La Seu d’Urgell 1. mesto 3xK1m
2010 SP Tacen 3. mesto K1m
2010 EP Bratislava 2. mesto K1m
2010 EP Bratislava 3. mesto 3xK1m
2007 WC Tacen 1. mesto K1m
2007 EP Liptovsky Mikulaš 1. mesto 3xK1m
2006 EP L’Argentiére la Bessée 1. mesto 3xK1m

iMe: simon brus
datuM rojstva: 28. 9. 1993
prebivaliŠČe: Celje
kateGorija: K1m
klub: KKK Nivo Celje
trener: Aleš Kuder
spletna stran: /
rezultati:
2011 EP La Seu d’Urgell 1. mesto 3xK1m
2010 MSP Foix 2. mesto K1m
2010 MEP Markkleeberg 8. mesto K1m
2010 MOI Singapur 1. mesto K1m
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iMe: dejan kralj
datuM rojstva: 28. 6. 1976
prebivaliŠČe: Ljubljana
kateGorija: K1m, C2
klub: KKK Ljubljana
trener: /
spletna stran: /
rezultati:
2010 EP Bratislava 3. mesto 3xK1m
2009 WC La Seu d’Urgell 3. mesto K1m
2007 EP Liptovsky Mikulaš 1. mesto 3xK1m
2005 SP Penrith 3. mesto 3xK1m
2005 EP Tacen 1. mesto 3xK1m
2001 WC Tacen 1. mesto K1m

iMe: urša kragelj
datuM rojstva: 2. 7. 1988
prebivaliŠČe: Nova Gorica
kateGorija: K1ž
klub: KK Soške Elektrarne
trener: Miha Terdič
spletna stran: www.socaelite.si/
rezultati:
2010 SP Tacen 3. mesto 3xK1ž
2010 EP Bratislava 3. mesto K1ž
2010 EP U23 Markkleeberg 1. mesto 3xK1ž
2008 EP U23 Solkan 2. mesto K1ž
2007 MEP Krakov 3. mesto 3xK1ž
2006 MSP Solkan 1. mesto K1ž

iMe: nina Mozetič
datuM rojstva: 21. 9. 1983
prebivaliŠČe: Nova Gorica
kateGorija: K1ž
klub: KK Soške Elektrarne
trener: Miha Terdič
spletna stran: www.socaelite.si/
rezultati:
2010 SP Tacen 3. mesto 3xK1ž
2009 WC skupni seštevek 3. mesto K1ž
2008 WC Tacen 4. mesto K1ž
2001 MSP Bratislava 3. mesto K1ž
2001 MSP Bratislava 1. mesto 3xK1ž
2000 MEP Solkan 2. mesto K1ž

iMe: eva terčelj
datuM rojstva: 21. 1. 1992
prebivaliŠČe: Ljubljana
kateGorija: K1ž
klub: KKK Ljubljana
trener: Miha Terdič
spletna stran: /
rezultati:
2010 SP Tacen 3. mesto 3xK1ž
2010 MEP Markkleeberg 3. mesto K1ž
2010 EP U23 Markkleeberg 1. mesto 3xK1ž
2010 MSP Foix 3. mesto K1ž
2008 MSP Roudnice 1. mesto K1ž
2008 MEP Solkan 2. mesto K1ž
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iMe: benjamin savšek
datuM rojstva: 24. 3. 1987
prebivaliŠČe: Ljubljana
kateGorija: C1m
klub: KKK Tacen
trener: Jože Vidmar
spletna stran: /
rezultati:
2010 SP Tacen 7. mesto C1
2010 WC Praga 2. mesto C1
2010 EP U23 Markkleeberg 2. mesto 3xC1
2009 WC skupni seštevek 2. mesto C1
2009 EP U23 Liptovsky Mikulaš 1. mesto 3xC1
2006 EP U23 Nottingham 2. mesto C1

iMe: anže berčič
datuM rojstva: 25. 11. 1990
prebivaliŠČe: Ljubljana
kateGorija: C1m
klub: KKK Tacen
trener: Andrej Nolimal
spletna stran: /
rezultati:
2010 SP Tacen 18. mesto C1
2009 EP U23 Liptovsky Mikulaš 7. mesto C1
2009 EP U23 Liptovsky Mikulaš 1. mesto 3xC1
2008 MSP Roudnice 1. mesto 3xC1
2008 MEP Solkan 3. mesto C1
2008 MEP Solkan 1. mesto 3xC1

iMe: jure lenarčič
datuM rojstva: 4. 4. 1990
prebivaliŠČe: Ljubljana
kateGorija: C1m
klub: KKK Tacen
trener: Jože Vidmar
spletna stran: http://jure-lenarcic.com
rezultati:
2010 SP Tacen 9. mesto C1
2010 EP U23 Markkleeberg 2. mesto 3xC1 
2009 EP U23 Liptovsky Mikulaš 1. mesto 3xC1
2008 MSP Roudnice 1. mesto 3xC1
2008 MEP Solkan 5. mesto C1
2008 MEP Solkan 2. mesto 3xC1

iMe: simon hočevar
datuM rojstva: 27. 2. 1974
prebivaliŠČe: Ljubljana
kateGorija: C1m, C2
klub: KK Simon
trener: /
spletna stran: /
rezultati:
2010 SP Tacen 19. mesto C2
2005 EP Tacen 4. mesto 3xC1
2003 WC Tacen 3. mesto C1
2002 SP Bourg St. Maurice 3. mesto 3xC1
1997 SP Tres Coroas 3. mesto 3xC1
1996 EP Augsburg 1. mesto C1



15

iMe: blaž Cof
datuM rojstva: 5. 7. 1991
prebivaliŠČe: Ljubljana
kateGorija: C1m
klub: KKK Tacen
trener: Jože Vidmar
spletna stran: /
rezultati:
2011 ICF Ranking Tacen 10. mesto C1
2011 EP Kraljevo spust 3. mesto C1
2011 EP Kraljevo spust 5. mesto C1
2010 WC Lofer spust 5. mesto C1
2009 MSP Bochus spust 2. mesto C1

iMe: luka božič
datuM rojstva: 9. 1. 1991
prebivaliŠČe: Most na Soči
kateGorija: C2
klub: KK Soške Elektrarne
trener: Dejan Testen
spletna stran: www.socaelite.si/
rezultati:
2010 SP Tacen 11. mesto C2
2010 SP Sort spust klasika 1. mesto C2
2010 SP Sort spust šprint 1. mesto C2
2009 SP La Seu d'Urgell 3. mesto C2
2008 EP U23 Solkan 2. mesto C2
2006 MEP Nottingham 1. mesto 3xC2

iMe: sašo taljat
datuM rojstva: 22. 9. 1989 
prebivaliŠČe: Most na Soči
kateGorija: C2
klub: KK Soške Elektrarne
trener: Dejan Testen
spletna stran: www.socaelite.si
rezultati:
2010 SP Tacen 11. mesto C2
2010 SP Sort spust klasika 1. mesto C2
2010 SP Sort spust šprint 1. mesto C2
2009 SP La Seu d'Urgell 3. mesto C2
2008 EP U23 Solkan 2. mesto C2
2006 MEP Nottingham 1. mesto 3xC2

