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Veseli jih bomo!

Revijo sofinancira FŠO.

Vrhunski začetek 
sezone 2018
S pravkar končanima prvenstvoma – evropskim v slalomu v Pragi ter 

svetovnim v spustu v Mouti v Švici – smo vstopili v novo sezono 
velikih kajakaških tekmovanj. Tako kot vsako leto bo tudi to poletje in 

začetek jeseni bogat z nastopi v vseh kategorijah in disciplinah. Čeprav bo 
s kolajnami polno sezono 2017 težko ponoviti, so članske reprezentance 
tudi to sezono odprle vrhunsko.

Peter Kauzer je že na prvem velikem tekmovanju leta v svojo bogato zbirko 
odličij dodal novi. Na evropskem prvenstvu v Pragi je osvojil svoj drugi 
posamični naslov evropskega prvaka. V ekipni tekmi pa je do bronaste 
kolajne uspešno vodil kajakaško ekipo, v kateri sta z njim veslala še Martin 
Srabotnik in Niko Testen. Tudi v spustu, predvsem v kajaku, ostajamo 
povsem v svetovnem vrhu. Simon Oven je lanskoletne vrhunske rezultate 
v svetovnem pokalu na letošnjem svetovnem prvenstvu kronal z naslovom 
svetovnega prvaka v klasičnem spustu. Po pričakovanjih so bili spustaši še 
uspešnejši v sprintu, kjer so kajakaši osvoji prva tri mesta. Nejc Žnidarčič 
je znova postal svetovni prvak in nadaljuje neverjeten niz osvajanja kolajn 
na svetovnih in evropskih prvenstvih, takoj za njim pa sta se zvrstila Vid 
Debeljak in Anže Urankar. K temu uspehu je svoje dodal še Blaž Cof z 
naslovom svetovnega prvaka med kanuisti. Zmaga kajakašev v ekipni 
tekmi je bila glede na posamične rezultate seveda pričakovana.

V programu sprinta na mirnih vodah bodo pričakovanja letos nekoliko 
nižja. Špela Ponomarenko Janić bo sezono zaradi nosečnosti izpustila, 
zato bodo oči uprte v mlado Anjo Osterman. S četrtim mestom na 
tekmi svetovnega pokala v Duisburgu je pokazala, da se z bremenom 
odgovornosti dobro sooča.

Tudi v okviru organizacije tekmovanj nas čakata dve zahtevni nalogi: 
tekma svetovnega pokala v spustu v Celju in tekma svetovnega pokala v 
slalomu v Tacnu. Obe tekmovanji želimo čim bolje izkoristiti za promocijo 
kajakaštva.

Ob nekaj izvrstnih tekmovalcih, ki so kvaliteto dokazali že v začetku 
sezone, imamo nadarjen mladi rod tekmovalcev, ki pa jih bo potrebno 
strokovno voditi skozi njihov razvoj. Zato morajo biti odločitve, ki jih bomo 
sprejemali na zvezi in v klubih, usmerjene v to. Pred nekaj leti smo, na 
osnovi nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in strategije 
OKS-ZŠZ, pripravili osnutek strategije razvoja KZS do leta 2023 in o njej 
začeli razpravo. Žal je zmanjkalo energije, da bi razpravo o tem dokončali 
in dokument sprejeli. Upam, da bo predsedstvo KZS, ki je začelo svoj 
mandat pred dobrim mesecem v nekoliko spremenjeni sestavi, sprejelo 
dolgoročne usmeritve, ki nas bodo uspešno vodile naprej. Stroka bo morala 
pri pripravi aktivno sodelovati, v razpravo o prihodnosti pa bo treba 
vključiti tudi akterje uspehov. 

Želim si, da nam poleg uspehov na tekmovalnem področju v letošnjem 
letu uspe tudi pri oblikovanju dolgoročnih usmeritev.

Andrej Jelenc
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Začnimo tokrat pri naših spustaših, 
ki so že pred odhodom na svetov-
no prvenstvo napovedali odlične 

rezultate. »Morda se bo slišalo prepo-
tentno, ampak v obeh disciplinah, klasiki 
in sprintu, sodimo v vrh. Pričakujem 
zmago v klasiki in sprintu ter v ekipnih 
vožnjah. Skratka, da bi pobrali vse,« je 
pred odhodom napovedal Masle. 

Besede so se uresničile skoraj v 
celoti. Že uvodni dan prvenstva je v 
klasičnem spustu Simon Oven priveslal 
povsem na vrh in prišel do največjega 
uspeha kariere. Lani se je sicer veselil 
srebra na evropskem prvenstvu in zma-
ge v skupnem seštevku svetovnega po-
kala. Še najbolj se mu je približal Fran-

coz Paul Jean, ki je za Ovnom zaostal 
za dobre štiri sekunde, tretjeuvrščeni 
Francoz Paul Graton pa je bil počasnejši 
šest sekund in osem desetink.

Ko je prišel v cilj in prevzel vodstvo, 
je Simon moral počakati še na nekaj 
tekmecev, ki so startali za njim. »Niti 
ni bilo težko čakati, saj sem vedel, da 
bom zmagal,« je samozavestno po 
zmagi razkril Oven in nadaljeval: »Nej-
ca sem na vseh dosedanjih tekmah v 
klasiki premagal, prav tako sem videl, 
da tudi Francoz ni bil tako hiter. Tako 
da ni bilo panike. Vmesni časi so bili 
dobri, naredil sem sicer manjšo napa-
ko, ampak sem vedel, da sem si nabral 
dovolj prednosti.«

Kajakaši so računali na ekipno 
kolajno v klasiki, a se jim ni izšlo in so 
bili četrti. Glavni dan za slovensko ekipo 
je šele prihajal. V slovenski paradni 
disciplini – sprintu na divjih vodah – je 
za prvo zlato kolajno zadnjega dne 
prvenstva poskrbel kanuist Blaž Cof, 
ki je po tekmi povedal: »Kar ne morem 
verjeti, kaj mi je uspelo. Upal sem na 
dobro uvrstitev, vesel bi bil vsakršne ko-
lajne, na zlato res nisem upal pomisliti. 
Konkurenca je močna.«

Nova pošiljka kolajn je sledila le ne-
kaj minut kasneje. Do vnovične zlate ko-
lajne in naslova prvaka je priveslal Nejc 
Žnidarčič, na drugo mesto se je uvrstil 
evropski prvak Vid Debeljak, kot tretji 

Sanjski vikend 
slovenskih divjevodašev
Prvi junijski vikend bi lahko razglasili za najuspešnejši konec tedna slovenskih 
divjevodašev doslej. Kako tudi ne? Spustaši na divjih vodah so bili brez konkurence 
na svetovnem prvenstvu v Švici, kjer so osvojili šest kolajn, med drugim so 
posamični svetovni prvaki postali Simon Oven, Blaž Cof in Nejc Žnidarčič, 
slalomisti na divjih vodah pa so se na prvenstvu stare celine v Pragi veselili naslova 
evropskega prvaka Petra Kauzerja ter brona kajakaške ekipe. 
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pa je prvenstvo končal branilec naslova 
svetovnega prvaka Anže Urankar. Da je 
bil dan res popoln, je s šestim mestom 
poskrbel še Oven. »Vse mi je uspelo. 
Odpeljal sem, kakor sem želel. Lahko bi 
rekel, da mi je uspela perfektna vožnja, 
brez napak. Zelo sem vesel. Po lanskole-
tnih dveh drugih mestih na svetovnem 
in evropskem prvenstvu, sem letos mo-
ral pokazati mlajšim, da sem še vedno 
najboljši in vesel sem, da mi je uspelo,« 
je ob slavju povedal Žnidarčič.

Po takšnih posamičnih uspehih je bila 
zlata ekipna kolajna Urankarja, Debe-
ljaka in Žnidarčiča pričakovana. V cilj so 

priveslali s 63 stotinkami prednosti pred 
Francozi, medtem ko so bili Nemci tretji.

