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Revijo sofinancira FŠO.

Pri kajakaških 
objektih že močno 
zaostajamo
Tacenska kajakaška proga bo po letošnji tekmi svetovnega pokala po 

nekaj letih znova doživela spremembo. Leta 2016 je bilo nujno potrebno 
opraviti spremembo na zadnjem delu proge, saj zaradi sprememb 

rečnega dna ob nižjem vodostaju veslanje ni bilo več mogoče. Rešitev ob 
nizkem vodostaju še vedno ni optimalna, tako da bo potrebno ta del še 
nekoliko spremeniti, da bo omogočal normalno veslanje ob vseh vodostajih. 
Letošnja sprememba utegne biti za tacensko progo bolj značilna. Star gumijast 
meh na zapornici bo zamenjan s hidravlično zapornico, kar zna spremeniti 
značilni tacenski padec. Kakšen bo padec po spremembi, je težko napovedati. 
Kljub spremembam pa bo proga še naprej specifična in malo podobna 
modernim slalomskim kanalom, na katerih se odvija večina velikih kajakaških 
tekmovanj. 

V svetu je, po vzoru olimpijskih kanalov, zgrajenih veliko modernih prog, ki 
omogočajo domačim reprezentancam optimalno pripravo na najpomembnejša 
tekmovanja, v času, ko niso zasedena s treningi ali tekmovanji, pa na njih 
potekajo komercialni kajakaški in rafting programi. Celo vrsto takšnih objektov 
uporabljajo tudi za usposabljanje gasilcev in članov civilne zaščite za vadbo 
reševanja iz divjih voda. Del obratovanja objektov s svojim prispevkom tako 
pokrijejo tudi iz drugih, ne le športnih virov. Od kajakaških centrov, ki so bili 
zgrajeni za potrebe olimpijskih iger, optimalno obratujejo predvsem centri 
v Augsburgu (Nemčija), La Seu d'Urgellu (Španija), Penrithu (Avstralija) in 
Londonu (Velika Britanija), pričakuje pa se, da bo enako z novim objektom v 
Tokiu (Japonska). Poleg teh centrov so primeri dobre prakse večjih kajakaških 
centrov še Markkleeberg (Nemčija), Liptovsky Mikulaš in Bratislava (Slovaška), 
Krakov (Poljska), Praga, Rudnice in Češke Budejovice (Češka), Pau (Francija), 
Auckland (Nova Zelandija), Cardiff in Nottingham (Velika Britanija). Ob tem 
ne gre pozabiti še vrsto manjših objektov predvsem na Češkem in v Franciji. 
Tik pred realizacijo so tudi načrti za graditev slalomskih prog v San Sebastianu 
(Španija), Moskvi (Rusija) ter Perthu in Sydneyju (Avstralija). 

Kako pomemben je objekt v okviru priprave na rezultat, kaže primer 
organizatorjev olimpijskih iger v Parizu leta 2024. V kanal, kjer bo olimpijski 
slalom leta 2024, so vodo spustili že pred dnevi. Slalomisti bodo tako prvič 
imeli možnost treninga na olimpijskem objektu več kot pet let pred olimpijsko 
tekmo. Da bo tega treninga največ za domačo reprezentanco ni potrebno 
posebej poudarjati. Verjetno je k tako hitremu dokončanju objekta pomagalo, 
da je predsednik organizacijskega odbora iger v Parizu Tony Estanguet, 
trikratni olimpijski prvak v slalomu.

In kje smo s kajakaškimi objekti v Sloveniji? Imamo kajakaška centra v Tacnu 
in Solkanu, kjer naši tekmovalci opravijo večino svojega treninga. Noben od 
teh centrov nima karakteristik kajakaških objektov, na katerih se odvije večina 
velikih tekmovanj, zato morajo slovenski tekmovalci večkrat na trening v tujino 
na druge kajakaške objekte. Upamo, da bo občini Brežice uspelo pridobiti 
vsa dovoljenja in sredstva za izgradnjo načrtovane kajakaške proge, ki bi bila 
lahko podobna modernim kajakaškim kanalom. S tem bi našim tekmovalcem 
doma omogočili pogoje za dobro pripravo in zadržanje stika z najboljšimi, ki ga 
ta trenutek še nekako vzdržujejo. Upamo, da bodo tudi pristojna ministrstva 
razumela potrebo po zagotovitvi primernega objekta za razvoj enega od 
najbolj trofejnih slovenskih športov. 

Andrej Jelenc
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Svetovni pokal v slalomu na divjih 
vodah, Ljubljana – Tacen
Sreda, 26. junij 2019
17:30 – 21:00 Paralelni slalom za nagrado mesta 
Ljubljana

Petek, 28. junij 2019 
9:00 – 16:30 Kvalifikacije C1M, K1Ž, C1Ž, K1M

Sobota, 29. junij 2019 
9:00 – 11:00 Polfinale C1M, K1Ž
12:00 –13:30 Finale

Nedelja, 30. junij 2019 
9:00 – 11:30 Polfinale C1Ž, K1M
12:00 – 13:30 Finale C1Ž, K1M
15:00 – 16:15 Ekstremni slalom na divjih vodah

C1M, C1Ž – kanu moški/ženske | K1M, K1Ž – kajak moški/ženske
Program je okviren, zato si organizator pridržuje pravico do 
sprememb.