iMe: luka slapšak
datuM rojstva: 11. 8. 1988
prebivaliŠČe: Ljubljana
kateGorija: C2
klub: KKK Ljubljana
trener: Matej Trampuž
spletna stran: /
rezultati:
2010 SP Tacen 12. mesto C2
2010 EP Bratislava 21. mesto C2
2008 EP Krakov 4. mesto 3xC2
2008 EP U23 Solkan 3. mesto 3xC2
2006 MEP Nottingham 9. mesto C2
2006 MEP Nottingham 1. mesto 3xC2
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iMe: urban jarc
datuM rojstva: 8. 5. 1985
prebivaliŠČe: Ljubljana
kateGorija: C2
klub: KKK Ljubljana
trener: Matej Trampuž
spletna stran: /
rezultati:
2010 SP Tacen 12. mesto C2
2010 EP Bratislava 21. mesto C2
2008 EP U23 Solkan 3. mesto 3xC2
2008 EP Krakov 4. mesto 3xC2
2007 EP U23 Krakov 6. mesto C2
2007 EP Liptovsky Mikulaš 16. mesto C2

Slalomska pravila

Tekmovalci in tekmovalke lahko tekmujejo v petih disciplinah. 
Moški tekmujejo v kajaku (K-1m) in kanuju enosedu (C-1m) 

ter v kanuju dvosedu (C-2), ženske pa tekmujejo v kajaku (K-1ž) 
in kanuju (C-1ž). Disciplina ženskega kanuja je bila lani v Tacnu 
prvič v uradnem sporedu svetovnega prvenstva. 
 

Na posamični tekmi tekmovalci najprej nastopajo v kvalifikacijah, 
kjer za napredovanje šteje boljša izmed dveh voženj. Iz kvali-
fikacij se v polfinale prebije najboljših 40 kajakašev, 30 kanuistov 
in kajakašic ter po 20 dvojcev in kanuistk. V finalu vsake izmed 
disciplin nato nastopi deset najhitrejših tekmovalcev iz polfinala.

Pri slalomu na divjih vodah morajo tekmovalci usmerjati svoj čoln skozi par količkov, imenovan 
vrata. Približno 300 metrov dolgo progo polno brzic in tokov morajo preveslati brez dotika ali 
zgrešenih vrat. Če se tekmovalec dotakne količka, mu sodniki dosodijo dve dodatni kazenski 
sekundi, za zgrešena ali napačno preveslana vrata pa h končnemu času prištejejo 50 kazen-
skih sekund. Količki vrat so zeleno-bele ali rdeče-bele barve. Pri vratih z zeleno-belimi količki 
tekmovalci veslajo v smeri toka, pri količkih rdeče-bele barve pa morajo veslati proti toku. 
Število vrat na tekmovanjih se giblje med 18 in 25.

SLOKA 2011 – ICF SVETOVNI POKAL V SLALOMU NA 
DIVJIH VODAH – TACEN, SLOVENIJA

proGraM  

Četrtek, 23. 6. 2011
8.30 – 16.30  Merjenje čolnov
16.00 – 17.00  Sestanek vodij ekip
18.30  Demonstracijske vožnje

petek, 24. 6. 2011
9.00  Kvalifikacije C2, K1ž
13.15  Kvalifikacije C1m, C1ž, K1m
19.30  Demonstracijske vožnje

sobota, 25. 6. 2011
9.00 – 12.10  Polfinale C1m, C1ž, K1m
12.15 – 13.40  Finale C1m, C1ž, K1m
13.45  Podelitev kolajn

nedelja, 26. 6. 2011
9.30 – 11.15  Polfinale C2m, K1ž
12.00 – 13.00  Finale C2m, K1ž
13.05  Podelitev kolajn 

Svetovni pokal 
v kajak kanu slalomu

LJUBLJANA 2011

ICF Svetovni pokal 
v kajak kanu spustu
Bovec, Kobarid 2011

sloka 2011
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LJUBLJANA, KAJAK CENTER TACEN

Svetovni pokal 
v kajak kanu slalomu

LJUBLJANA 2011

ICF Canoe Slalom 
World Cup
LJUBLJANA 2011

sloka 2011

80 let
years

Petek,
900 – 1800 – kvalifikacije 
Sobota,
900 – 1400 – finale C-1, K-1m
Nedelja,
930 – 1330 – finale C-2, K-1ž

ICF Svetovni pokal  
v kajak kanu slalomu  

SLOKA 2011
24. – 26. JUNIJ 2011
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Vrhunski tekmovalci znova  
v Tacnu

Tacen velja za tradicionalno prizorišče kajakaških tekem naj-
višjega nivoja, zato ne čudi, da je Mednarodna kajakaška 

zveza prirediteljem tudi letos zaupala organizacijo prve tekme 
svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Na kajakaški 
progi v Tacnu lahko v treh tekmovalnih dneh spremljate boje 
večine najboljših tekmovalcev na svetu. 

Največ oči bo seveda uprtih v slovenske tekmovalce, ki na 
domačem prizorišču vselej dobro tekmujejo. Kajakaš Jure 
Meglič je leta 2007 zmagal na tekmi svetovnega pokala prav 
v Tacnu, lani pa na domači progi s tretjim mestom na posamični 
tekmi osvojil svojo prvo kolajno s članskih svetovnih prvenstev, 
Peter Kauzer je leta 2009 osvojil naslov svetovnega prvaka in 
lani vsem lovorikam dodal še  evropsko krono. Na letošnjem 
evropskem prvenstvu sta ostala brez odličja v posamični konku-
renci, zato bo motiv za dokazovanje še večji. Kajakašica Urša 
Kragelj, nekdanja svetovna mladinska prvakinja in tretja z lan-
skega EP,  prav tako sodi v širši krog favoritk za vrhunski rezultat, 
Luka Božič in Sašo Taljat v dvojcu že imata kolajne s svetovnih 

Manj kot leto dni je minilo od svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah, ki so ga 
gostile savske brzice.  Poleg vseh najboljših slovenskih tekmovalcev ta hip so v Tacen 
znova pripotovali najboljši kajakaši, kanuisti, kajakašice in kanuistke sveta. 

Piše: Nina Jelenc
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prvenstev, pozabiti pa ne smemo niti na kanuista Benjamina 
Savška, ki se je lani na tekmi svetovnega pokala v Pragi že 
zavihtel na oder za zmagovalce. Odpisati ne gre niti drugih slo-
venskih reprezentantov, saj je slalom zelo nepredvidljiv, Slovenci 
pa imamo številne uspešne slalomiste. 