Prešerno je bilo tudi na evropskem 
prvenstvu v slalomu na divjih vodah 
v Pragi. V paradni disciplini, moškem 
kajaku, je Peter Kauzer preprečil češko 
slavje, ki so ga zaradi stalnih zmag 
domačih tekmovalcev na tej progi v 
zadnjih sezonah, bržkone pričakovali vsi. 
A Hrastničan je imel drugačne načrte. 
Z odlično vožnjo je priveslal na vrh 
razpredelnice in tam vztrajal vse do kon-
ca. Čehi so tolažbo našli v srebru Vita 
Prindiša in bronu Jirija Prskavca. 

»Pred prvenstvom sem se šalil, da je 

moj cilj poskrbeti, da ne bodo Čehi imeli 
državnega prvenstva v Pragi. Prej sem 
vedno delal dotike, tokrat mi je uspelo 
odpeljati brez in zdaj je rezultat tukaj. 
Sem kot vino, starejši kot sem, boljši 
sem,« se je pošalil Kauzer. 

Le nekaj ur kasneje se je še enkrat 
podal na oder za zmagovalce. V ekipni 
tekmi se je namreč v družbi Martina 
Srabotnika in Nika Testena veselil brona. 
Blizu kolajni je bila tudi ekipa kanuistov, 
ki je bila peta, medtem ko so imele kaja-
kašice, sicer branilke naslova iz lanskega 
leta, nekaj težav, tako da so zasedle 
deveto mesto. 
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Varovanec Boruta Javornika se 
je letos pri 21 letih prvič uspel 
prebiti v člansko reprezentanco, 

čeprav je v mladinski kategoriji nanizal 
precej uspehov. »Vem, da je razlika med 
mladinci in člani ogromna, zato si ne 
obetam prav veliko, seveda pa imam 
cilj, da sem dober tudi med člani, kakor 
sem bil med mladinci,« je po izbirnih 
tekmah in pred nastopom na članskem 
evropskem prvenstvu razkril Testen. 

Uvodni nastop na prvenstvu v Pragi 
je bil zelo dober, a mu je v prvi kvalifi-
kacijski vožnji zmanjkalo nekaj športne 
sreče, saj je neposredno uvrstitev v 
polfinale zgrešil za vsega mesto oziroma 
štiri stotinke sekunde. V drugem posku-
su se mu ni izšlo, tako da je svoje prvo 
člansko evropsko prvenstvo zaključil v 
kvalifikacijah, s končnim 36. mestom. 

A vrhunec je študenta fakultete 
za šport čakal dan kasneje. V ekipni 
tekmi se je pridružil Petru Kauzerju 
in Martinu Srabotniku, trojica pa je v 
prvem skupnem nastopu priveslala 
na tretje mesto. Kolajne se je veselil 
v konkurenci evropskih, svetovnih in 
olimpijskih prvakov: »Vse te dobre ka-
jakaše spoštuješ. Stalno jih gledam, se 
učim od njih. Tudi to, da lahko s veslam 
s Kauzerjem je zame velik plus. Štejem 
si v čast in mi veliko pomeni, da lahko 
veslam s takšnimi šampioni in se učim 
od njih. Včasih sem ogromno opazoval 
Francoza Fabiena Lefevra, Kauzer je pa 
tako ali tako vedno najhitrejši, zato ga je 
treba zmeraj pogledati.« 

A Nika na zmagovalnem odru 
skorajda ne bi videli. Po treh kolajnah z 
mladinskih evropskih prvenstev, bil je 
mladinski evropski prvak v Krakovu leta 
2015, leto prej tretji v Skopju (oboje v 
kajaku), leta 2013 pa še drugi v dvojcu 
skupaj s klubskim kolegom Jakobom 
Jeklinom, je zašel v manjšo krizo ob 
prestopu iz mladinske konkurence med 
mlajše člane oziroma člane, hkrati pa 

Od spogledovanja s 
koncem kariere do kolajne 

na članskem prvenstvu
Na prvi letošnji večji mednarodni tekmi - evropskem prvenstvu v Pragi - je na 
zmagovalnih stopničkah ponosno in z velikim nasmeškom ob boku Petra Kauzerja in 
Martina Srabotnika stal primorski kajakaš Niko Testen. Bronasta kolajna s članske 
ekipne tekme se bo pridružila trem posamičnim z mladinskih evropskih prvenstev.
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se mu je ob selitvi v Ljubljano in študiju 
življenje precej spremenilo. 

»Lani nisem imel še vsega počišče-
nega v glavi, tako da nisem prav resno 
treniral. Prvo leto sem prišel v Ljubljano. 
Vse se spremeni, kar naenkrat si brez 
staršev in se je težko lotiti česarkoli. 
Veliko sem mel opravka sam s seboj, 
veliko sem razmišljal, tudi ugotavljal, 
ali bom sploh še veslal ali ne. Potem 
sem ugotovil, da brez kajaka ne morem. 
Dva meseca nisem videl čolna, ampak 
me je stalno vleklo nazaj, potem sem le 
ugotovil, da brez tega ne morem. Zato 
sem se odločil, da vse vložim v kajak,« 
je priznal Niko in nadaljeval: »Pred 
letošnjo sezono sem se moral odločiti 
in zbrati dovolj motivacije. Resno sem 
zagrabil, tako da je razlika očitna.«

Niko je talent za domala vse športne 
panoge in velik ljubitelj košarke, tako da 
redno spremlja NBA. A na prvem mestu 
je kajak. Zasluge za to je treba pripisati 
Nikovemu stricu Dejanu Testenu, tre-
nerju uspešnega dvojca Božič – Taljat, 
ki sedaj deluje v japonski reprezentanci: 
»Ko sem bil majhen me je stric po jeze-
ru vozil v indijanskem kanuju. Zdelo se 
mi je fino, tako da sem se kmalu vpisal 
med' čofotalčke', kakor se je reklo. Bili 
smo še zelo majhni, čofotali smo po 
jezeru, po tem pa se je počasi stopnje-
valo, dokler nismo prišli v tekmovalni 
slalom.« 

Tekmovalec, ki tu in tam dobi kakšen 
nasvet tudi od strica, ne le svojega 
trenerja, predvsem uživa na progah 
kot je tacenska, kjer je voda hitrejša 
in močnejša. »Na takšnih progah lažje 
uporabim svoje veslo in znanje. V Pragi 
in Krakovu je voda precej mehkejša, 
tako da je treba precej poganjati, je več 
v linijah in natančnosti. Tudi v tem sem 
bil že dober, ampak se mi vseeno zdi, da 
sem boljši na zahtevnejših progah,« je 
zaključil Niko. 
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Mlada tekmovalka na mirnih 
vodah je že nekaj let priso-
tna na sprinterskih tekmo-

vanjih najvišjega mladinskega ranga, 
letos bo prvo leto tekmovala v kon-
kurenci mlajših članov, maja pa se ji 
je ponudila tudi priložnost premier-
nega nastopa na tekmi svetovnega 
pokala, kjer je v kajakaškem dvojcu 
združila moči z Anjo Osterman. 

Letos bo nekaj tekmovanj zaradi 
šolskih obveznosti izpustila. Prav v 
teh dneh se namreč posveča maturi-
tetnim izzivom, ki ji poleg treningov 
vzamejo večino časa, tako da pros-
tora za druge stvari niti ni: »Prostega 
časa nimam prav veliko. Če nisem na 
treningu, se učim. Če želiš uspeti v 
športu, se moraš nekaterim stvarem 
odpovedati. Včasih je nekoliko stre-
sno, ampak se da.«

Motiva mladi športnici ne manjka. 
»Ciljam na finala, glavni cilj pa je, da 
sem sama zadovoljna s tem, kako 
sem veslala na tekmi,« poudarja Mia, 
ki seveda, tako kot vsi športniki, 
sanja, da bi nekoč nastopila na olim-
pijskih igrah. 

V nekoliko težjih trenutkih in 
momentih pomanjkanja motiva, ki 
se tu in tam dotaknejo malodane 
vsakega vrhunskega tekmovalca ali 
tekmovalke, pomoč išče ob pogle-
du na tetovažo, ki ji krasi podlahet. 
'I'm gonna show you how great I am' 
je napis, ki ga lahko vidimo na njeni 
roki. »To je citat Muhammada Alija. 
Vtetovirati sem si ga dala zato, da mi 
vliva nekaj dodatne motivacije, ko 
imam občutek, da sem na tleh in pred 
startom tekme. S pogledom na citat 
dobim nekaj motivacije,« priznava.