ICF Canoe Slalom World Cup, 
Ljubljana - Tacen
Wednesday, 26th June 2019 
17:30 – 21:00 Parallel Canoe Slalom Race Ljubljana 
Trophy

Friday, 28th June 2019 
9:00 – 16:30 Heats MC1, WK1, WC1, MK1

Saturday, 29th June 2019 
9:00 – 11:00 Semi-final MC1, WK1
12:00 – 13:30 Final MC1, WK1

Sunday, 30th June 2019 
9:00 – 11:30 Semi-final WC1, MK1
12:00 – 13:30 Final WC1, MK1
15:00 – 16:15 Extreme slalom

MC1, WC1 –men's/women's canoe | MK1, WK1 – men's/women's 
kayak
Please note this is the provisional programme. The organiser holds 
the right to change it.

Že za 

8.990 €* 
Paket COOL
    radio+klima

5 let podaljšanega jamstva**

*Cena velja za model Renault Clio Life TCe 75 s paketom Cool (klima, radio) in že vsebuje redni popust v višini 1.000 €. Ob nakupu vozila iz zaloge prejmete 
dodatni popust 350 € in ob menjavi staro za novo popust 400 €. Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo 
leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.000 €. **5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti 
tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa 
je na voljo na renault.si.  
Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 
g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00017–0,00129 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo 
novemu standardu meritev WLTP. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan 
Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

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

Renault CLIO
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Tekmovalec skozi
protitočna vrata
vesla proti toku

Kajakaško veslo

Kanuistično veslo

Tekmovalec
skozi

točna vrata
vesla s tokom

Pravila in predpisi slaloma na divjih vodah

V kajaku tekmovalci sedijo 
in uporabljajo kajakaško 
veslo z dvema listoma.

V kanuju tekmovalci klečijo 
in uporabljajo kanuistično 
veslo z enim listom.

Cilj tekmovanja je doseči čim 
hitrejši čas brez dodatnih 
kazenskih sekund.

Za dotik količka se h 
končnemu času prišteje 
2 kazenski sekundi. 

Za zgrešena ali napačno 
preveslana vrata se h 
končnemu času prišteje 
50 kazenskih sekund.

Pri slalomu na 
divjih vodah morajo 
tekmovalci usmerjati 
svoj čoln skozi par količkov, 
imenovan vrata. Približno 200 
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 kazenskih 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.

Tekmovalci in tekmovalke lahko 
tekmujejo v petih disciplinah. 

Moški in ženske tekmujejo v kajaku (K1) 
in kanuju (C1), skupaj pa tudi v mešanih 
dvojcih (C2).

Kajak (K1) Dvojec (C2)

3,5 m 4,1 m

0,6 m 0,75 m

9 kg 15kg
Kanu (C1)

3,5 m

0,6 m

9 kg

Tekmovalci in tekmovalke v vseh kategorijah (ženski in moški kajak, ženski in moški kanu ter mešani dvojec) najprej nastopajo v kvalifikacijah in 
polfinalu. V polfinale kajakašev se uvrsti 40 najhitrejših iz kvalifikacij (30 po prvi kvalifikacijski vožnji, 10 po drugi) ter po 30 najhitrejši kanuistov, 
kajakašic in kanuistk (20 po prvi kvalifikacijski vožnji, 10 po drugi). V finalu vsake izmed disciplin nato nastopi po deset najhitrejših tekmovalcev 
oziroma tekmovalk iz polfinala.
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POLETNI HITI
ZA ČLANE PROGRAMA ZVESTOBE

24 OBROKOV,
BREZPLAČNA
DOSTAVA

Še niste član/ica programa zvestobe? Včlanite se in začnite zbirati točke že danes. 
Včlanitev je brezplačna za naročnike storitev Telekoma Slovenije in brez obveznosti. 
Za več obiščite www.telekom.si, pokličite 080 8000 ali se oglasite na prodajnem mestu 
Telekoma Slovenije. 

*Izbira izdelkov na obroke je na voljo članom Programa zvestobe Telekoma Slovenije, ki imajo zadostno število točk, so polnoletni, nimajo zapadlih obveznosti do Telekoma Slovenije 
in imajo naročniško razmerje sklenjeno najmanj 7 mesecev. Telekom Slovenije si pridržuje pravico vrednostno omejiti ali zavrniti naročilo izdelka na obroke v Programu zvestobe 
zaradi neporavnanih obveznosti naročnika oz. dosežene skupne vrednosti dosedanjih naročnikovih nakupov na obroke. Plačilo je na obroke prek računa za storitve Telekoma 
Slovenije. Ponudba je omejena in velja skladno s Splošnimi pogoji Programa zvestobe Telekoma Slovenije in Sistemom točkovanja in navodili za koriščenje točk, ki so objavljeni na 
www.telekom.si/program-zvestobe. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

www.telekom.si

E-TRGOVINA

JBL Charge 4

Bluetooth 
zvočnik

24 x

5€*

in za 100 točk

Philips 55PUS6704 
(model 2019)

LED TV

2250€*
24 x

in za 200 točk
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 BREZKOMPROMISNA VZDRZLJIVOST
V

KDO TEKMUJE NA ICF SVETOVNEM POKALU 
V SLALOMU NA DIVJIH VODAH V LJUBLJANI?