Slovenskim tekmovalcem bodo slavje poizkušali preprečiti števil-
ni tujci, ki so na največjih tekmovanjih že osvajali kolajne. V kon-
kurenci kajakašev bo prvo ime gotovo Daniele Molmenti. Italijan 
je na nedavno končanem evropskem prvenstvu osvojil svoj drugi 
naslov evropskega prvaka, na septembrskem svetovnem prven-
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stvu v Bratislavi pa bo branil naslov svetovnega prvaka, ki si ga 
je priveslal prav v Tacnu. Poleg Molmentija so tu še nekdanji 
svetovni prvak Francoz Sebastien Combot, srebrni z olimpijskih 
iger v Atenah Britanec Campbell Walsh, olimpijski zmagovalec 
iz Pekinga Nemec Alexander Grimm, tretji iz Pekinga Benjamin 
Boukpeti, srebrni s SP v Tacnu Čeh Vavrinec Hradilek, Švicar 
Michael Kurt, Poljaki Dariusz Popiela, Grzegorz Polaczyk in 
Mateusz Polaczyk ter drugi.

V konkurenci kajakašic boste lahko spremljali branilko naslova 
svetovne prvakinje iz Tacna Corinno Kuhnle, njeno rojakinjo, 
nosilko kolajne z OI v Pekingu ter lanskega svetovnega prven-
stva Violetto Oblinger - Peters, nekdanjo svetovno in evropsko 
prvakinjo Slovakinjo Jano Dukatovo, nekdanjo svetovno prva-
kinjo Jasmin Schornberg, aktualno evropsko prvakinjo Claudio 
Baer … 

Tudi v konkurenci kanuistov se obeta močna konkurenca s 
Slovakoma Alexandrom Slafkovskyim in Matejem Benušem 
na čelu. Tu sta tudi Nemca Sideris Tasiadis in Jan Benzien pa 
Britanec David Florence, Čeh Stanislav Ježek ... Tudi v kategoriji 
kanuističnih dvojcev boste lahko spremljali vrhunske predstave 
slalomistov. Na reki Savi bosta poskušala zmagati trikratna nosil-
ca zlate olimpijske kolajne Slovaka Peter in Pavol Hochschorner. 
Imela pa bosta kar hudo konkurenco v njunih rojakih Petru 
in Ladislavu Škantarju, Britancih Davidu Florencu Richardu 
Hounslowu … To so nedvomno imena, ki obetajo napete boje.

Karavana slalomistov se iz Tacna seli v francoski L'Argentierre, 
nato v nemški Markkleeberg, v sredini avgusta pa bo v Pragi še 
zadnja tekma svetovnega pokala.
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iMe: simon hočevar
datuM rojstva: 27. 2. 1974
prebivaliŠČe: Ljubljana
kateGorija: C1m
klub: KK Simon
trener: /
spletna stran: /
rezultati:
2002 SP Bourg St. Maurice slalom 3. mesto 3xC1 
2002 SP Valsesia spust 3. mesto 3xC1
2000 SP Treignac spust 3. mesto 3xC1
1997 SP Tres Coroas slalom 3. mesto 3xC1
1996 EP Augsburg slalom 1. mesto C1
1995 SP Bala spust 3. mesto 3xC1
1993 SP Mezzana spust 3. mesto 3xC1

iMe: tim kolar
datuM rojstva: 5. 10. 1991
prebivaliŠČe: Ljubljana
kateGorija: K1m
klub: KKK Ljubljana
trener: Srečko Masle
spletna stran: /
rezultati:
2011 SP Augsburg spust 19. mesto K1m
2011 EP Kraljevo spust 5. mesto 3xK1m
2011 EP Kraljevo spust 17. mesto K1m
2011 WC Sort spust 4. mesto K1m
2009 MSP spust 1. mesto K1m
2009 MSP spust 3. mesto 3xK1m
2008 MEP spust sprint 1. mesto 3xK1m
2008 MEP spust klasika 1. mesto 3xK1m

iMe: Maks Frančeškin
datuM rojstva: 2. 5. 1992
prebivaliŠČe: Ljubljana
kateGorija: K1m
klub: KKK Ljubljana
trener: Srečko Masle
spletna stran: /
rezultati:
2011 SP Augsburg spust 24. mesto K1m
2011 EP Kraljevo spust 5. mesto 3xK1m
2011 EP Kraljevo spust 29. mesto K1m
2011 WC Sort spust 21. mesto K1m
2011 WC Sort spust 23. mesto K1m

Slovenska spustaška ekipa 
2011
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SLOKA 2011 – ICF SVETOVNI POKAL V SPUSTU NA DIVJIH 
VODAH – TRNOVO OB SOČI, SLOVENIJA

proGraM

otvoritev 
lokacija: trnovo bo soči, petek 17. junij  
program:  
18.30  Sestanek vodij ekip, pogostitev udeležencev 
 in gostov, nagovor županov gostiteljev 
20.00 URADNA OTVORITEV: 
Predstavitev udeležencev, Kajakaške zveze Slovenije, Kajak 
kluba Soške elektrarne, občine in regije 
 
tekmovanje 
sobota, 18. junij  2011 klasika 
12.00  Delitev štartnih številk 
12.30  Start tekmovanja 
Po končanem tekmovanju podelitev kolajn. 
 
nedelja, 19. junij  2011 sprint 
09.00  Delitev štartnih številk 
10.30  Prvi tek C-2, C-1, K-1Ž, K-1M 
12.30  Drugi tek C-2, C-1, K-1Ž, K-1M 
Po končanem tekmovanju podelitev kolajn in zaključna slovesnost.

Svetovni pokal 
v kajak kanu slalomu

LJUBLJANA 2011

ICF Svetovni pokal 
v kajak kanu spustu
Bovec, Kobarid 2011

sloka 2011

iMe: jernej korenjak
datuM rojstva: 5. 3. 1982
prebivaliŠČe: Ljubljana
kateGorija: K1m
klub: KKK Ljubljana
trener: Srečko Masle
spletna stran: /
rezultati:
2011 SP Augsburg spust 27. mesto K1m
2010 SP Sort spust 3. mesto 3xK1m
2010 WC Lofer spust 2. mesto K1m
2010 WC Bovec spust 4. mesto K1m
2008 SP Ivrea spust 1. mesto 3xK1m
2000 MSP spust 1. mesto K1m
1999 MEP spust 1. mesto 3xK1m

iMe: simon oven
datuM rojstva: 14. 2. 1993
prebivaliŠČe: Ljubljana
kateGorija: K1m
klub: KKK Ljubljana
trener: Srečko Masle
spletna stran: /
rezultati:
2011 WC Sort spust 26. mesto K1m
2011 WC Sort spust 24. mesto K1m
2010 WC Lofer spust 42. mesto K1m
2010 WC Bovec spust 33. mesto K1m
2010 WC Bovec spust sprint 31. mesto K1m
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S kajakom do Zakintosa