Mia se je pridružila ekipi pod 
vodstvom Stjepana Janića, tako da 
v družbi nosilk kolajn s svetovnih in 
evropskih prvenstev Špele Ponoma-
renko Janić in Anje Osterman vneto 
trenira in pridobiva bogate izkušnje, 

ki ji v nadaljevanju kariere lahko 
še kako dobro služijo. O zamenjavi 
pravi: »Ne obžalujem prestopa k tej 
ekipi, saj sem zelo napredovala in se 
veliko naučila.«

Kaj je opravila v pripravljalnem 
obdobju, katerega del je preživela v 
avstralskem Queenslandu, bo lahko 
pokazala na največjih tekmovanjih 
za tekmovalce do 23 let, kamor letos 

Do motivacije s pomočjo 
Muhammada Alija

Bližnja okolica Soče, od Bovca pa vse do Nove Gorice, je že desetletja valilnica 
kajakaških talentov in dom številnih kajakaških prvakov ali vsaj nosilcev kolajn 
z največjih tekmovanj. Če je še pred desetletjem vse temeljilo na divjevodaških 
uspehih, tako v slalomu kot v spustu, lahko v zadnjih letih z zanimanjem 
spremljamo razvoj mladih sprinterjev. Med njimi je tudi 19-letna Mia Medved.
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vstopa po uspešni zadnji sezoni med 
mladinkami. Lani je veslala v finalih 
mladink na 500 metrov tako na sve-
tovnem kot evropskem prvenstvu, 
kjer je zasedla peto oziroma osmo 
mesto. 

»Zdaj bo zagotovo drugače, saj 
bom tekmovala v kategoriji do 23 let 
in bodo z mano na startu izkušenejša 
dekleta. Če bom tako trenirala kot 
do sedaj, vem, da se nimam česa 
bati. Stjepan nas zna dobro pripraviti 
na tekmo,« razmišlja pred novimi 
izzivi, ki so pred njo. 

In kaj oziroma kdo je mlado 
tekmovalko pripeljal do kajakaštva? 
Sestra Beti. Slednja je tekmovala v 
kajakaštvu na divjih vodah, lahko 
smo jo spremljali tako v slalomu kot 
v spustu, mlajša Mia pa se je odločila 
za nekoliko mirnejše vode. 

»Ker je Beti začela veslati, so 
doma rekli, naj poskusim še jaz. 
Tako sem pristala v tem športu. 
Začela sem z divjimi vodami, potem 
pa smo približno dvakrat tedensko 
morali veslati tudi na mirnih vodah. 
Ostalim se je zdelo dolgočasno, ker 
smo veslali samo naravnost, meni 
pa je bilo všeč in zanimivo. Tako 
sem se, ko sem bila stara dvanajst 
let, odločila za mirne vode. Nekako 
sem se bolj videla v tem športu kot 
v slalomu,« je opisala svoje začetke, 

ob tem pa še dodala, kaj je tisto, 
kar jo pri sprintu na mirnih vodah 
najbolj privlači: »Hitrost. Tu greš 
res zelo hitro, česar pri slalomu ni, 
saj je tudi čoln precej drugačen. To 
je tisto, kar mi je všeč pri mirnih 
vodah.«  

Varovanka Stjepana Janića vse 
podreja športu, zato, kot rečeno, ve-
liko prostega časa nima. A ko ga ima, 
ga rada namenja druženju z družino 
in prijateljicami, ki jih zaradi poto-
vanj in obveznosti videva manj, kot 
bi si želela. Rada tudi hodi v nara-
vo, še posebej s psom, ter posluša 
glasbo. 

Tudi sama je bila nekoč glasbeni-
ca, a je bila ljubezen do športa moč-
nejša. »Hodila sem v glasbeno šolo. 
Igrala sem prečno flavto. Nekaj časa 
sem kombinirala oboje, potem pa se 
odločila, da je šport tisti, s katerim 
se želim ukvarjati.« 

Šport ji je tako prirasel k srcu, da 
želi tudi po končani športni karieri 
ostati tesno povezana z njim. »Vpi-
sala sem se na kineziologijo v Kopru 
in na menedžment, potem pa bom 
videla. Kineziologija je zelo poveza-
na s športom, zato mi je tudi všeč, 
saj tudi kasneje še vedno ostaneš 
v športnem krogu in počneš nekaj 
zanimivega,« je zaključila Mia. 
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Eva Alina Hočevar, Helena Domaj-
nko, Hana Iljaš, Lan Tominc, 
Jakob Stojanovič, Lenart Lapor-

nik in Maj Oštrbenk so bili tisti, ki so 
si v internih slovenskih kvalifikacijah 
zagotovili mesto v ekipi, ki se je podala 
v Španijo in nastopila na mladinskih 
olimpijskih kvalifikacijah.

Pot do Buenos Airesa je bila precej 
bolj zapletena kot v preteklih letih, saj 
so spremenili kvalifikacijski sistem za 
osvojitev kvot, tako da se je ob koncu 
tekmovanja v Barceloni izkazalo, da je 
tokratni sistem precej bolj naklonjen 
sprinterjem kot slalomistom, hkrati 
pa je bilo za evropske predstavnike 
na voljo le šest mest v posamezni 
kategoriji. Lan Tominc, ki je Sloveniji 
priveslal kvoto v moškem kajaku, je bil 
eden redkih specialistov za slalom na 
divjih vodah, ki ga bomo oktobra lahko 
spremljali v Argentini. 

Isti tekmovalci in tekmovalke so 
morali nastopiti tako v sprinterskem 
delu tekmovanja kot v slalomskem, 
uvrstitve pa so jim prinesle točke, ki so 
jih po koncu obeh preizkušenj sešteli. 
Na podlagi tega so sestavili lestvico, 
kjer je najmanj skupnih točk prinašalo 
najvišje mesto in tako do konca razpre-
delnice. Na voljo je bilo 29 prostih 
mest v ženski in 29 mest v moški 
konkurenci, po eno mesto za državo 
gostiteljico, ter po dve mesti, ki sta bili 
dodeljeni po načelu univerzalnosti. A 
uvrstitev tekmovalca oziroma tekmo-
valke med najboljše še ni pomenila, 
da je mesto zagotovljeno, saj je imela 
vsaka celina na voljo določeno število 
kvot. Evropo bo tako na MOI na pri-
mer zastopalo le prvih šest najboljših 
nacionalnih zvez po razpredelnici, dve 
mesti je dobila Afrika, po tri Azija in 
Amerika ter eno Oceanija. 

Najprej so bila na sporedu sprinter-
ska tekmovanja, ki so našim povzročala 
nekaj preglavic. »Najbolj me je skrbel 
sprint, saj nisem navajen na čoln, tudi 
treningov nisem imel prav veliko v 
sprinterskem čolnu. Vedel pa sem, 
da sem v slalomu dober in če bom v 
sprintu povprečen, v slalomu pa zelo 
dober, da imam še vseeno možnosti,« 
je priznal Tominc. 

Celjski kajakaš je izkoristil zadnjo 
možnost za uvrstitev v Argentino. 
Brez večjih težav se je uvrstil v finale 
slalomske preizkušnje z ovirami, kjer 
mu je nasproti stal Čeh Jakub Krejči. 
Štela je le zmaga, v primeru drugega 
mesta v slalomu, bi kajakaška vozov-
nica pripadla nemškemu sprinterju, 
Lan Tominc pa bi za mesto ostal brez 
vozovnice za MOI.

»Čutil sem nekaj pritiska, ker sem 
vedel, da je moj nasprotnik Krejči zelo 

Lan Tominc bo 
nastopil na mladinskih 

olimpijskih igrah v 
Buenos Airesu

V Barceloni, na prizorišču, ki je leta 1992 gostilo sprinterske preizkušnje 
olimpijskih iger, so aprila potekale svetovne kvalifikacije za nastop na mladinskih 
olimpijskih igrah, ki bodo jeseni v Buenos Airesu. V Kataloniji se je za čim boljše 
uvrstitve potegovalo sedem naših mladih tekmovalk in tekmovalcev. Vozovnico za 
Argentino si je priveslal kajakaš celjskega kluba Lan Tominc, ki je bil nad dogodkom 
navdušen: »Bilo je enkratno. Imeli smo se fino, bili smo dobra družba. Hrana je bila 
nekoliko slabša, vse ostalo pa je bilo super. Bila je dobra izkušnja.«
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dober slalomist. Malo me je skrbelo, 
kako bo veslal on, kako jaz. Nazadnje 
je bilo vse dobro. Imel sem tudi nekaj 
sreče, ker je nemški sprinter na koncu 
plaval in ni naredil eskimskega obrata. 
Če bi on prišel do cilja, jaz najbrž v 
skupnem seštevku ne bi imel dovolj 
točk, da bi dobil mesto,« je povedal 
Tominc. 