BENJAMIN  
SAVŠEK
KLUB: KKK Tacen

LUKA  
BOŽIČ
KLUB: KK Soške 
elektrarne

ANŽE  
BERČIČ
KLUB: KKK Tacen

EVA  
TERČELJ
KLUB:  
KKK Ljubljana

URŠA 
KRAGELJ
KLUB: KK Soške 
elektrarne

AJDA  
NOVAK
KLUB:  
KKK Ljubljana

PETER 
KAUZER
KLUB:  
BD Steklarna 
Hrastnik

NIKO  
TESTEN
KLUB: KK Soške 
elektrarne

MARTIN 
SRABOTNIK
KLUB: KKK Nivo  
Celje

ALJA 
KOZOROG
KLUB: KK Soške 
elektrarne

LEA  
NOVAK
KLUB: KKK Tacen

EVA ALINA 
HOČEVAR
KLUB: KK Simon

KANUISTI KAJAKAŠICE KAJAKAŠI KANUISTKE





www.slalomtacen.com

#SlalomTacen  

#SLOkajak  

#PlanetCanoe  

#ICFslalom  

#pripravljeninakajak 

#readyforkayak 

#wildwaterpurejoy   

#divjavodacistiuzitek
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SPONZORJI IN PARTNERJI KAJAKAŠKE ZVEZE SLOVENIJE

TACEN 28. 6. – 30. 6. 
LJUBLJANA

SPONZORJI, PARTNERJI IN DONATORJI TEKME SVETOVNEGA  
POKALA V SLALOMU NA DIVJIH VODAH - TACEN 2019

12 Številka 2





Benjamin Savšek nepremagljiv 
na francoskih brzicah

Prvo večje mednarodno tekmovanje v slalomu na divjih vodah v letošnji sezoni 
je bilo evropsko prvenstvo, ki ga je gostil Pau, prvo ime slovenske ekipe na tem 
prvenstvu pa brez kančka dvoma Benjamin Savšek. Dvaintridesetletni kanuist 
je v Franciji osvojil posamični in ekipni naslov evropskega prvaka, poleg zlatih 
kanuistov pa so v Franciji za tretjo kolajno poskrbeli še kajakaši, ki so bili drugi. 

Z a Benjaminom Savškom je zah-
tevno pripravljalno obdobje, saj 
je zaradi poškodbe kolena mo-

ral prestati operativni poseg, hkrati 
pa je izgubil tudi nekaj dragocene-
ga časa, ki so ga tekmeci namenili 
pripravam na pomembno predolim-

pijsko sezono. V finalu evropskega 
prvenstva pa je Savšek prikazal tako 
odlično vožnjo, da so bile vse težave 
le še oddaljen spomin.

»Letos sem imel izredno težko 
pripravljalno obdobje. Lahko bi rekel 
celo depresivno. Zaradi poškodbe ko-
lena sem bil povsem na tleh, dvomil 
sem, ali bom lahko letos sploh tek-
moval, ali se bom sploh lahko usedel 
v čoln. A sem s trdim delom tudi to 
premagal, zdaj pa sem si za nagrado 
priskrbel še naslov evropskega prva-
ka,« je povedal Savšek.

Kanuist tacenskega kluba je bil v 
finalu 79 stotink hitrejši od Francoza 
Martina Thomasa, na tretje mesto pa 
je priveslal Nemec Sideris Tasiadis.

»Ko sem prišel v cilj, sem imel 
odličen občutek. Pomislil sem na 
končno zmago, a nikoli ne moreš 
vedeti, saj so bili na startu še sami 
odlični tekmovalci na čelu z domači-
nom Thomasom. Čeprav sem bil zelo 
zadovoljen s svojo vožnjo, se nisem 
smel prehitro veseliti, ko je prišel na 
cilj Francoz, mi je dokončno odleglo,« 
je še dodal novi evropski prvak. 

To je Savškov drugi naslov evrop-
skega prvaka, prvega si je priboril leta 
2015 v Nemčiji, pa tudi drugi naslov 
na prvenstvih na progi v Pauju. Pred 
dvema letoma se je namreč na tem 
prizorišču veselil naslova svetovnega 
prvaka. 

Že dan prej se je slovenska ekipa 
lahko pohvalila z dvema kolajnama 
v ekipnih preizkušnjah. Savšek, Luka 
Božič in Anže Berčič so drugič v ka-
rieri ugnali vso konkurenco in za svoj 
nastop prejeli zlate kolajne. S tem je 
Savšek na istem prvenstvu osvojil 
dve zlati medalji, kar je dosegel prvič. 