Ustrašil sem se. Leto pred tem me je na polovici kanala med 
Šolto in Hvarom že prevrnil močan jugo in nisem si želel 

ponoviti te grozne izkušnje. Strah me je bilo, ker mi v takšnih 
razmerah ni vedno uspelo eskimotirati, z veslom in obratom 
poravnati prevrnjen kajak nazaj v pravilni položaj. Nisem bil 
najbolj pameten in previden. Na 1500 kilometrov dolgo pot, 
od Savudrije do grškega otoka Zakintos, sem se namreč podal 
brez te osvojene veščine. V duhu reka »mladost je norost«  sem 
se odločil, da bom sproti še preveslal hrvaško obalo v rekordnih 
sedmih dneh. 
Prve štiri dni je šlo vse po planu. Vsak dan sem v kajaku sedel 
po 12 ur in naredil približno 75 kilometrov. Potem pa je zapi-
hala tramontana in le stežka sem se sprijaznil, da mi rekord ni 
usojen. Že mesece prej sem vsem prijateljem in znancem samo-
zavestno govoril, da bom osvojil rekord v preveslanju hrvaške 
obale, ki se je kar na enkrat podrl kot hišica iz kart. Na srečo 
se je odločitev izkazala za pametno. Popoldne je zapihala taka 
burja, da še trajekti niso vozili. Izbira previdnosti nad zmago me 

je prvih nekaj ur frustrirala. Čez čas sem postal samo razočaran 
in olajšan, naslednji dan pa ponosen sam nase, da nisem šel z 
glavo skozi zid. 

zakaj
Najhujše vprašanje, ki mi ga lahko postavite je: »Zakaj delaš to, 
kar delaš?«. Odvetniku, učiteljici ali prodajalki ne postavljamo 
tega vprašanja, če pa greš na enomesečno veslaško potovanje, 
ga slišiš skoraj vsak dan. Odgovor nanj se po mojem mnenju 
ne bi smel razlikovati, ne glede na to, kaj počneš v življenju. 
Veslam zato, ker mi je lepo, ker se pri tem počutim živega in ker 
ne poznam ničesar drugega, ki bi me tisti trenutek bolj veselilo. 
Verjetno gre najbolj za občutek življenja, smisla in pomembnosti, 
ko vsaka tvoja gesta nekaj pomeni. 

priprave
Ker so priprave običajno najlepši del odprave, sem z njimi začel 
že več kot pol leta pred odhodom. S karbonskim trakom sem 

 Sedel sem v kajaku ob obali južne strani Šolte in dvomil o svojih kajakaških sposobnos-
ti. Pihala je zmerna do močna tramontana in dvometrski valovi so se iz sedeče perspek-
tive zdeli kot dvonadstropne hiše. Odločal sem se, ali prečkati 25 kilometrov odprtega 
morja do Hvara ali vreči veslo v koruzo, zaviti v prvo uvalo in se sprijazniti z usodo, da 
ne bom podrl rekorda. 

Piše: Marin Medak
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ojačil spodnji del kajaka, preizkusil nekaj vesel, kupil vso (ne)
potrebno elektroniko in se veselil dneva, ko bom naredil prvi 
zaveslaj proti jugovzhodu. 
Na vzdržljivostnih preizkušnjah je prehrana ključnega pomena. 
Brez kontroliranega vnosa zadostnih kalorij enostavno ne gre. 
Vse kratkotrajne krize, ki sem jih doživel na tem potovanju so bile 
posledica padca sladkorja v krvi, čemur je sledila nejevoljnost, 
izčrpanost in pesimizem. Na srečo sem po navadi lahko tako 
krizo hitro prepoznal, se ustavil in naredil nekaj grižljajev. Če 
se je le dalo, sem kosil v gostilnah, a na žalost so bile to (pre)
pogosto le pobožne želje. Običajno sem imel za zajtrk 250g 
čokolešnika, za kosilo in večerjo pa vsakič po 250g testenin s  
tremi različnimi omakami. Povprečno sem veslal 9 ur na dan, kar 
se prevede v približno 5000 kCal dnevno. Med samim veslan-
jem sem lakoto krotil s Frutabelami (vsak dan po deset), glavno 
skrivno orožje pa sem imel v domačem medu. V enem mesecu 
sem popil 18 kilogramov te sladke in zdrave tekočine. Dnevne 
odmerke medu sem imel v pollitrskih plastenkah, iz katerih sem 
vsakih 20 minut naredil požirek.
Če bi gledali samo fizični napor, moj izziv ni bil zelo zahteven. 
Kolikor klišejsko se sliši, trdim, da je pri vzdržljivostnih preizkušnjah 
skoraj vse v glavi. Odločil sem se, da bom stoično prenašal 
bolečine in veslal vse do Zakintosa. Sam s seboj sem naredil 
pakt, da bom vztrajal ne glede na vse težave in preglavice, ki mi 
bodo prekrižale pot. To je bilo dovolj, da sem prišel do cilja.

Življenje kajakaŠa
Skoraj  šest metrov dolg in pol metra širok kajak je bil za mesec 
dni moja prenosna hišica. Vsak večer sem ga potegnil na obalo 
in iz njega zložil opremo. Šotoril sem večinoma na samotnih 
plažah in v vasicah sem se ustavljal le za kosilo ali takrat, 
ko je bilo potrebno dopolniti zaloge hrane in vode. Čeprav 
sem vedel, da v bližini ni nikogar, me je bilo včasih strah. 

Najbolj na živce pa mi je šlo bučanje valov, ki mi na kopnem 
niso dali niti sekunde miru. Komaj sem čakal, da naslednje 
jutro zopet sedem v kajak in zaveslam dlje od obale, v tišino.  
Življenje na vzdržljivostnih preizkušnjah je ena sama rutina, ki pa 
ti da občutek varnosti, saj je to edino, kar zagotovo veš, da se 
bo zgodilo. Vstaneš ob 5.30, si narediš zajtrk in zložiš opremo 
nazaj v plovilo. Preoblečeš se v mokra oblačila in se usedeš v 
kajak. Veslaš, veslaš, veslaš šest ur in poiščeš plažo za kosilo. 
Običajno ne najdeš niti kančka sence in pod žgočim soncem 
poješ juho z 250g testenin. Nato se zopet usedeš v kajak in 
odveslaš še tri, štiri ure. Poiščeš plažo za prespat in na zadn-
jih sončnih žarkih poizkusiš posušiti obleko. Pripraviš večerjo 
in napišeš objavo na blogu. Vzameš dobro knjigo in eno uro 
bereš. Pred spanjem pogledaš še navtično karto in GPS ter si 
zastaviš cilj za naslednji dan. 
Takšno vajo ponoviš enaintridesetkrat in naposled prispeš na 
Zakintos.
 Najboljša stvar pri vsem je to, da mi tega nihče ne more vzeti. 
To sem storil s svojimi rokami in vsakič, ko pogledam zemljevid 
Evrope, mi oko zdrsne proti Jadranskemu morju in vedno znova 
se začudim, kakšno dolgo razdaljo sem uspel preveslati. 