V skupni razvrstitvi obeh preizku-
šenj, v sprinterskih dvobojih na mirnih 
vodah ter preizkušnji v slalomu na div-
jih vodah z obveznim eskimskim obra-
tom, je Tominc zasedel osmo mesto. S 
tem je ravno še ulovil evropsko kvoto, 
saj pravila določajo, da kvoto prejme le 
šest najvišje uvrščenih evropskih držav 
v posamezni kategoriji. Poleg Slovenije 
so v moškem kajaku kvoto iz Evrope 
osvojile še Madžarska, Španija, Češka, 
Francija in Poljska. Med kajakaši je 
slovenske barve zastopal tudi Jakob 
Stojanovič in v skupni razvrstitvi zase-
del 71. mesto

Slovenija je imela v dosedanjih dveh 
izvedbah mladinskih olimpijskih iger 
v kajakaškem delu mnogo uspeha. Na 
prvih MOI v Singapurju je v slalomu 
slavil Simon Brus, štiri leta kasneje v 
Nanjingu pa ga je na prestolu nasledil 
Anže Urankar. »Nekako čutim, da bi 
moral tudi jaz dobiti medaljo, glede na 
to, da sta jo dobila oba pred mano. Cilj 
je seveda tekmovati po najboljših mo-
čeh in se uvrstiti med najboljše tri,« je 
pred zahtevno nalogo priznal Tominc, 
ki je od klubskega kolega Simona Brusa 

dobil naslednji nasvet: »Rekel mi je, da 
je res treba dati vse od sebe.«

Blizu osvojitve evropske kvote v 
ženskem kanuju je bila Eva Alina Ho-
čevar, ki je v skupni razvrstitvi zasedla 
20. mesto, med državami pa je bila 
Slovenija po njeni zaslugi na osmem 
mestu. Tudi tu je kvoto pridobilo šest 
najvišje uvrščenih evropskih držav. 
Druga slovenska predstavnica med 
kanuistkami Hana Iljaš je bila skupno 
49. Kvote v ženskem kanuju so dobile 
naslednje evropske države: Nemčija, 
Madžarska, Španija, Slovaška, Ukrajina 
in Francija.

Eva Alina Hočevar je tekmovala tudi 
v kajaku, kjer je zasedla končno 45. 
mesto, višje od nje pa je bila uvršče-
na Helena Domajnko, ki je v skupni 
razvrstitvi zasedla 32. mesto. Najboljša 
po sprinterski in slalomski preizkušnji 
je bila Madžarka Eszter Rendessy, 
druga je bila Francozinja Romane 
Charayon, tretja pa Slovakinja Katari-
na Pecsukova. Dva predstavnika smo 
imeli še med kanuisti. Maj Oštrbenk je 
kvalifikacijsko tekmovanje končal na 
32. mestu, Lenart Lapornik pa na 44. 
Najuspešnejši v dveh disciplinah je bil 
Kazahstanec Dias Bakhraddin, drugi je 
bil Argentinec Joaquin Ezequiel Lukac, 
tretji pa Islomjon Abdulsalomov iz 
Uzbekistana.

Kajakaška tekmovanja v okviru 
mladinskih olimpijskih iger bodo 
na sporedu 12. in 13. ter 15. in 16. 
oktobra.

Lan Tominc Jakob Stojanovič 
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Združite 
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cele družine  
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Svetovni kajakaški 
nagradi Petru Kauzerju 

in Nini Jelenc
Večer svetovnih kajakaških nagrad je slovenskemu kajakaštvu februarja prinesel 
veliko veselja. Najboljši slovenski kajakaš Peter Kauzer se je namreč veselil 
najvišjega mednarodnega priznanja s področja kajakaštva – zlatega vesla – v 
izboru za najboljšega športnika leta, Nina Jelenc pa je prejela zlato veslo za 
novinarsko in fotografsko delo na področju kajakaštva.

Danski Silkeborg je gostil 
prireditev svetovnih kajaka-
ških nagrad, kjer so nagradili 

najuspešnejše s področja kajakaštva v 
letu 2017. V glavni kategoriji, izboru za 
najboljšega športnika leta, se je v močni 
mednarodni konkurenci nagrade veselil 
Peter Kauzer, ki se je v času prireditve 
na novo sezono pripravljal v Avstraliji, 
tako da se je ni mogel udeležiti osebno, 
je pa vse zbrane nagovoril preko video 
povezave.

»Presenetilo me je že, da sem se 
uvrstil v finale, kajti rezultatsko gledano 
so bili med kandidati boljši od mene. 
Zelo sem ponosen, da sem s svojimi 
vožnjami in osebnostjo prepričal člane 
akademije. Zmagati v konkurenci, kjer 
so združene vse discipline, je nekaj po-
sebnega. Ta nagrada je priznanje za vse 
dosedanje kajakaške uspehe in potrdi-
tev, da sem pustil pečat v kajakaškem 
športu še pred zaključkom kariere,« je 
ob tem povedal Kauzer, ki je tako dobil 
še eno potrditev, da uživa velik ugled v 
kajakaških krogih.

Med finalisti sta mu družbo delala 
nemški sprinter na mirnih vodah Tom 
Liebscher, olimpijski prvak iz Ria ter 
dobitnik dveh zlatih kolajn na lanskem 
svetovnem prvenstvu v Račicah, ter juž-
noafriški šampion v kajakaškem marato-
nu Hank McGregor, ki ima v svoji vitrini 
kar deset naslovov svetovnega prvaka.

Med medijskimi predstavniki pa so 

člani strokovne komisije nagradili Nino 
Jelenc. Predstavnica za stike z jav-
nostmi pri Kajakaški zvezi Slovenije in 
evropski kajakaški zvezi (ECA) je s svo-
jimi novinarskimi prispevki in fotograf-
skim delom prepričala člane strokovne 
komisije, ki so ji namenili več glasov 
kot njenima novinarskima kolegoma s 
Portugalske in Velike Britanije.

Najboljša športnica leta je postala 
slalomistka na divjih vodah Jessica Fox, 
najboljša mladinka leta je češka spusta-
šica na divjih vodah Barbora Dimovo-

voa, v trenerskih vrstah so nagradili 
Britanca Dennisa Newtona, najboljši 
kajakaški dogodek lanskega leta pa je 
bilo svetovno prvenstvo v slalomu in 
spustu na divjih vodah, ki ga je gostil 
francoski Pau. Nagrada za življenjsko 
delo na področju kajakaštva je šla v 
roke Danca Finna Larsena, njegov rojak, 
nekdanji tekmovalec in trener Ole Torp 
pa je bil sprejet v slavnostno akademijo 
svetovnih kajakaških nagrad. Člani stro-
kovne komisije so na podlagi izvrstnih 
uspehov podelili posebno nagrado aka-
demije, ki je ne podeljujejo vsako leto, 
in sicer Kauzerjevemu konkurentu za 
naziv najboljšega športnika leta Hanku 
McGregorju.

