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KAJAK KANU
Revija Kajakaške zveze Slovenije, številka 1, letnik XII

MAJ 2017

Program prvenstva • Predstavitev ekipe • Bogata zgodovina tacenske proge • Intervju: Kauzer, Kragelj, Savšek

Tacenske brzice bodo gostile najboljše  

kajakaše in kanuiste na divjih vodah





Revijo Kajak & kanu izdaja 
Kajakaška zveza Slovenije, 
Celovška 25, 1000 Ljubljana

T: 01 431 51 55 
 01 239 66 10 
 01 239 66 11 
F: 01 239 66 12 
E: kajak.zveza@siol.net 

Revijo ureja: 
Nina Jelenc

Fotografije: 
Arhiv KZS, Nina Jelenc, Stane Klemenc, 
arhiv Simona Hočevarja, Uroš Hočevar

Tehnična ureditev: 
Camera d.o.o.

Tisk: 
Grafika Soča d.o.o.

V reviji so objavljeni prispevki novinarjev 
dnevnega časopisa Slovenske novice, ki 
so bili objavljeni v posebni prilogi Dela in 
Slovenskih novic – Tacen 2017.

Revijo sofinancira FŠO.

Spoštovani,
čast se je družiti z najboljšimi.  
Ni jih večjih mojstrov divjih voda, kakor ste vi. 

Na Kajakaški zvezi Slovenije smo ponosni, 
da lahko najboljšim krotilcem brzic 
ponudimo najboljše. Tacen je ime, ki 

je ustvarjalo kajakaško zgodovino. Tacen je 
sinonim za kajakaški slalom, ki predstavlja 
izziv že generacijam najboljših kajakašev z 
vsega sveta. 

Davnega leta 1939 je bila tu prva tekma 
v slalomu na divjih vodah. Leta 1955 
smo prvič gostili svetovno prvenstvo. 
Potem smo ga gostili še dvakrat. Vseh 
tekmovanj, ki so potekala na tukajšnjih 
vodah, se skorajda ne da prešteti. 
Tu je nastajala kajakaška zgodovina. 
Identiteta športa, ki ga imamo radi. 
In letos tu že drugič gostimo evropsko 
prvenstvo.

Veselimo se v pričakovanju užitkov, 
ki nam jih bodo nudili tekmovalci, 
ko bomo z njimi doživeli in začutili 
tacensko progo. Preveslati tacensko 
zapornico – eno najzahtevnejših prog 
na svetu – je izziv tudi za najboljše 
kajakaške ase. Zmagati v Tacnu pomeni 
soustvarjati legende kajakaškega športa.

Zadovoljstvo je delati z ljudmi, ki so nam 
pripravili nepozaben konec tedna, za kar se jim 
vnaprej zahvaljujem.

In srečen sem, da sem lahko predsednik zveze, za 
katero nastopajo vrhunski tekmovalci, katerih uspehov se 
bomo veselili v naslednjih dneh.

Srečo – tisto športno – pa želim tudi vsem udeležencem 
evropskega prvenstva. V naslednjih dneh se boste pomerili z reko 
Savo. Ura bo odločala o dobitnikih kolajn, a zmagovalci boste 
vsi, ki boste s seboj odnesli nepozabne spomine in obljubo, da se 
bomo še srečali tu, na reki Savi v Tacnu pri Ljubljani.

Srečno!

Andrej Ribič
predsednik Kajakaške zveze Slovenije
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Ljubljana je tudi športno mesto, v katerem spoš-
tujemo zdrav in športen način življenja vseh 
generacij, tako na profesionalni kot na rekrea-

tivni ravni. Veliko vlagamo v športno infrastrukturo, 
saj se zavedamo, da je zdrav duh v zdravem telesu 
osnova za kakovostno, izpolnjeno in zadovoljno 
življenje.  

Naše mesto odločno stopa po poti trajnostnega 
razvoja, ki smo se mu zavezali pred desetletjem, in 
ki je bilo kronano z najvišjim priznanjem s tega pod-
ročja – naslovom Zelena prestolnica Evrope 2016. 
Prepričani smo, da nas le razvoj, ki temelji na med-
sebojnem spoštovanju, solidarnosti in tovarištvu, pri 
katerem se vsakdanje življenje prepleta s skrbjo za 
našo naravo, pelje v lepo prihodnost. Generacijam, 
ki prihajajo za nami, smo namreč dolžni zapustiti 
naravo vsaj tako ohranjeno, kot jo imamo mi.

Zoran Janković
župan Mestne občine Ljubljana

Spoštovani,
 vabim vas, da si med in po tekmovanju vzamete nekaj časa za ogled 

našega zelenega, čistega, varnega in prijaznega mesta, ter začuti te 
njegov utrip. Sprehodite se po mestnem središču, ki je namenjeno le 
pešcem in kolesarjem, povzpnite se na Ljubljanski grad, odpočijte si v 
našem največjem parku Tivoli ali ob nabrežjih Ljubljanice in si oglejte 
različno športno infrastrukturo, ki vas bo spremljala prakti čno na vsakem 
koraku. Ljubljana vas zagotovo ne bo pustila ravnodušnih in verjemite 
mi, k nam se boste z veseljem vračali.  Vsakič vas bomo pričakali z nas-
mehom in odprtimi rokami.