spoMini
Danes so mi v spominu ostali povečini samo prijetni pripetljaji. 
Slabe sem bodisi pozabil ali pa se mi zdijo smešni. Eden takih 
se je zgodil v Albaniji, na vrhu polotoka Kepi i Gjuhëzës, ki 
je od Italije oddaljen le 60 kilometrov, ko sem trepetal zaradi 
tihotapcev. Od vseh zalivov sem izbral ravno tistega, v katerem 
so se ponoči dogajale čudne stvari. Zbudil sem se sredi noči 
in skozi platno šotora opazil bledikasto luč, ki je bila prenizko 
na horizontu, da bi bila zvezda. Previdno sem stopil ven in v 
mesečini zagledal gliser, ki pluta sredi zaliva. Čez kratek čas 
je iz bližnjega opuščenega vojaškega bunkerja posvetila rdeča 
svetilka in gliser je zapeljal proti kopnemu, moje srce pa je padlo 
v hlače. Na srečo so opravili, kar so imeli za opraviti in po nekaj 
minutah zapeljali na odprto morje. 
Za najlepše trenutke se imam zahvaliti ljudem, ki so mene, popol-
nega neznanca, ožganega od sonca, umazanega in neobrite-
ga, sprejeli v svoje domove. V spominu mi je najbolj ostal Toni z 
družino. Pred Vloro sem čakal na lepo vreme, da bi po mirnem 
morju preveslal ta izpostavljen kos obale. Ni mi preostalo dru-
gega, kot da poležavam v senci in berem knjigo. Iznenada je 
na plažo pripeljal džip in iz njega sta izstopila Toni in njegova 
žena. Takoj sta prišla do mene in me ogovorila v italijanščini. 
Od kod sem, kaj počnem, običajna vprašanja, na katera sem 
odgovarjal vsak dan. Izvedel sem, da sta imela svoje šiviljsko 
podjetje, v katerem so šivali italijanska dizajnerska oblačila. 
Pred gospodarsko krizo sta bila uspešna  in navadila sta se na 
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dobro življenje. Sedaj jima ne gre več tako dobro in počutita se 
nemočna, ker hčerkama ne moreta nuditi več tolikšnega udobja. 
Že po polurnem pogovoru sta me povabila k sebi na večerjo in 
nočitev. Nisem šel in danes to obžalujem. Bila sta tako vztrajna, 
da sem jima moral napisati seznam stvari, ki sem jih potreboval 
iz trgovine. Na srečo spisek ni bil dolg, dva kilograma testenin 
in deset litrov vode. Stvari naj bi mi pripeljala še isti večer. In res, 
pred večerom je na plažo znova zapeljal džip, le da so tokrat iz 
njega stopili vsi štirje, oče, mama in hčerki. Na mivko so pogrnili 
odejo in na sredino postavili celo goro hrane. Usedli smo se in 
uživali v življenju. Pogovarjali smo se o vsem mogočem, opa-
zovali zvezde in srkali domače žganje. Oni so se čudili mojemu 
življenju, jaz pa njihovemu. Najbolj me je presenetilo to, da 
sedemnajstletni hčerki niso dovolili imeti mobitela in profila na 
Facebooku. Ona pa zaradi tega sploh ni zganjala vika in krika, 
ampak je sprejela odločitev staršev in bo na mobitel počakala 
do polnoletnosti. 

stereotipi
V enem mesecu sem obiskal štiri države in stopil v stik s 
štirimi različnimi kulturami. V spominu so mi najbolj ostali 
ljudje, ki so, čeprav jih je bilo malo, to potovanje naredili nekaj 
več kot samo mlatenje vode. Po svojih opažanjih lahko štiri 
nacionalnosti zelo dobro opišem z nekaj stereotipnimi stavki.  
Hrvate zanimajo turisti. So prijazni in vedno pripravljeni na 
pogovor, vendar jih zlahka ne spraviš iz sence borovcev. 
Najbolj pogosto sem slišal »Ajme sinko, pa šta ti ovo treba?!«.  
Od Črnogorcev sem srečal samo carinike in policiste, ki so v klima-
tiziranem uradu »reševali svet«. Za njih sem bil »ludi Slovenac«.  
Albancev sem se najbolj bal. Pred potovanjem so me vsi strašili, 
da bom srečen, če bom iz Albanije odnesel celo kožo. Kajak pa 
naj bi zagotovo ostal tam. Kakor po običaju, so se najhujše prer-
okbe izkazale za najmanj točne. Albanci so bili ljudje z velikim 
srcem in ponosni na svojo državo. Želeli so, da bi se v Albaniji 
počutil kot doma in trudili so se po vseh svojih močeh, da bi mi 
njihov država ostala v lepem spominu. Kamorkoli sem prišel , 
je k meni pristopila skupina moških in me začela spraševati vse 
možno. Tudi če nisem razumel niti besedice, smo se sporazumeli 
z rokami. Vsi so bili dobre volje in nasmejani, vedno pripravljeni 
pomagati. Najbolj me je presenetila njihova tradicija in občutek 
za skupnost. Čisto vsi so me vprašali, ali imam družino in kako 
to, da so me pustili na tako potovanje. Za sto osemdeset stopinj 
jim je uspelo preobrniti moje stereotipe o Albancih. K njim se 
bom zagotovo še vrnil. Upam le, da bodo do takrat že malo 
bolj okoljsko ozaveščeni in bodo smeti iz plaže odnašali s seboj.  
Grki so bili razred zase. Kjer sem pristal, sem vzbudil zanimanje, 
a ne dovolj, da bi me kdo ogovoril. Po navadi so se mi približali, 
a ostali na varni razdalji petih metrov in se pogovarjali med 

seboj ter kazali s prstom proti kajaku. Tudi prodajalci v mestih 
niso bili kaj boljši in skupaj z nabrano izčrpanostjo je to pome-
nilo, da mi Grki niso ostali v najboljšem spominu. Ampak ne 
morem jim zmeriti. Pri takšnih razmerah v državi bi se tudi meni 
zmešalo. 
 
sMisel
Na to samotarsko potovanje nisem šel zaradi iskanja kakšnega 
višjega smisla ali samega sebe. V kajaku sem presedel vsega 
skupaj 250 ur in od tega sem večino časa fantaziral o popol-
noma nesmiselnih in neuresničljivih stvareh. Prijatelje sem postav-
ljal v zanimive situacije, se spominjal preteklih dogodkov  in pel 
vse možne refrene pesmi, ki so se mi v tistem trenutku prikradle 
v misli. Skratka, nič konstruktivnega, a dovolj, da mi je minil čas.  
Veslanje je kljub temu pustilo pečat na moji duši in na 
mojem načinu razmišljanja. Postal sem mirnejši, preudarnejši 
in bolj samozavesten. Kombinacija, ki bi jo priporočil vsakemu 
odraščajočemu študentu. 
Ko si sredi morja in sediš v kajaku, si diktator. Imaš absolutno 
moč nad svojim življenjem in nikogar ni, ki bi ti ukazoval, kaj 
moreš narediti, kjer se ustaviti, kdaj pojesti ali oddati kakšno 
birokratsko poročilo. Sam se izzoveš do meje, ki si jo sam 
postaviš. Neuspehi te prizadenejo močneje, ker so samo tvoji, 
a zato so tudi uspehi slajši, ker so tudi oni plod tvojega napora. 
Na fakulteti, v službi in v običajnem okolju vedno znova oprav-
ljamo teste drugih, na odpravi pa vsak dan opraviš svoj lasten 
test, točno tistega, ki si ga sam izbral. 