V glasovanju svetovnih kajakaških 
nagrad za najboljše v posameznih 
kategorijah so lahko sodelovali ljubitelji 
kajakaštva preko spletnega glasovanja, 
ki so skupaj z glasovi strokovne komisije 
določili po tri finaliste v posamezni 
kategoriji. Končno odločitev med tremi 
finalisti pa so podali glasovi strokov-
ne komisije, ki je glasovala še enkrat. 
Slovenija se lahko odslej pohvali s tremi 
dobitniki te nagrade. Lani se je nagrade 
veselil Rok Rozman za projekt Balkan 
Rivers Tour. Letos je bil v širšem izboru 
nominirancev za svetovno kajakaško 
nagrado tudi Peter Kauzer st., ki je bil 
nominiran za trenersko delo, a se mu 
žal ni uspelo uvrstiti med tri finaliste v 
svoji kategoriji. 
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ČLANSKE REPREZENTANCE – SEZONA 2018
S L A L O M  N A  D I V J I H  V O D A H

URŠA KRAGELJ
DATUM ROJSTVA: 2. 7. 1988
KLUB: KK Soške elektrarne

REZULTATI:
2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
3xK1slalom - 1. mesto

2016 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 slalom - 2. mesto

2010 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 slalom - 3. mesto

AJDA NOVAK
DATUM ROJSTVA: 16. 9. 1993
KLUB: KKK Ljubljana

REZULTATI:
2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
3xK1slalom - 1. mesto

2013 Svetovno člansko prvenstvo - 
3xK1 slalom - 3. mesto

2014 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - 3xK1 slalom - 1. mesto

LEA NOVAK
DATUM ROJSTVA: 26. 2. 2000
KLUB: KKK Tacen

REZULTATI:
2017 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - 3xC1 slalom - 2. mesto

2016 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - 3xC1 slalom - 6. mesto

2016 Svetovno prvenstvo za mlajše 
člane - 3xC1 slalom - 6. mesto

ALJA KOZOROG
DATUM ROJSTVA: 17. 12. 1996
KLUB: KK Soške elektrarne

REZULTATI:
2017 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - 3xC1 slalom - 2. mesto

2013 Svetovno mladinsko 
prvenstvo - 3xK1 slalom - 3. mesto

2013 Evropsko mladinsko 
prvenstvo - K1 slalom - 4. mesto

EVA TERČELJ
DATUM ROJSTVA: 21. 1. 1992
KLUB: KKK Ljubljana

REZULTATI:
2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
3xK1slalom - 1. mesto

2013 Svetovno člansko prvenstvo - 
3xK1 slalom - 3. mesto

2008 Svetovno mladinsko 
prvenstvo - K1 slalom - 1. mesto

EVA ALINA HOČEVAR
DATUM ROJSTVA: 27. 3. 2002
KLUB: KK Simon

REZULTATI:
2017 Mladinsko svetovno 
prvenstvo - K1 slalom - 11. mesto

2017 Mladinsko evropsko 
prvenstvo - C1 slalom - 20. mesto

2017 Mladinsko evropsko 
prvenstvo - K1 slalom - 21. mesto

NINA BIZJAK
DATUM ROJSTVA: 6. 6. 1995
KLUB: KK Soške elektrarne

REZULTATI:
2017 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - 3xC1 slalom - 2. mesto

2014 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - 3xK1 slalom - 1. mesto

2013 Svetovno mladinsko 
prvenstvo - 3xK1 slalom - 3. mesto

Do zadnje kaplje 

ljubljana 

31. Avgust – 2. September 2018
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ČLANSKE REPREZENTANCE – SEZONA 2018

LUKA BOŽIČ
DATUM ROJSTVA: 9. 1. 1991
KLUB: KK Soške elektrarne

REZULTATI:
2014 Svetovno člansko prvenstvo - 
C2 slalom - 1. mesto

2016 Evropsko člansko prvenstvo - 
C2 slalom - 2. mesto

2014 Evropsko člansko prvenstvo - 
3xC1 slalom - 1. mesto

ANŽE BERČIČ
DATUM ROJSTVA: 25. 11. 1990
KLUB: KKK Tacen

REZULTATI:
2014  Evropsko člansko prvenstvo - 
3xC1 slalom - 1. mesto

2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
3xC1 slalom - 2. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo - 
3xC1 slalom - 3. mesto

MARTIN SRABOTNIK
DATUM ROJSTVA: 19. 12. 1995    
KLUB: KKK Nivo Celje

REZULTATI:
2018 Evropsko člansko prvenstvo - 
3xK1 slalom - 3. mesto

2017 Svetovno člansko prvenstvo - 
3xK1 slalom - 3. mesto

2016 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - 3xK1 slalom - 1. mesto

VID KUDER MARUŠIČ
DATUM ROJSTVA: 7. 6. 1996  
KLUB: KKK Tacen

REZULTATI:
2014 Svetovno mladinsko 
prvenstvo - K1 slalom - 2. mesto

2017 Svetovno prvenstvo za mlajše 
člane - 3xK1slalom - 2. mesto

2017 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - 3xK1slalom - 2. mesto

JURE LENARČIČ
DATUM ROJSTVA: 4. 4 1990
KLUB: KKK Tacen

REZULTATI:
2015 Svetovno člansko prvenstvo - 
3xC1 slalom - 3. mesto

2013 Svetovno prvenstvo za mlajše 
člane - 3xC1 slalom - 1. mesto

2012 Svetovno prvenstvo za mlajše 
člane - 3xC1 slalom - 1. mesto 

PETER KAUZER
DATUM ROJSTVA: 8. 9. 1983
KLUB: BD Steklarna Hrastnik

REZULTATI:
2018 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 slalom - 1. mesto

2016 Olimpijske igre - K1 slalom - 
2. mesto

2011 Svetovno člansko prvenstvo - 
K1 slalom - 1. mesto

NIKO TESTEN
DATUM ROJSTVA: 1. 4. 1997    
KLUB: KK Soške elektrarne

REZULTATI:
2018 Evropsko člansko prvenstvo - 
3xK1 slalom - 3. mesto

2013 Mladinsko evropsko 
prvenstvo - C2 slalom - 2. mesto

2014 Mladinsko evropsko 
prvenstvo - K1 slalom - 3. mesto

BENJAMIN SAVŠEK
DATUM ROJSTVA: 24. 3. 1987    
KLUB: KKK Tacen

REZULTATI:
2017 Svetovno člansko prvenstvo - 
C1 slalom - 1. mesto

2015 Evropsko člansko prvenstvo - 
C1 slalom - 1. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo - 
C1 slalom - 2. mesto
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S P U S T  N A  D I V J I H  V O D A H

NEJC ŽNIDARČIČ
DATUM ROJSTVA: 1. 4. 1984
KLUB: KK Soške elektrarne

REZULTATI:
2018 Svetovno člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 1. mesto

2012 Svetovno člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 1. mesto

2015 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 1. mesto

ANŽE URANKAR
DATUM ROJSTVA: 17. 1. 1997
KLUB: KKK Ljubljana

REZULTATI:
2017 Svetovno člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 1. mesto

2018 Svetovno člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 3. mesto

2014 Olimpijske igre mladih -  
K1 slalom - 1. mesto

TIM NOVAK
DATUM ROJSTVA: 21. 8. 1997
KLUB: KKK Ljubljana

REZULTATI:
2015 Svetovno prvenstvo za mlajše 
člane - 3xK1 spust klasika - 1. 
mesto

2017 Svetovno prvenstvo za mlajše 
člane - 3xK1 spust sprint - 1. mesto

2015 Svetovno mladinsko 
prvenstvo - K1 spust klasika - 3. 
mesto

BLAŽ COF
DATUM ROJSTVA: 5. 7. 1991
KLUB: KKK Tacen

REZULTATI:
2018 Svetovno člansko prvenstvo - 
C1 spust sprint - 1. mesto

2017 Svetovno člansko prvenstvo - 
C1 spust sprint - 3. mesto

2011 Evropsko člansko prvenstvo - 
C1 spust sprint - 3. mesto

SIMON OVEN
DATUM ROJSTVA: 14. 2. 1993
KLUB: KKK Ljubljana

REZULTATI:
2018 Svetovno člansko prvenstvo - 
K1 spust klasika - 1. mesto

2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 spust klasika - 2. mesto

2017 Svetovni pokal skupna 
razvrstitev - K1 spust - 1. mesto

VID DEBELJAK
DATUM ROJSTVA: 17. 11. 1994
KLUB: KKK Tacen

REZULTATI:
2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 1. mesto

2018 Svetovno člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 2. mesto

2016 Svetovno člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 3. mesto

MAKS FRANČEŠKIN
DATUM ROJSTVA: 2. 5. 1992
KLUB: KKK Ljubljana

REZULTATI:
2012 Svetovno člansko prvenstvo - 
3xK1 spust sprint - 1. mesto

2015 Svetovno prvenstvo za mlajše 
člane - K1 spust sprint - 1. mesto

2015 Evropsko člansko prvenstvo - 
3xK1 spust klasika - 3. mesto

Do zadnje kaplje 

ljubljana 

31. Avgust – 2. September 2018
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Sprint na mirnih vodah U23*
K1m | Rok Šmit, Alan Apollonio
K1ž | Mia Medved

Sprint na mirnih vodah U18*
K1m | Miha Fartek, Jan Markelj, Tit Faletič
K2m | Filip Toplikar – Tit Faletič
K1ž | Taja Smukavec, Neja Vodopivec
* Potrebna potrditev mest na kriterijski regati na Slovaškem.