Slovenska kanuistična ekipa je 
v enaki zasedbi naslov evropskih 
ekipnih prvakov osvojila že pred 
petimi leti na Dunaju. »Bila je zelo 
lepa vožnja. Tokrat smo združili svoje 
ege v ekipni duh in imeli vožnjo brez 
napak. Res sem vesel, da smo prišli 
do drugega naslova v ekipnih vo-
žnjah,« je povedal Benjamin Savšek. 
Podobnega mnenja je bil tudi Luka 
Božič: »Uspeli smo pokazati, da kot 
ekipa sodimo v sam vrh. Upam, da 
bo šlo tako tudi naprej. Beni nas je 
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dobro vodil in napadal spredaj, z 
Anžetom pa sva mu sledila. Vse se je 
poklopilo.«

Tretji član ekipe Anže Berčič pa 
je povedal: »Vse težje kombinacije 
smo odpeljali res zelo dobro. Moram 
reči, da je bilo kar naporno. Proga je 
zelo zahtevna, zato porabiš veliko 
energije.«

Za še eno uvrstitev na zmagovalni 
oder tega prvenstva pa so poskrbeli 
kajakaši. Peter Kauzer, Niko Testen 
in Martin Srabotnik so bili na progi 
zelo hitri, a so jih, ko so prišli v cilj, 
nekoliko nižje po razpredelnici po-
maknile prejete kazenske sekunde. 
Po poizvedbi se je izkazalo, da so jim 
sodniki pripisali en dotik preveč, zato 
so jim dve kazenski sekundi odšteli 
od končnega časa. To pa je pomenilo 
skok na drugo mesto. 

»Bili smo nekoliko presenečeni, 
da imamo štiri kazenske sekunde. Ko 
smo prišli v cilj, trenerjev ni bilo, vsi 
so preverjali, tako da smo vedeli, da 
se je nekaj moralo zgoditi. Šli smo 
se 'razveslat', potem pa smo veseli 
ugotovili, da smo le dobili kolajno,« je 
razložil Martin Srabotnik. 

»Vožnja je bila na vrhunskem 
nivoju. Skozi celotno progo smo 
držali dober razmak med čolni, lepo 
smo se križali, bila je tekoča vožnja,« 
je povedal Niko Testen, ki je skupaj s 

Srabotnikom in Kauzerjem še drugo 
leto zapored stopil na zmagovalni 
oder evropskega prvenstva. 

Najizkušenejši član trojice Peter 
Kauzer pa je po še enem velikem 
uspehu povedal: »Že lani smo dobro 
tekmovali na evropskem prvenstvu 
in imeli kolajno. Letos smo to še 
nadgradili, šli stopničko višje. Res 
smo se dobro ujeli. Čehi so bili eno-
stavno premočni.«

V posamičnih nastopih je v finalu 
kot omenjeno blestel Savšek, med 
najboljšo deseterico pa je veslala 
tudi kajakašica Eva Terčelj in bila na 
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                Projektiranje - izdelava - montaža - servis  
 
- Srednjenapetostne stikalne celice 
- Stikalni aparati 
- Nizkonapetostne stikalne omare 
- Transformatorske postaje 
- Naprave za kompenzacijo jalove energije  
 

 
 
 
 
IMP TEN-TELEKOM d.o.o. 
Vojkova c. 58, 1000 Ljubljana 
tel.:+386 (0)1 280 72 00  
info@imp-tentelekom.si 

 

Nadaljujemo s tradicijo, 
sprejemamo nove izzive!
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koncu peta. »Zadovoljna sem bila 
že z uvrstitvijo v finale. V njem sem 
poskušala napadati, borila sem se po 
najboljših močeh. Nisem razočarana, 
to je dobra podlaga za naprej,« je 
povedala ljubljanska kajakašica. 

Čeprav so bile petkove in sobot-
ne preizkušnje za slovensko ekipo 
zelo uspešne, pa je nekaj grenkega 
priokusa ostalo po nedeljskem delu 
prvenstva. Branilec naslova evrop-
skega prvaka iz lanskega leta Peter 
Kauzer je bil v polfinalnem nastopu 
v Pauju zelo hiter, imel je tretji čas 
izmed vseh polfinalistov, a žal to na 
koncu ni pomenilo prav nič, saj so mu 
sodniki pripisali 100 kazenskih se-
kund, ki so ga potisnile na 30. mesto. 
»Nekdo se je pritožil, da je napačno 
prevozil 15. vratca, nato so sodniki 
ugotovili, da je napako storil na 16. 
in še na 18. vratih. Vse je bilo zelo 
sumljivo,« je razložil slovenski trener 
Borut Javornik. Malce višje sta bila 
uvrščena Niko Testen in Martin Sra-
botnik, a vseeno ostala brez finala.

C1M
1. Benjamin Savšek
14. Anže Berčič
15. Luka Božič

K1Ž
5. Eva Terčelj
18. Ajda Novak
36. Urša Kragelj

K1M
20. Niko Testen
25. Martin Srabotnik
30. Peter Kauzer
34. Žan Jakše

C1Ž
23. Alja Kozorog
26. Eva Alina Hočevar
33. Lea Novak

3xC1M
1. SLO (Benjamin Savšek, Luka Božič, 
Anže Berčič)

3xK1M
2. SLO (Peter Kauzer, Martin 
Srabotnik, Niko Testen)

3xK1Ž
8. SLO (Eva Terčelj, Urša Kragelj, 
Ajda Novak)

3xC1Ž
8. SLO (Alja Kozorog, Lea Novak, Eva 
Alina Hočevar)

REZULTATI
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Slovenski spustaši kralji Soče
Spustaši na divjih vodah osvajajo prva mesta na vseh divjevodaških prizoriščih, kjer 
potekajo tekmovanja najvišje ravni, nič drugače ni bilo niti na njihovem domačem 
dvorišču – reki Soči. Na evropskem prvenstvu v Trnovem ob Soči so osvojili šest 
kolajn, med drugim sta si zlati kolajni priveslala Simon Oven in Nejc Žnidarčič, 
Anže Urankar je bil srebrn tako v sprintu kot klasiki, bron pa je osvojil Blaž Cof. 
Ekipa kajakašev je bila druga v klasičnem spustu. 