opreMa
Na potovanju sem uporabljal morski kajak Vivian Avalon in veslo 
žličke Seamaster Carbon (oboje Cscanoe). Zaradi zaščite pred 
soncem sem veslal v dolgih rokavih v Bamboo majici (Sandiline) 
in s kapo z zaščito za vrat. Šotor, spalka in elektrotehnična 
oprema so bili v suhih vrečah in spravljeni v vodotesne komore. 
Uporabljal sem GPS sledilnik SPOT, ki je na vsakih 15 minut 
preko satelitov poslal mojo pozicijo in jo prikazal na spletni 
strani. V primeru nevarnosti bi z njim lahko poklical na pomoč.
besedilo je bilo objavljeno v reviji polet Fit.
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V parakajaku na mirnih  
vodah sem 'čist' not' padu

Če v življenju kdaj naredim napako, to potem tudi naglas pri-
znam. In če že priznaš naglas, je včasih dobro to povedati 

večim ljudem hkrati. Za tako napako, je tale revija kar pravšnja: 
če bi mi kdo še pred letom ali dvema dejal, da bom v parakajak 
na mirnih vodah »čist' not' padu«, bi mu rekel, da naj gre nekam 
na dopust in si umeri svoj notranji kompas. Sem pač kljub vsemu 
totalni adrenalinski odvisnik, ki se že sedmo leto ukvarja z alp-
skim smučanjem za športnike invalide na najvišji ravni. Pripeti 
se, da se moram z dvajsetimi kilogrami opreme na sebi, voziti 
okrog s hitrostjo do 100 kilometrov na uro: na eni sami smučki 
in po istih strminah na katerih se podijo smukači v svetovnem 
pokalu - to je moj domači teren. Divja voda - super, mirna voda 
pa… hja, če že moram...

Pa so se moja predvidevanja pravzaprav izkazala za zelo 
napačna. Ne samo, da je kajak na mirnih vodah za paraple-
gike nadvse zanimiv šport, v jezik sem se moral ugrizniti še za 
marsikaj drugega. Stika z naravo in njenimi elementi namreč 
med invalidskimi športi ni veliko, prav tako je presenetljivo dobra 
vključenost tekmovalnega programa parakajaka v takoimeno-
vani »šport zdravih«. To omogoča boljše kontakte med zdra-
vimi športniki ter športniki invalidi, kar seveda koristi tako boljši 
vključenosti v družbo, kot tudi manjšanju stigme in srhljive miste-
rioznosti, ki se tako invalidov, kot naših športov še vedno drži 
v relativno velikem delu sveta. Prav tako je kajakaša invalida 
v čolnu pravzaprav nemogoče ločiti od zdravega, kar nadvse 
navdušuje tiste, ki jih je stanja lastnega telesa malo sram ali pa 

Širši kajakaški javnosti ime Gal Jakič ni znano. Gre za 22-letnega mladeniča, ki se je, 
kot športnik invalid, že leta 2006 udeležil zimskih paraolimpijskih iger v Torinu, nastopil 
je v alpskem smučanju. Potem, ko je lani nastopil še na igrah v kanadskem Vancouvru, 
je lani spomladi, sedel tudi v čoln. Kajakaška zveza mu je ponudila udeležbo v projektu 
Parakajak 2016, s katerim si je parakajak na mirnih vodah pridobil status paraolimpi-
jskega športa. Spočetka je iskal le drugačen način poletnega treninga, zdaj brez kajaka 
na mirnih vodah ne more. Čez okrogla dva meseca - avgusta, ob svetovnem prvenstvu v 
šprintu na mirnih vodah - se bo v Szegedu udeležil tudi svetovnega prvenstva v paraka-
jaku na mirnih vodah.

Piše: Gal Jakič
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hočejo biti zgolj enaki tistim, ki podobnih težav nimajo. Pa brez 
subjektivnih razlogov zakaj sem vzljubil to športno panogo tudi 
ne gre: šport v katerem je treba na trening zgolj 20 minut stran 
od doma, kjer ni treba navleči nase celotne vsebine domače 
omare, pa to, da je v njem malce tistega garaštva, ki zagotavlja, 
da trdo delo v njem šteje vsaj toliko kot talent. In sem zagrabil 
veslo in skočil v vodo… no, v čoln.

Tako smo začeli lani, kmalu po mojem prihodu iz zimskih 
paraolimpijskih iger v Vancouvru. Kajakaška zveza je ponudila 
udeležbo v projektu Parakajak 2016, s katerim si je parakajak 
na mirnih vodah pridobil status paraolimpijskega športa, jaz pa 
sem iskal drugačen način poletnega treninga. In smo se ujeli. 
Pravzaprav razen pomoči pri treningu od KZS nisem pričakoval 
ničesar. Pa sem se spet zmotil: ne samo to, da sem trenerske 
napotke dobival od celotne ekipe bivših in zdajšnjih tekmoval-
cev (ki se jim za vloženi trud, še enkrat najlepše zahvaljujem 
- trenersko veslo so si za projekt Parakajak 2016 podajali Živa 
Cankar, Jernej Korenjak, Andrej Jelenc, Fedja Marušič in Dejan 
Testen), na KZS so uredili tudi prilagoditev tekmovalnega čolna, 
Nelovega Viper-ja 55, ki mu je bilo potrebno dodati stranske 
stabilizatorje ter klasični sedež zamenjati za spodnji del sedeža 
moje smučarske opreme. Skupaj smo izumljali s treninga v tre-
ning in zaradi vsega vloženega entuziazma, se je tiste minimal-
ne začetne prepreke hitro pozabilo. In ob ekipi, kot je slovenska 
reprezentanca v šprintu na mirnih vodah, moji spomini na svetov-
no prvenstvo ne morejo biti nič drugega kot izjemni.

Letos sem kajak sanjal že kar nekaj mesecev preden sem 
dejansko sedel v čoln. Čeprav mi zaradi letošnje dolgotrajne 
tekmovalne odsotnosti v zimskem delu sezone in posledične pre-
zasedenosti v fakultetnem izpitnem obdobju ni uspelo trenirati 
niti približno toliko, kot bi si želel, so jutranji treningi v Ljubljani 
čista nirvana. Dobra ura in pol na vodi je čisti odklop, ki ga sem 
ter tja zmoti zgolj kakšna raca ali druga ptica. Telefon in vse 
skrbi nekako uspejo ostati na kopnem, ko se z veslom odrineš 
od pomola in naenkrat imaš nekaj časa za ukvarjanje zgolj s 
samim seboj, jutranjih 9 kilometrov po Ljubljanici pa ti ponudi še 
drugačno perspektivo starega mestnega jedra. Da smo veslači 
na Ljubljanici vsaj na področju Tromostovja čisti eksoti, povedo 
komentarji z brega, o katerih bom v prihodnjih dneh zapisal 
tudi kaj na svojem blogu. Najbolj sta mi v spominu ostala izja-
va majhnega triletnega fantka, ki je mami dejal: »Jaz bi tudi 
veslal!«, ter izjava moškega v poznih tridesetih, ki je s Trnovske 

plaže spraševal, če mu »dam kajak za en krog«. Da ne omenim 
japonskih turistov, ki z Mesarskega mostu navdušeno fotografira-
jo vsakega veslača; za spomin na postanek v Ljubljani, kajpak.