Slalom na divjih vodah U23
K1m | Martin Srabotnik, Niko Testen, Vid Kuder Marušič
K1ž | Eva Jeklin, Zala Zanoškar, Helena Domajnko
C1m | Žiga Taljat, Klemen Vidmar, Tine Kancler
C1ž | Nina Bizjak, Alja Kozorog

Slalom na divjih vodah U18
K1m | Vid Oštrbenk, Lan Tominc, Ulan Valant
K1ž | Eva Alina Hočevar, Lea Novak, Sara Belingar
C1m | Urh Turnšek, Nejc Polenčič, Jaka Bernat
C1ž | Eva Alina Hočevar, Lea Novak

Spust na divjih vodah U23
K1m | Anže Urankar, Tim Novak, Vid Svetina, Matic Firm
C1ž | Jana Hočevar

Spust na divjih vodah U18 
K1m | Vid Oštrbenk, Urban Novak, Aljaž Dimič, Rok Pistotnik
K1ž | Lea Novak, Helena Domajnko, Brina Novak, Živa Jančar
C1m | Maj Oštrbenk, Nejc Gradišek, Nik Gerčer
C1ž | Eva Alina Hočevar
C2ž | Eva Alina Hočevar – Lea Novak
C2m | Vid Oštrbenk – Maj Oštrbenk

Kajakaški maraton U18
K1m | Peter Karas
K1ž | Romina Mihalič
K2m | Stefano Campagnaro – Matej Madruša

MLADINCI IN U23

S P R I N T  N A  M I R N I H  V O D A H

ANJA OSTERMAN
DATUM ROJSTVA: 27. 1. 1993
KLUB: KKK Adria

REZULTATI:
2017 Svetovno člansko prvenstvo - 
K2 500m - 3. mesto

2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
K2 500m - 2. mesto

2017 Svetovni pokal Szeged - K2 
500m - 3. mesto

ALAN APOLLONIO
DATUM ROJSTVA: 11. 9. 1995
KLUB: KKK Ankaran

REZULTATI:
2012 Evropsko mladinsko 
prvenstvo - K2 1000m - 3. mesto

2013 Evropsko mladinsko 
prvenstvo - K2 1000m - 2. mesto

2013 Svetovno mladinsko 
prvenstvo - K2 1000m - 2. mesto

ROK ŠMIT
DATUM ROJSTVA: 5. 8. 1997
KLUB: KKK Bohinj

REZULTATI:
2017 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - K2 500m - 5. mesto

2015 Evropsko mladinsko 
prvenstvo - K1 200m - 7. mesto

2015 Evropsko mladinsko 
prvenstvo - K2 500m - 8. mesto

MIA MEDVED
DATUM ROJSTVA: 4. 6. 1999
KLUB: KK Soške elektrarne

REZULTATI:
2017 Svetovno mladinsko 
prvenstvo - K1 500m - 5. mesto

2017 Evropsko mladinsko 
prvenstvo - K1 500m - 8. mesto

2017 Svetovno mladinsko 
prvenstvo - K1 200m - 12. mesto

JOŠT ZAKRAJŠEK
DATUM ROJSTVA: 26. 6. 1983
KLUB: KKK Tacen

REZULTATI:
2013 Mediteranske igre -  
K1 1000m - 2. mesto

2013 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 1000m - 4. mesto

2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 1000m - 5. mesto

SIMON BLAŽEVIČ
DATUM ROJSTVA: 3. 2. 1994
KLUB: KKK Ankaran

REZULTATI:
2012 Evropsko mladinsko 
prvenstvo - K2 1000m - 3. mesto

2017 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - K2 500m - 5. mesto

2014 Evropsko člansko prvenstvo - 
K2 1000m - 8. mesto
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Predvsem v soboto, ko bo na 
celjski Špici potekala tekma 
svetovnega pokala v sprintu na 

divjih vodah. Čeprav Savinja ni najbolj 
divja, kar še posebej leži našim tehnič-
no izjemno podkovanim tekmovalcem, 
le-ti vsakič z največjim veseljem pride-
jo v Celje in se potegujejo za čim višja 
mesta. Spektakel, kakršnega v svetu 
spusta na divjih vodah znajo pripraviti 
le v celjskem klubu, na čelu z gonilno 
silo Dušanom Kondo, še tako prekalje-
nih divjevodaških mačkov, navajenih 
tekmovanj v najrazličnejših državah, 
ne pusti ravnodušnih. Finalni obračuni 
pod reflektorji in ob bučnem navijanju 

tekmovalcem in tekmovalkam dajejo 
še dodaten zagon.

In v preteklosti so se najvišjih mest 
veselili naši predstavniki. Tako se je 
zmage v sprintu na svetovnem pokalu 
leta 2016 veselil kajakaš Nejc Žnidar-
čič, njegov uspeh je s tretjim mestom 
dopolnil Vid Debeljak, med deseterico 
pa sta se uvrstila še Anže Urankar in 
Tim Kolar. V sprintu sta srebro osvojila 
tudi Luka Žganjar in Peter Žnidaršič v 
dvojcu. 

Letos se bo sprinterska preizkušnja 
začela v soboto, 16. junija, in sicer ob 
16. uri s kvalifikacijami, medtem ko je 
finale predviden za 21. uro. 

Že dan prej, 15. junija, pa bo na 
vrsti preizkušnja klasičnega spusta. Ta 
bo potekala na Savi, med Prusnikom in 
Hrastnikom. Glavni favorit bo aktualni 
svetovni prvak Simon Oven, ki je na 
svetovnem pokalu v Hrastniku pred 
dvema letoma že stal na zmagovalnem 
odru. Takrat je bil drugi. Na stopnič-
kah pa sta bila tudi dva naša dvojca. 
Žnidaršič in Žganjar sta zmagala, Maks 
Frančeškin in Simon Hočevar pa sta 
bila tretja. 

Spustaški kajakaški praznik se bo 
zaključil veselo. Po koncu tekmovanja, 
s predvidenim začetkom ob 22.30, bo 
na vrsti še koncert skupine Šukar. 

V Celju znova najboljši 
spustaši sveta

Slovenija bo gostila še eno kajakaško tekmovanje najvišjega nivoja. Celje in Hrastnik 
bosta prizorišči tretje in četrte tekme oziroma finala letošnjega svetovnega pokala v 
spustu na divjih vodah. Po izjemno uspešni izvedbi tekme evropskega pokala, pa tudi 
svetovnega pokala, ki so ju organizirali na Celjskem v preteklosti, se na Savinji in Savi 
znova obeta kajakaški spektakel. 
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VESLAMO ZA DOBER NAMEN

S kajaki, kanuji, supi, prvič pa tudi 
z zmajevimi čolni so na 5,5-kilo-
metra dolgem krogu med Livado 

in zapornicami na Ambroževem trgu 
preveslali več kot 2200 kilometrov, 
največ doslej. Izkupiček od prijavnin, 
donacij in sponzorskih prispevkov za 
vsak preveslan kilometer so namenili 
sofinanciranju programov Zavoda za 
usposabljanje, delo in varstvo Dor-
nava. »Prireditev je presegla naša 
pričakovanja in vse dosedanje akcije, 
tako kar se tiče števila udeležencev 
kot zbranih sredstev,« je povedal idejni 

vodja akcije Andrej Jelenc, direktor 
Kajakaške zveze Slovenije. 