S oška dolina med kajakaškimi 
navdušenci že dolgo velja za 
pravi biser, tokrat pa so rekre-

ativni ljubitelji brzic prednost predali 
profesionalcem, ki so se potegovali za 
naslove evropskih prvakov. To je bilo 
tretje člansko evropsko prvenstvo v 
spustu na divjih vodah v zgodovini, ki 
je potekalo na Soči, nazadnje je bilo 
tu organizirano leta 2013.

Slovenski reprezentanti so bili pred 
prvenstvom med glavnimi favoriti za 
najvišja mesta, visoka pričakovanja pa 
so upravičili že uvodni dan prvenstva, 
ko je bila na sporedu preizkušnja 
klasičnega spusta. 

Simon Oven, ki že nekaj sezon 
velja za enega najboljših spustašev 
v klasični preizkušnji na svetu, kar 
je dokazal leta 2017 s srebrom na 

evropskem prvenstvu in lani z naslo-
vom svetovnega prvaka, se je tokrat 
okitil z naslovom evropskega prvaka 
na domačem terenu. Že pred prven-
stvom je odkrito napovedal naskok 
na vrh in na odločilni dan ni podlegel 
pritisku glavnega favorita za naslov 
prvaka.

»V zgornjem delu, kjer je še bolj 
mirno, sem imel načrt, da se res 'ubi-
jem', potem pa nadaljujem skozi zah-
tevnejši del bolj z občutkom. V zgor-
njem delu sem se skoraj malo preveč 
'zgonil', ampak sem nekako pretrpel 
skozi tehnični del in je uspelo,« je po 
vnovičnem velikem uspehu povedal 
novi evropski prvak Simon Oven.

Za enkraten ekipni izkupiček 
je poskrbel Anže Urankar, ki je za 
klubskim in reprezentančnim kolegom 
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zaostal za enajst sekund in pol ter se 
veselil srebrne kolajne v klasičnem 
spustu. »Nad svojim rezultatom sem 
presenečen. Za Simona smo vedeli, da 
je res dober, sebe pa sem presenetil. 
Skupaj sva opravila veliko trenin-
gov, tako da mislim, da nama je to 
zelo pomagalo. Imel sem zelo dobro 
vožnjo, to je bil moj maksimum,« pa je 
po drugem mestu in dvojni slovenski 
zmagi na domačem prvenstvu povedal 
Anže Urankar.

Ljubljanski kajakaš je bil najuspe-
šnejši slovenski udeleženec prvenstva, 
saj ga je končal s tremi srebrnimi ko-
lajnami. Poleg posamičnega drugega 
mesta v klasiki, je do srebra priveslal 
še v ekipni klasični tekmi skupaj z 
Ovnom in Timom Novakom, pa tudi v 
posamični sprinterski preizkušnji.

V sprintu je za prvega favorita 
veljal Nejc Žnidarčič, ki pa je v tednu 
evropskega prvenstva poskrbel za 
nekaj drame v slogu Petre Majdič. Tik 
pred prvenstvom si je namreč poško-
doval rebra, zato zaradi hudih bolečin 
in bojazni pred poslabšanjem po-
škodbe v klasiki ni nastopil. Motiv za 
sprintersko tekmo je bil zelo močan, 
tako da je v kvalifikacijah nastopil pod 
vplivom protibolečinskih sredstev, v 
sobotnem finalu stisnil zobe in si pri-

veslal nov naslov evropskega prvaka 
v sprintu. Na koncu je bil skoraj dve 
sekundi hitrejši od drugouvščenega 
Urankarja. 

»Teden je bil kar kaotičen. Celo leto 
sem treniral za to evropsko prvenstvo, 
potem pa dan pred tekmo utrpel to 
poškodbo. Žal sem moral izpustiti prvi 
dve tekmi, me je kar bolelo. Na srečo 
so fantje opravili super delo. Nisem 
pa bil prepričan, ali bom lahko startal 
v sprintu ali ne. Bil sem v šempetrski 
bolnišnici, kjer so me pregledali in 
ugotovili, da imam zlomljeno rebro, 
a so mi rekli, da lahko tekmujem. S 
pomočjo protibolečinskih tablet sem 
lahko veslal, saj bolečina ni bila tako 
močna kot v prvih dveh dneh. V finalu 
sem imel odlično vožnjo, težko bi jo 
ponovil. Vse je bilo popolno. Najlepše 
je zmagati doma, na Soči že drugič se-
daj,« je povedal Žnidarčič, ki je naslov 
evropskega prvaka v sprintu osvojil 
tudi leta 2013.

Slovenci so bili v sprintu res enkra-
tni, saj je Žnidarčič zmagal, Urankar 
je bil drugi, Tim Novak četrti, Simon 
Oven pa peti. Le malo je do kolajne 
zmanjkalo lanskoletnemu svetovnemu 
prvaku Blažu Cofu, ki je bil v svoji 
paradni disciplini tokrat četrti. A doma 
vseeno ni ostal praznih rok. Čeprav je 
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Več energije 
za takšno življenje, 

ki ga hočemo.