Letos ne bom samo dirkal, pogledat bom šel še na drugo 
stran kajakaškega spektra, na skoraj ekstremne dogodivščine 
potovalnega kajakaštva. Marin Medak, nekdo, ki sem ga do 
letos poznal samo z njegovega bloga, v katerem je tako vneto 
opisoval svoje dogodivščine s solo kajakaške ture od slovenske 
obale do grškega otoka Zakintos, mi je ob zaključku smučarske 
sezone poslal povabilo na skupno veslanje ob hrvaški obali v 
smeri jug-sever. Najprej sem se lepo zahvalil za vabilo, češ, da 
nisem prepričan, če je zame to izvedljivo. Tisti, ki me poznajo so 
vedeli že ves čas, da bom dva dni stokal in pripovedoval, kako 
ne bom šel, bi pa šel če bi šlo, potem pa slej ko prej rekel da. In 
zdaj bom v živo videl, kaj pomeni v manj kot 10 dneh preveslati 
dobrih 300 navtičnih milj, sedeti v kajaku od 10 do 12 ur na 
dan in veslati dnevno po približno 70 zemeljskih kilometrov. Če 
se sprašujete, kako se človek - predvsem mentalno - pripravi na 
tako turo, vam povem lastni recept: številke kot so 10 do 12 
ur veslanja, moraš čim dlje obdržati v abstraktni obliki, enako 
kilometre. Seveda na tako turo nikoli nisi pripravljen in tako bo 
nekaj dni šlo, potem bomo pa veslali na trmo. In glede na to, 
da sva se z Marinom za dve osebi, ki sta se spoznali šele pred 
nekaj meseci, presenetljivo dobro ujela, bo tudi to pomagalo, da 
bova lažje zgrizla nazaj do Slovenije.

Kako vidim prihodnost parakajaka? Želel bi si, da bi do Ria 
2016, ICF našim tekmovanjem poleg že obstoječega K1 200 
m (in če sem pravilno obveščen, od letošnje sezone dalje tudi 
K2 200 m) dodal še druge razdalje, na katerih se merijo zdravi 
športniki. Zato, ker kljub vsemu bolj uživam v garanju na dolge 
proge. V Sloveniji pa se bomo skupaj s KZS in Paraolimpijskim 
komitejem trudili, da tudi parakajak postane priljubljena rekrea-
tivna izbira med invalidskimi športi. Ta vikend sem svojo prijate-
ljico, sicer eno najboljših metalk kopja v svetu športa invalidov, 
povabil »na vodo«. Moje vabilo je navdušeno sprejela. Samo 
upam lahko, da ve, da ne greva na kavo. Kdo ve, mogoče pa 
čez nekaj let »na vodo« postane novi »na kavo«…

Tistim, ki pa ste na to revijo naleteli bolj kot ne naključno in še ne 
veslate pa tole: če lahko invalidi, zakaj ne bi vi?!
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Piše: Andrej Jelenc

Prva varnostna storitev je torej reagiranje v primeru prevrnitve. 
V primeru prevračanja je potrebno ohraniti trezno glavo. 

Bodite sproščeni. Plavalni jopič ima dovolj vzgona, da vas bo 
dvignil na površino. Pod vodo spustimo veslo  in se pripravimo 
za izstop iz čolna.

izstop iz Čolna po prevrnitvi
V primeru, da imamo zapeto krovnico, bo prva naloga odpiran-
je le-te. Z roko primemo za zanko na krovnici in jo potegnemo k 
sebi. Poskrbimo, da se odpne krovnica po celem robu.  Z roka-
ma se primemo za rob odprtine. Noge osvobodimo iz kolenskih 
opor, tako da jih v kolenih stisnemo skupaj in noge pokrčimo. Z 
rokami se odrinemo iz čolna. Potem, ko smo zapustili čoln, spla-
vamo na površino. Poskušajmo z roko obdržati stik s čolnom, 
tako da nam ne uide. Potem moramo čim hitreje ujeti še veslo in 
prijeti čoln za eno izmed varnostnih zank na repu ali kljunu. Čoln 
lahko v skrajnem primeru držimo tudi za sedežno odprtino.

plavanje z opreMo in praznjenje Čolna
Čoln držimo za zanko ali za sedežno odprtino, v drugi roki 
držimo veslo in z nogami kot pri prsnem slogu plavamo proti 
obali. Pri plavanju z opremo lahko plavamo v prsnem ali hrbt-
nem položaju. Slednji je mnogokrat primernejši. Če plavamo na 
mirni oziroma stoječi vodi, nam problem predstavljata le veslo in 
z vodo napolnjen čoln ter dejstvo da plavamo oblečeni. V prim-
eru plavanja na divji vodi je dodatna težava močan vodni tok 
in druge tvorbe. O plavanju po divji vodi bo več govora v delu, 
ki govori o varnosti. Med plavanjem k obali bodimo pozorni na 
mesto, kje želimo doseči obalo. Če se le da, izberimo takšno 
mesto, na katerem bomo čoln čim lažje izvlekli na obalo. 

Ko dosežemo obalo, čoln potegnemo na suho in ga izpraznimo. 
Ker je v čolnu velika količina vode, je potrebno čoln najprej 
obrniti na bok. Voda tako odteka skozi odprtino. Ko je vode le 
še do roba odprtine, čoln obrnemo narobe. Sami ali s pomočjo 
partnerja vodo iz čolna izpraznimo na način zibanja. 
Skozi sedežno odprtino bomo izpraznili še preostali del vode. 
Nekateri rekreativni kajaki imajo na repu tudi luknjo, ki jo zapira 
čep. Ostanek vode v čolnu lahko izpraznimo tudi skozi to odpr-
tino.

eskiMo reŠevanje
Seznanili smo se z zavesljaji, ki nam omogočijo doseganje 
želenega cilja in tudi z dvema načinoma, da čoln z oporo 
vrnemo v ravnotežni položaj. To pa ni vedno mogoče. Predvsem 
pri veslanju v zahtevnejših razmerah na divji vodi ali morju se 
bomo znašli v situaciji, ko se s čolnom prevrnemo. Znanje eskimo 
reševalne tehnike in eskimskega obrata sta ključna, da nam bo 
veslanje še naprej v užitek. Neprestano plavanje in reševanje 
opreme zna biti namreč precej mučno. Z znanjem eskimskega 
obrata se bomo na vodi počutili varnejše in tako bomo lažje 
izbirali prave odločitve. 
Znanje eskimo reševanja je eden od prvih korakov za obvla-
danje eskimskega obrata. Pomaga nam, da se iz prevrnjen-
ega položaja vrnemo v osnovni položaj, s tem da se z rokami 
opremo na partnerjev čoln. Pri eskimo reševanju nam partner 
navadno poda kljun čolna, na katerega se opremo in vzposta-
vimo osnovni ravnotežni položaj. Pri tem je pomembno delo 
nog, kolkov in trupa. Za uspešno izvedbo eskimo reševanja pa 
morajo biti ustvarjeni nekateri pogoji, ki bodo osnova tudi pri 
eskimskem obratu. Kot prvo moramo biti v čolnu dobro uprti, 
da zagotovimo dober stik kajakaša in čolna. Za to morajo biti 
stopalne in kolenske opore ter opora za hrbet primerno nastav-
ljene. Pomemben je tudi aktivni položaj v čolnu. Aktivni položaj 
pomeni, da smo s stopali trdno oprti v stopalne opore, v kolenih 
tesno v kolenske in da nam hrbtna opora omogoča dobro oporo 
v pokončnem sedečem položaju. V tem položaju je stik med 
kajakašem in čolnom trden. Telo tako rekoč zaklenemo v čoln. 