Prireditve ni pokvarilo niti muhasto 
vreme. Veslalo se je 24 ur, tudi ko se 
je nad Ljubljano razbesnela nevihta. 
»Kar se nas tiče, ni slabih pogojev, 
so samo slabo pripravljeni ljudje. Ko 
pa je treba še odpreti srca, potem pa 
kakšna kaplja sploh ni ovira. Ne sme 
biti,« nam je odločno zatrdil Anton 
Pregelj iz društva Hiša sonca, ki je bila 
ob Kajakaški zvezi Slovenije in Kajak 
kanu klubu Ljubljana soorganizator 
dogodka. Nanj so privabili tudi številne 

znane obraze, na primer Sašo Dončića 
in Bojana Križaja. »Kar pa je najlepše, 
so se nam letos pridružili tudi člani 
diplomatskega zbora: veleposlanik 
Gruzije, Ukrajine, Brazilije ... Gostimo 
tudi častnega konzula Jordanije,« je 
ponosno povedal Pregelj.

Manjkali niso niti naši profesionalni 
kajakaši in kanuisti. »Športniki, zve-
ze moramo včasih pogledati širše in 
narediti nekaj dobrega za druge,« je 
na otvoritvi izpostavil Jelenc. Tako sta 
kanuist Luka Božič v vlogi bobnarja, ki 
daje ritem zavesljajem in kajakaš Peter 

Za dober namen preveslali 
2200 kilometrov

Rekreacija in dobrodelnost. Ključna razloga, da je maja na Ljubljanici več kot  
200 ljubiteljev vode sodelovalo na že šesti prireditvi '24 ur veslanja za dober namen'. 
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2018Ljubljanica

Kauzer kot krmar z zmajevim čolnom po 
Ljubljanici popeljala varovance ZUDV 
Dornava. »To je bila super izkušnja. Mis-
lim, da so uživali, ko so videli Ljubljano z 
druge perspektive. Tudi midva s Petrom 
sva. Upam, da bomo to ponovili tudi 
naslednje leto,« je svoje misli o dogodku 
strnil Božič. Tudi Kauzer se z veseljem 
udeležuje dobrodelnih prireditev: »Prvič 
sem sedel v 'dragon boatu'. Še nekaj 
sem odkljukal. Ljudje so nas z zanima-
njem opazovali z brega, nam mahali in 
navijali. Luštno je. Narediš en krog, pa 
še prispevaš k dobrodelnosti.« 

Na vodi smo srečali še enega 
dobitnika kolajn z največjih tekmovanj, 
kanuista Benjamina Savška. »S seboj 
sem pripeljal svojo družino. Tako bomo 
skupaj s prisotnostjo in s prijavnino 
prispevali za center, kjer skrbijo za 

otroke z motnjo v duševnem razvoju. 
To je dober namen in sem zato z vese-
ljem pripravljen sodelovati.« To je bila 
tudi lepa priložnost za sprostitev, je še 
dodal Savšek.

Profesionalni tekmovalci so namreč 
le redko na vodi samo za sprostitev. 
»Res grem le malokrat veslat samo 
zase. Mogoče kdaj na morju, s kakšno 
družbo,« nam je povedal Božič. Pred 
začetkom sezone niti ni bil pravi čas, 
da bi se s polno paro, s svojim čolnom 
lotili nabiranja krogov. »Tukaj je važno 
sodelovati, ne zmagati,« pa je poudaril 
Kauzer. Rekord Fedje Marušiča, ki je 
lani preveslal 165 kilometrov, se jim je 
zdel nedosegljiv. »To lahko uspe samo 
njemu. Sam bi šel takole pred sezono 
kakšnih 10 kilometrov,« je priznal 
Božič, Savšek pa v smehu: »Mirna voda 

me ni nikoli privlačila, da bi krožil po 
njej. Jaz sem bolj za divje vode.«

Marušičev rekord ni padel. Največ 
je preveslal Tomaž Šajn: 27 krogov 
oziroma 148,5 kilometra. Še osmerica 
je preveslala več kot 10 krogov in bila 
nagrajena s praktičnimi darili. Med nji-
mi v kajaku dvosedu upokojenca, Mar-
jana in Franci Rojnik, ki se prireditve 
udeležujeta od prve izvedbe. »Prvič, 
ker nama je všeč veslanje. Drugič, ker 
rada sodelujeva na dobrodelnih spu-
stih. Tretjič pa, da se malo razgibava,« 
je razlagal Franci Rojnik. Najraje sicer 
veslata na Bohinjskem jezeru, reko 
Ljubljanico pa sta preveslala tudi že 
od Vrhnike do Ljubljane. In ni dvoma, 
da na '24 ur veslanja za dober namen' 
prideta tudi prihodnje leto.

Matej Podgoršek 

TAMING d.o.o.
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Pobudnica projekta je bila olimpij-
ka Eva Terčelj, ki je Živi Cankar 
s Kajakaške zveze Slovenije 

razkrila željo, da bi svoje znanje prena-
šala na mlajše. Ker je tudi Cankarjeva 
v preteklosti že razmišljala o tovrstnih 
možnostih, je bila pobuda Eve Terčelj 
več kot dobrodošla, da ni ostalo le pri 
željah. Iz prve ideje je zrasla nekoliko 
širša zasnova projekta, ki je naletela na 
pozitiven odziv tudi pri drugih. 

»Ideja je že kar stara. Več let sem 
razmišljala, kako bi lahko pomagali de-
kletom, predvsem iz manjših klubov, ki 
nimajo dolgoletne slalomske tradicije. 
Po pogovoru z Evo Terčelj, ki se je po-
nudila, da bi želela pomagati oziroma 
vrniti, kar je dobila od nas starejših, je 
ideja dobila bolj oprijemljivo podobo,« 
je razkrila Živa Cankar. 

Načrtovanih je več srečanj meseč-
no, nekaj v družbi naših najboljših ka-
jakašic, nekaj žal brez njih, saj je zaradi 
tekmovalnih in študijskih obveznosti 
usklajevanje izjemno zahtevno. Julija 
sta na sporedu dva kajakaška tabora, 
kjer bo sodelovala tudi Eva Terčelj.  

Čeprav so uvodno srečanje nekoliko 
pokvarile padavine in so dan zazna-
movale precej nizke temperature, se je 
dvanajst mladih kajakašic aprila z vese-
ljem odzvalo povabilu na prvo srečanje 
in izkoristilo priložnost za trening v 
družbi dobitnice kolajn z evropskih in 
svetovnih prvenstev Urše Kragelj. 

»Prvič sem bila v takšni vlogi, da 
sem delila svoje znanje z mlajšimi. Mo-
ram reči, da je kar zahtevno, saj moraš 
dobro premisliti, kako boš svoje znanje 
predajal naprej. Zdi se mi, da so bile 
vesele, da so lahko opravile trening z 
nekom starejšim. Tudi jaz se spomnim, 
kako sem bila presrečna, ko sem bila 
mlajša in se lahko trenirala s kakšnim 
starejšim reprezentantom. Upam, da 
se nam bo uspelo srečati še večkrat. To 
je bila enkratna izkušnja tudi zame,« je 
povedala Urša Kragelj. Pred treningom 
se je nekoliko pripravljala tudi sama: 
»Z Živo sva se dogovorili, kakšne vaje 
bomo delale in da bomo veslale brez 
vrat, nato pa se bomo odločale sproti, 
odvisno od tega, kako bodo napredo-
vale.«

Zaživel je projekt 
'Kajakašice kajakašicam' 

S sezono 2018 je luč sveta ugledal nov projekt Kajakaške zveze Slovenije, ki sliši na 
ime 'Kajakašice kajakašicam'. Ideja projekta je, da izkušenejše slovenske kajakašice 
mladim tekmovalkam, ki šele dobro začenjajo svojo športno pot, prenesejo izkušnje, 
ki so jih pridobile skozi leta treningov, priprav in tekmovanj. Uvodno srečanje 
projekta je na Savo privabilo mlade tekmovalke iz štirih klubov.
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Tista nekoliko starejša dekleta so 
po piljenju tehnike in vajah v kanalu ob 
tacenski progi, za katere je poskrbela 
Kragljeva, izkoristile še možnost za 
divjevodaške užitke na brzicah pod 
elektrarno, kjer se jim je pridružila 
srbska reprezentantka Kristina Petro-
vić, medtem ko so mlajše slalomistke 
tokrat ostale na mirnejši vodi. 