Geoplin. Energiji blizu.

Klasični spust

K1M
1. Simon Oven
2. Anže Urankar
13. Tim Novak

C1M
3. Blaž Cof
13. Martin Gale
15. Maj Oštrbenk
17. Nejc Gradišek

K1Ž
17. Ana Šteblaj
18. Živa Jančar

3xK1M
2. SLO (Tim Novak, Simon Oven, Anže Urankar)

3xC1M
4. SLO (Maj Oštrbenk, Martin Gale, Nejc Gradišek)

3xK1Ž
5. SLO (Lea Novak, Ana Šteblaj, Živa Jančar)

Sprint na divjih vodah

K1M
1. Nejc Žnidarčič
2. Anže Urankar
4. Tim Novak
5. Simon Oven

C1M
4. Blaž Cof
18. Martin Gale
21. Nejc Gradišek

K1Ž
16. Lea Novak
18. Ana Šteblaj
20. Živa Jančar

3xK1M
SLO (Tim Novak, Nejc Žnidarčič, Anže Urankar) – brez uvrstitve

3xC1M
4. SLO (Maj Oštrbenk, Martin Gale, Nejc Gradišek)

3xK1Ž
5. SLO (Lea Novak, Ana Šteblaj, Živa Jančar)

REZULTATI

več pričakoval od sprinta, je bil tretji 
v klasiki: »Ciljal sem bolj na sprint, a 
sem se zelo potrudil tudi v klasiki. Bil 
sem res presenečen, kako dobro mi 
je šlo. Na celi progi je bilo vrhunsko 
in dobro sem se počutil. Veslal sem 
na polno in dal vse od sebe. Ko sem 
prišel v cilj, sem bil zelo zadovoljen, 
na koncu se je vse izšlo.«

Po posamični premoči kajakašev v 
sprintu, ko je bila četverica uvrščena 
med najhitrejših pet finalistov, so bili 
glavni favoriti za zlato kolajno v ekipni 
tekmi, a najprej je prišlo do napake 
v zgornjem delu proge, nato pa v 
poskusu zmanjšanja zaostanka še do 
zelo velike v zadnjem delu, posledica 
katere je bila, da ekipa ni prišla do 
cilja in tako žal ostala brez uvrstitve. 

Poleg standardnih reprezentantov, 
ki so poskrbeli za lesket kolajn, so na 
domačem prvenstvu priložnost dobili 

tudi mlajši kanuisti in kajakašice, mla-
dinski reprezentanti, ter tako nabi-
rali pomembne izkušnje na začetku 
njihovih športnih poti. Med kanuisti 

so poleg Blaža Cofa veslali še Martin 
Gale, Maj Oštrbenk in Nejc Gradišek, 
v konkurenci kajakašic pa Lea Novak, 
Ana Šteblaj in Živa Jančar.
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Špela Ponomarenko Janić in Anja 
Osterman navduševali v prvem 

delu predolimpijske sezone
Za sprinterji na mirnih vodah sta že letošnji preizkušnji za svetovni pokal, kjer sta 
z odličnimi rezultati navduševali Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. 
V štirih tekmah sta priveslali do štirih kolajn, od tega dveh zlatih. Poleg hitrih 
deklet v dvojcu so na svetovnih pokalih v Poznanju in Duisburgu tekmovali še Jošt 
Zakrajšek, Vid Debeljak, Rok Šmit in Mia Medved. 

P rimorski kajakašici Špela 
Ponomarenko Janić in Anja 
Osterman sta se po enoletnem 

premoru zmagoslavno vrnili med naj-
boljše sprinterke sveta. Na dveh tek-
mah svetovnega pokala na Poljskem 
in v Nemčiji sta namreč nadaljevali 
niz, ki sta ga začeli v njuni premier-
ni skupni sezoni 2017. Doslej sta 
namreč na vseh tekmah, na katerih 
sta nastopili, priveslali na zmagovalne 
stopničke. V sezoni 2017 je bilo to v 
kajakaškem dvojcu na 500 metrov, 

letos pa sta mu dodali še 200-metr-
sko razdaljo in se veselili prvih zlatih 
kolajn na tekmah svetovnega pokala. 
V Poznanju sta bili tretji na olimpijski 
500-metrski tekmi, v Duisburgu drugi, 
na obeh prizoriščih pa sta bili nepre-
magljivi na 200 metrov.

Kljub odličnim rezultatom pa sta 
še bili kritični do svojega veslanja. 
»Tekma še vedno ni bila perfektna. 
Iz tekme v tekmo se še učiva nove 
stvari. To je bila najina zadnja tek-
ma na 500 metrov pred svetovnim 
prvenstvom in upam, da do takrat še 
popraviva to, kar nama manjka. Imava 
še skoraj tri mesece časa. V Pozna-
nju sva bili tretji, tu drugi in Szeged 
... ena,« je po nastopu v Duisburgu 
povedala Špela, Anja pa pojasnila, kaj 
je tisto, kar še manjka: »Veva, kako je, 
ko veslava dobro. Odveslali sva nekaj 
perfektnih treningov in vsako veslanje 
primerjava s tistim treningom. Vsakič, 
ko prideva v cilj, čutiva, da to veslanje 
niti približno ni bilo podobno tistemu. 
Ne da se pritožujeva, saj kljub temu 
osvajava medalje, ampak pomisliva, 
kako bi bilo, če bi odveslali res super.«

Špela je z odličnim povratkom 
poskrbela za zanimanje med tujci, saj 
kar niso mogli verjeti, kaj ji je uspelo 
le osem mesecev po porodu. V začet-
ku oktobra, prav na svoj rojstni dan, 
se je namreč z možem in trenerjem 
Stjepanom razveselila rojstva druge-
ga otroka, hčerke Sofie, maja pa je 
že stala na zmagovalnih stopničkah 
tekem svetovnega pokala. 