Po prevrnitvi spustimo veslo in se s telesom in rokami čim bolj 
iztegnemo na stran proti gladini. Dlani so postavljene na gla-
dino, da nam partner lahko poda kljun svojega čolna. Primemo 
se za kljun čolna, ki nam sedaj služi za oporo. Postavljanje 
v ravnotežni plovni položaj začnemo s tem, da s kolenom 
dvignemo bližnji bok, temu se pridruži delo v kolkih in trupu. 
Obračanje čolna s koleni in boki mora biti energično. Na 

veslanje je varno, če poznamo in upoštevamo varnostne zahteve. te se v 
različnih kajakaških okoljih razlikujejo. vendar je ne glede na vse okoliščine 
prvo pravilo, da se pred vstopom v čoln v vodi varno počutimo. to pomeni, da 
znamo plavati. Če se nam zgodi, da se čoln prevrne, moramo ohraniti priseb-
nost, zato pa se moramo v vodi počutiti varne. 

Ravnanje v primeru  
prevrnitve

Izstop iz čolna
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partnerjev čoln prenašamo čim manj teže telesa. Poglavitni del 
obrata mora biti opravljen s koleni in boki. Ključno pravilo za 
uspešen obrat je, da gresta glava in rama zadnja iz vode. Že ko 
je čoln skoraj v ravnotežnem položaju, se iz vode dvigneta še 
glava in rama. To je tudi ključno pravilo pri eskimskem obratu.

eskiMski obrat
Eskimski obrat ali eskimski zavesljaj? Za imenovanje elementa 
vsekakor lahko uporabimo ime eskimski obrat, saj obstaja več 
načinov, kako ta obrat izvedemo. Za dosego tega cilja pa 
obstaja vrsto različnih eskimskih zavesljajev. 
Položaj telesa po prevrnitvi nam določa začetni položaj 
za izvedbo eskimskega zavesljaja. To bi lahko veljalo za 
izkušenejše kajakaše, ki obvladajo več vrst eskimskih zaveslja-
jev. Začetnik pa bo moral, iz položaja po prevrnitvi telo pod 
vodo premakniti v začetni položaj za tisti eskimski zaveslaj, ki 
ga obvlada. 

Najenostavnejši eskimski zavesljaj je eskimski zavesljaj z dolgo 
ročico, v angleščini imenovan tudi Pawlata. Če obvladamo delo 
nog, kolkov in trupa, ki smo ga omenili pri eskimo reševanju, 
bomo hitro uspešni tudi pri eskimskem zavesljaju z dolgo ročico. 
Ta način je primeren predvsem za kajakaše, ki so manj gibljivi, 
saj eskimski zavesljaj s kratko ročico zahteva več gibljivosti in 
koordinacije. 
Po prevrnitvi veslo v eni roki spustimo. Veslo preprimemo na 
način, da z eno roko držimo za list lopatice, z drugo pa v 

nadprijemu za ročaj vesla. S trupom in veslom poskušamo seči 
čim dlje, pravokotno na bok čolna. Prost list vesla  izvlečemo iz 
vode in ga postavimo plosko na gladino. To nam nudi dobro 
oporo. Na veslo se opremo, s kolenom dvignemo bok na 
strani vesla, čemur sledi aktivno vključevanje obračanja čolna s 
kolki in trupom. Glava in rama ostajata v vodi do vzpostavitve 
ravnotežnega plovnega položaja. 

Drugi, hitrejši način pa je eskimski zavesljaj s kratko ročico. 
Pri tem načinu obstajajo različne izvedbe glede na izhodiščni 
položaj. Angleži ga imenujejo ‘Screw roll’. Za osnovni način 
eskimskega zavesljaja s kratko ročico po prevrnitvi telo potis-
nemo naprej in veslo postavimo vzporedno s čolnom. Prednja 
list ob kljunu, na katero bomo izvedli oporo, je postavljena 
plosko na gladino. Zunanji rob je rahlo dvignjen nad gladino. 
Veslo vodimo v čim večjem loku stran od kljuna. Potrebno je 
pridobiti občutek, da veslo vodimo preko glave in rame, saj 
tako list ostaja na gladini. Ko je veslo postavljeno približno 45 
stopinj glede bok čolna, se začnemo opirati na veslo. S kolenom 
dvignemo bok na strani vesla, čemur sledi aktivno vzpostavljanje 
ravnotežnega plovnega položaja z delom kolkov in trupa. Ves 
čas nadaljujemo z zavesljajem proti repu, kar nam zagotavlja 
oporo. Dokončna vzpostavitev osnovnega položaja se navadno 
izvede šele v zadnji tretjini eskimskega zavesljaja. Glava in 
rama ostajata v vodi in zaključita eskimski zavesljaj na zadnjem 
delu čolna.

Pri učenju eskimskega obrata nam bo prišlo prav nekaj predvaj. 
Primeren kraj za učenje je bazen, kjer nam bo lahko pri učenju 

Eskimo reševanje
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pomagal partner. Prva predvaja je pridobivanje občutka za 
aktiven položaj v čolnu. S pomočjo partnerja, ki drži čoln na boku, 
čoln brez uporabe vesla postavimo na nasprotni bok ali skoraj 
prevrnjen položaj, mi pa moramo biti popolnoma uprti v čolnu. 
Partner nas obrne v osnovni plovni položaj. Naslednja vaja je 
vaja eskimo reševanje. Vadimo lahko na način, da nam oporo 
nudi rob bazena, ali partner. Za pripomoček lahko uporabljamo 
tudi plavalne deske ali plavalni jopič. Ko začnemo vaditi z veslom, 
nam bo v pomoč partner, ki bo skrbel, da nam bo nudil dodatno 
oporo na lopatici ali nam lopatico vodil v pravilni smeri. Eden od 
dobrih načinov asistence je tudi ta, da partner stoji ob boku čolna 
na nasprotni strani izvedbe eskimskega zavesljaja in nudi pomoč 
pri vzpostavitvi osnovnega plovnega položaja.
Obstaja še vrsta drugih načinov eskimskega obrata. Obrat je 
možno izvesti tudi brez vesla, tako da nam kot opora služijo le 

dlani. Eskimski zaveslaj s kratko ročico lahko začnemo tudi na 
zadnjem delu čolna. Še dodatni načini se pojavijo pri eskim-
skem obratu v tekmovalnem kanuju. Pri kanuju velja omeniti, da 
je eskimski obrat možen le v tekmovalnih kanujih, ki so zaprti 
s krovnico, kanuist pa je v čolnu popolnoma uprt. Z določeno 
predelavo odprtega kanuja in uporabo krovnice pa bi bil možen 
tudi eskimski obrat v odprtem kanuju.Eskimski zavesljaj pod vodo in nad njo

Asistenca pri eskimskem obratu
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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. 