Drugi del treninga na brzicah je bil 
za Najo Pinterič, članico kajakaške-

ga kluba iz Čateža, tudi najljubši del 
tokratnega druženja na Savi: »Super je 
bilo. Trenirati z Uršo Kragelj je bila pra-
va čast. Najbolj mi je bilo sicer zabavno 
na divji vodi, ker mi treningi na mirni 
vodi niso preveč všeč.«

Projekt 'Kajakašice kajakašicam' je 
v svoji prvi fazi namenjen kajakašicam 
na divjih vodah, a v Živi Cankar tli želja 
in ideja, da bi se projekt v prihodnosti 
razširil še na kanu, ki bo leta 2020 

doživel olimpijsko premiero na igrah 
v Tokiu, pa tudi na sprint na mirnih 
vodah, kjer naše tekmovalke prav 
tako skrbijo za odlične rezultate in bi 
s svojimi izkušnjami lahko pomembno 
doprinesle k napredku svojih nasle-
dnic. Seveda so v mislih tudi fantje, 
kjer bi po vzoru prenašanja znanja med 
tekmovalkami, svoje izkušnje na mlajše 
divje- in mirnovodaše prenašali tudi 
naši tekmovalci. 



Za štiridnevno veslanje okoli otoka Rab se je vsekakor 
treba pripraviti in izdelati načrt veslanja. Potrebno 
je dobro pregledati vremensko napoved in posebno 

pozornost posvetiti vetrovom. Otok Rab se namreč nahaja 
v Kvarnerju, kjer se zaradi masivnega velebitskega pogorja 
vremenske razmere pogosto in včasih zelo hitro spremi-
njajo. Vetrovom, ki prihajajo s severne strani, smo kajakaši 
izpostavljeni ves čas veslanja ob rapski steni na severni 
strani otoka, še posebej moramo biti pozorni in pazljivi, ko 
piha burja in nameravamo veslati okoli rta Sorinj in Kalifront 
na zahodni strani otoka. Dobršen del otoka na južni strani je 
izpostavljen južnemu in jugozahodnemu vetru.

Ker je bila za drugi dan naše veslaške avanture napove-
dana burja, ki naj bi precej močno pihala že ponoči, smo 
za vstopno točko določili zaliv Supetarska draga. Priprava 
opreme in polnjenje kajakov za štiridnevno veslanje nam 
je vzela kakšno uro in pol. Polni energije smo odveslali iz 
zaliva proti rtu Kalifront, ga obveslali in veslanje nadaljevali 
po južni strani otoka. Prenočili smo na plaži, v eni izmed 
številnih mivkastih uval.

Večino drugega dneva je veslanje potekalo po južni stra-
ni otoka. Izognili smo se burji, uživali v popolnoma mirnem 
morju in si v mestu Rab vzeli kratek premor za okrepčilo. 
Nadaljevali smo mimo Banjol in Barbata, kjer je obala nekaj 
kilometrov precej gosto naseljena, proti koncu barbatske-
ga kanala pa znova brez hiš in naselij. Okoli rtov Gabar in 
Glavina smo priveslali do najlepšega dela otoka, do rapske 

šola kajaka  •  izleti s kajaki  •  potovalno kajakaštvo 
www. skok-sport.si

S potovalnimi kajaki 
okoli otoka Rab 

Otok rab je nekaj posebnega, še posebej, če ga spoznavaš in raziskuješ s 
potovalnim kajakom. Obala je zelo raznolika in ves čas veslanja spreminja svojo 
podobo. Mivkasti zalivi, globoke peščene uvale, impozantni klifi v rapski steni, 
obala, obdana z rdečkasto zemljo, pogled na Velebit in Goli otok, na nas naredijo 
tako močan vtis, da se vsako leto z veseljem vračamo.
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stene, kjer smo pod klifi na prekrasni plaži drugič prenočili.
Ob začetku tretjega dne smo uživali v pogledih na klife, 

po dobrih dveh urah priveslali do zaliva Lopar in si vzeli 
premor za okrepčilo. V nadaljevanju veslanja je obala zopet 
popolnoma spremenila svojo podobo, saj so visoke nav-
pične klife zamenjali številni mivkasti zalivi. Do otoka Sveti 
Grgur, kjer smo nameravali še zadnjič prenočiti, nas je ločilo 
le še veslanje preko rapskega kanala. 

Zadnji dan smo se spet  prebudili v prekrasno sončno jut-
ro. Iz uvale Sveti Grgur smo odveslali nazaj na otok Rab in 
nato preko loparskega zaliva do rta Sorinj na zahodni strani 
otoka. Na severni strani rta je obala popolnoma kamnita in 
skoraj brez vegetacije, južna pa kamnita, strma in večinoma 
poraščena z drevesi in grmičevjem. Pred zalivom Supetarska 
draga še zadnje kopanje na mivkasti plaži in naša kajakaška 
avantura se je zgodaj popoldan končala.

V štirih dneh smo preveslali približno 75 kilometrov, kar 
je ravno dovolj, da smo se lahko večkrat ustavili in na prele-
pih in čistih rabskih plažah tudi zaplavali v že dokaj toplem 
morju.

Janez Skok
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VELIKA KAJAKAŠKA TEKMOVANJA – SEZONA 2018
DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ
JUNIJ
1. – 3. 6. 2018 Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah Praga

8. – 10.  6. 2018 Evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu Beograd

8. – 10. 6. 2018 Svetovni pokal v spustu na divjih vodah Banjaluka

15. – 16. 6. 2018 Svetovni pokal v spustu na divjih vodah Celje

22. – 23. 6. 2018 Mediteranske igre Tarragona

22. – 24. 6. 2018 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah Liptovsky Mikulaš

28. 6. – 1. 7. 2018 Evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in U23 Auronzo

29. 6. – 1. 7. 2018 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah Krakov

JULIJ
5. – 8. 7. 2018 Evropsko prvenstvo v kajakaškem maratonu Metković

6. – 8. 7. 2018 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah Augsburg

17. – 22. 7. 2018 Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in U23 Ivrea

26. – 29. 7. 2018 Svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in U23 Plovdiv

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

16. – 19. 8. 2018 Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in U23 Bratislava

22. – 26. 8. 2018 Svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu Montemor-o-Velho

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

7. – 9. 9. 2018 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah La Seu d'Urgell

26. – 30. 9. 2018 Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah Rio de Janeiro

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

V SLOVENIJI

JuniJ
15. - 16. 6. 2018

Svetovni pokal v spustu 
na divjih vodah 

Celje

Avgust/september
31. 8. – 2. 9. 2018

Svetovni pokal v slalomu  
na divjih vodah
Ljubljana – tacen 

27. 5. 2018 Spust po Krki, Krka

16. 6. 2018 Drava 2018, Malečnik – Ptuj

23. 6. 2018 Soča – Kobarid, Soča

1. 7. 2018 Spust po Krki, Krka

11. 8. 2018 Spust po Klopi, Kolpa

15. 8. 2018 DP v kajakaškem maratonu, Boh. jezero

25. 8. 2018 Triatlon jeklenih, Bohinjsko jezero

25. – 26. 8. 2018 Dvodnevni spust po Krki, Soteska Otočec

9. 9. 2018 Soška regata, Soča

30. 9. 2018 Kajakaški maraton Brežice – Zagreb, Sava

6. 10. 2018 Kajakaški maraton Vrhnika – Ljubljana, 

Ljubljanica

17./18.11. 2018 Pokal mesta Koper, slovensko morje

REKREATIVNE KAJAKAŠKE PRIREDITVE

26 Številka 1

Vaš trgovec v Ljubljani AVTOHIŠA MALGAJ
Tržaška 108, 1000 Ljubljana, tel.: 01/2000 550

Renault priporoča
renault.si

V KINU OD 24. MAJA
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Renault CLIO

*Cena modela Clio Life 1.2 16V + Paket COOL  že vsebuje redni popust in popust v obliki bonusa staro za novo v višini 400 €. **Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno 
vrednost financiranja, odvisno od modela. ***Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme ali 300 € za Pony by Renault. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa 
je na voljo na renault.si.  
Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6 l/100 km. Emisije CO2 85 – 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011):  
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.  
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

že od*

9.690 €
z 0%
obrestno mero**

200 € za nakup
dodatne opreme***
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