»Res sva trdo delali, veliko trenirali. 
Skozi celo nosečnost sem vzdrževala 
neko stopnjo pripravljenosti. Če ne 
toliko fizično zahtevno, pa tehnično 
veslanje, da sem se letos lažje vrnila 
in da sem se čim bolj lahko približala 
ostalim dekletom. Delala sem veliko 
na zavesljaju, da bi bil čim boljši, in ne 
toliko na moči. To se tudi vidi, ker mi 
še primanjkuje moči. Do svetovnega 
prvenstva je še dovolj časa in verja-
mem, da malenkosti, ki še manjkajo, 
lahko do takrat odpravim,« je pojasni-
la Ponomarenko Janićeva. 

Ob nastopih naših najboljših kaja-
kašic v dvojcu je priložnost v kaja-
kaškem enojcu dobila Mia Medved, 
ki je tekme izkoristila predvsem za 
nabiranje izkušenj. V štirih nastopih 
na 200- in 500-metrski razdalji je 
trikrat veslala v finalu C.

Na prvi tekmi svetovnega poka-
la na Poljskem je na 5000-metrski 
razdalji veslal Jošt Zakrajšek in v cilj 
priveslal kot tretji. Žal se zmagovalne-
ga odra ni mogel prav dolgo veseliti. 
Na tekmi z maratonskim formatom, 
kjer so tekmovalci poleg veslanja 
čoln med tekom tudi prenašali na za 
to označenem delu tekmovališča, je 
namreč prišlo do nesrečnega zapleta s 
portugalskim zvezdnikom Fernandom 
Pimento, zaradi česar so kajakaša 
tacenskega kluba diskvalificirali. Tako 
je Jošt, namesto da bi mu okoli vratu 
nadeli bronasto kolajno, ostal brez 
končne uvrstitve. 
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Poznanj, Poljska
Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman – 1. mesto K2Ž 
200m, 3. mesto K2Ž 500m
Jošt Zakrajšek – 13. mesto K1M 1000m
Rok Šmit – 15. mesto K1M 500m
Vid Debeljak – 20. mesto K1M 200m
Mia Medved – 25. mesto K1Ž 500m

Duisburg, Nemčija
Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman – 1. mesto K2Ž 
200m, 2. mesto K2Ž 500m
Jošt Zakrajšek – 16. mesto K1M 1000m, 11. mesto K1M 5000m
Vid Debeljak – 14. mesto K1M 200m
Rok Šmit – 18. mesto K1M 500m, 27. mesto K1M 200m
Mia Medved – 26. mesto K1Ž 500m, 27. mesto K1Ž 200m

Slovenski izkupiček na tekmah svetovnega 
pokala v sprintu na mirnih vodah 

»Tekma je bila odlična. Na prvem 
prenosu sem tekel naprej pred skupi-
no in medtem ko sem čoln polagal na 
vodo, je portugalski tekmovalec z ve-
slom zapel moj čoln. Bil je čuden splet 
okoliščin. V tej vojni smo žal izgubili. 
Jaz sem zadovoljen, žal pa ni medalje,« 
je povedal Zakrajšek. Poleg tega je na 
dveh tekmah dvakrat veslal v finalu B 
na 1000 metrov, v Duisburgu pa zabe-
ležil 11. rezultat na 5000 metrov.

Na tekmah smo imeli v moški kon-
kurenci še dva predstavnika – Roka 
Šmita in Vida Debeljaka. Oba sta tek-
movala na 200-metrski razdalji, Šmit 
še na 500 metrov, v Duisburgu pa sta 
se prvič z mednarodno konkurenco 
pomerila še v kajakaškem dvojcu, a se 
žal malo pred ciljem v finalu A na 200 
metrov prevrnila in tako ostala brez 
rezultata. V posamični konkurenci je 
Debeljak na 200 metrov veslal v fina-

lu B in C, Rok Šmit je nastopil v dveh 
finalih B na 500 metrov in v finalu C 
na 200 metrov.

Debeljak nas je v preteklih letih 
navduševal z odličnimi rezultati v 
sprintu na divjih vodah, bil je tudi 
evropski prvak in večkratni nosilec 
kolajn s svetovnih prvenstev, z le-
tošnjo sezono pa je nov izziv našel na 
mirnih vodah: »Že lani sem malo raz-
mišljal, da bi se preizkusil na mirnih 
vodah. Vedel sem, da sem na izbirnih 
tekmah znal kar dobro veslati. Razmi-
šljal sem namreč tudi, da bi povsem 
prenehal z veslanjem, saj nisem več 
našel motivacije, potem pa sem se 
odločil, da poskusim še na mirnih 
vodah. Moram reči, da zaenkrat kar 
uživam.«

Poleg že izvedenih svetovnih poka-
lov in evropskih iger v Minsku sprin-
terje najpomembnejša tekma leta 
čaka v drugi polovici avgusta, ko bo v 
Szegedu potekalo člansko svetovno 
prvenstvo v sprintu in parakajakaštvu, 
kjer se bodo tekmovalke in tekmoval-
ci potegovali tako za naslove prvakov 
kot za olimpijske kvote za nastop na 
igrah v Tokiu.
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Tradicionalni kitajski festival 
zmajevih čolnov drugič na Ljubljanici
Ljubljanica je v začetku junija gostila prav poseben dogodek, ki je na gladino reke, 
pa tudi na breg privabil tako ljubitelje kajakaštva kot navdušence nad kitajsko 
kulturo in v Sloveniji živeče Kitajce. Kaj se je dogajalo? Konfucijev inštitut Ljubljana 
je v sodelovanju s Kajakaško zvezo Slovenije organiziral drugi festival zmajevih 
čolnov, ki je povezal druženje, športno udejstvovanje in razvajanje brbončic ob 
kitajski kulinariki.

P ri Prulskem mostu so se družili 
tako navdušenci nad športom 
kot ljubitelji kitajske kulture 

in kulinarike, ki so na stojnicah ob 
Ljubljanici lahko preizkusili kitajske 
specialitete. Na dogodku smo videli 
nemalo v Sloveniji živečih Kitajcev, 
udeležil se ga je tudi kitajski velepo-
slanik v Sloveniji Nj. ekscelenca Wang 
Shunqing. V pozdravnem nagovoru je 
povedal: »Zelo sem vesel, da se lahko 
udeležim festivala zmajevih čolnov. 
V imenu veleposlaništva Ljudske 
republike Kitajske vsem čestitam in 
vam želim veliko zdravja. Festival 
zmajevih čolnov je eden izmed štirih 
tradicionalnih festivalov na Kitaj-
skem. Tekmovanje v zmajevih čolnih 
in uživanje v bambus zavitih riževih 
cmokov sta bila od nekdaj v veselje 
potomcev sveta, prav tako pa praznik 
proslavlja ljubezen kitajskega naroda 
do domovine.«

Razlag, kako in zakaj je prišlo do 
festivala zmajevih čolnov, ki ga obe-
ležujejo vsako leto peti dan petega 
lunarnega meseca, je več. Ena izmed 

legend pravi, da se je kitajski pesnik in 
državnik Qu Yuan, obupan nad zatira-
njem, ki ga je nad kitajskim ljudstvom 
izvajala oblast, vrgel v reko Mi-Lo. Ko 
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so ribiči izvedeli za novico, so izpluli 
s svojimi čolni na reko in začeli iskati 
njegovo truplo. Da bi med iskanjem 
odganjali ribe, so z vesli tolkli po vodi. 
Ta dogodek je bil začetek tradicije, s 
katero obeležujejo ta dogodek. 

Druga razlaga izhaja iz dejstva, da 
peti mesec lunarnega koledarja velja 
za slab mesec, peti dan pa za slab dan. 
Na ta dan se pojavijo strupene živali, 
kot so kače in škorpijoni, ljudje pa 
nato zbolijo. V času festivala zmajevih 
čolnov se ljudje poskušajo izogniti 
smoli, zato obešajo slike strupenih 
živali in vanje zabadajo igle. Iz teh 
praks so vzniknila velika praznovanja, 
festival zmajevih čolnov pa pomeni 
dan, ko ljudje odganjajo bolezni in 
smolo. Festival zmajevih čolnov je 
praznik na Kitajskem, v Hongkongu, 
Macau in Tajvanu. 

Sodelujoče ekipe 
na tokratnem ljubljan-
skem festivalu so se 
najprej pomerile v 
kvalifikacijski vožnji 
na čas. Najhitrejših 
devet ekip se je uvr-
stilo v polfinalni del 
tekmovanja, v finalu 
pa smo nato videli 
tri najhitrejše ekipe, 
zmagovalke vsake 
izmed treh polfinal-
nih skupin. Zmaga je 
pripadla ekipi Kanu 
kluba Simon, poleg 
njih so v finalu veslali 
še člani ekipe Qi Lab 
in ekipa kitajske trgo-
vinske zbornice.
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PRIKLOPLJENI NA 
POZITIVNO ENERGIJO.

www.hse.si

Verjamemo v svetlo energetsko prihodnost. Kot največji 
slovenski proizvajalec in prodajalec električne energije 
iz lastnih, domačih virov s pozitivnostjo sprejemamo 
odgovornost trajnostnega energetskega prehoda v 
Sloveniji. Naše elektrarne že zdaj proizvedejo več kot 
tri četrtine vse električne energije iz obnovljivih virov. 
Kot osrednji steber slovenskega elektroenergetskega 
sistema zagotavljamo stabilno in zanesljivo oskrbo. Naše 
delovanje in razvoj temeljita na načelu odgovornosti 
do okolja in družbe. Z izkušnjami in znanjem več kot 
tri tisoč strokovnjakov v skupini HSE odpiramo nove 
razvojne priložnosti, ob stalnem nadgrajevanju strateških 
partnerstev tako doma kot v tujini pa utiramo pot v 
zanesljivo prihodnost proizvodnje električne energije.
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