 

Dobrodošli v našem prelepem mestu in veliko uspehov ter 
tekmovalnih užitkov vam želim!

Spoštovane tekmovalke, 
spoštovani tekmovalci, 

cenjeni člani ekip!
Dobrodošli v Ljubljani, zame najlepšem mestu na svetu. Prepričan sem, da bo 
tokratno evropsko prvenstvo izjemno atraktivno in najuspešnejše doslej, saj je 
Sava s svojimi brzicami zares prava izbira za to prestižno tekmovanje.  Vesel 
sem, da so se organizatorji s tolikšnim zagonom, energijo in predanostjo lotili 
organizacije prvenstva in prepričan sem, da bodo predstave tekmovalk in 
tekmovalcev vrhunske.

Foto: Uroš Hočevar
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PROGRAM PRVENSTVA
Kajakaška tekmovanja najvišjega nivoja so v Sloveniji stalnica 
in tudi letos je Tacen na seznamu enih največjih kajakaških 
prireditev na slovenskih tleh.

Sreda, 31. maj 2017 
20:00    Slovesno odprtje prvenstva  

(pred mestno hišo v Ljubljani)

Četrtek, 1. junij 2017 
14:00 – 14:30 C2M kvalifikacije (1. vožnja)
14:35 – 15:20 C1Ž kvalifikacije (1. vožnja)
15:25 – 16:25 K1M kvalifikacije (1. vožnja)
16:40 – 17:00 C2M kvalifikacije (2. vožnja)
17:05 – 17:30 C1Ž kvalifikacije (2. vožnja)
17:35 – 18:15 K1M kvalifikacije (2. vožnja)

Petek, 2. junij 2017 
09:00 – 09:40 K1Ž kvalifikacije (1. vožnja)
09:45 – 10:25 C1M kvalifikacije (1. vožnja)
10:40 – 11:05 K1Ž kvalifikacije (2. vožnja)
11:10 – 11:35 C1M kvalifikacije (2. vožnja)

11:35 – 13:00 Odmor

13:05 – 13:25 Ekipna tekma C2M finale
13:30 – 14:00 Ekipna tekma C1Ž finale
14:05 – 14:20 Podelitev kolajn

14:20 – 15:00 Odmor

15:05 – 15:55 Ekipna tekma K1M finale
16:00 – 16:40 Ekipna tekma K1Ž finale
16:45 – 17:20 Ekipna tekma C1M finale
17:25 – 17:50 Podelitev kolajn

Sobota, 3. junij 2017 
11:05 – 12:05 K1M polfinale (30 čolnov)
12:10 – 13:00 C1Ž polfinale (20 čolnov)
13:05 – 13:40 C2M polfinale (15 čolnov)

13:40 – 15:00 Odmor

15:05 – 15:45 K1M finale (15 čolnov)
15:50 – 16:20 C1Ž finale (10 čolnov)
16:25 – 16:50 C2M finale (10 čolnov)
16:55 – 17:15 Podelitev kolajn

Nedelja, 4. junij 2017 
11:35 – 12:15 K1Ž polfinale (20 čolnov)
12:20 – 13:00 C1M polfinale (20 čolnov)

13:00 – 15:00 Odmor

15:05 – 15:35 K1Ž finale (10 čolnov)
15:40 – 16:05 C1M finale (10 čolnov)
16:10 – 16:35 Podelitev kolajn in zaključna slovesnost

Zaradi nepredvidenih vremenskih razmer lahko pride 
do spremembe programa prireditve. O vseh morebi-
tnih spremembah vas bomo obveščali na uradni sple-
tni strani prvenstva www.slalomtacen.com in preko 
družbenih omrežij.
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Uradne oznaKe evroPSKega PrvenSTva v SlalomU na dIvjIh vodah

#slalomtacen       #tacen2017       #canoeeurope       #divjavodacistiuzitek       #wildwaterpurejoy

PoIŠČITe naS na drUŽBenIh omreŽjIh In SPleTU

@SlalomTacen

@kajakzveza

@kajakzveza

@Kajakzveza
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SLOVENSKA 
REPREZENTANCA 2017

IME: Urša Kragelj

DATUM ROJSTVA: 2. 7. 1988

KLUB: KK Soške elektrarne

KATEGORIJA: K1 slalom

USPehI:

Evropsko člansko prvenstvo - 2016 K1 slalom 2. mesto

Evropsko člansko prvenstvo - 2010 K1 slalom 3. mesto

Svetovno člansko prvenstvo - 2013 3xK1 slalom 3. mesto

Svetovno člansko prvenstvo - 2010 3xK1 slalom 3. mesto

Svetovni pokal (skupna razvrstitev) - 2012 K1 slalom 1. mesto

IME: Peter Kauzer

DATUM ROJSTVA: 8. 9. 1983

KLUB: BD Steklarna Hrastnik

KATEGORIJA: K1 slalom

USPehI:

Olimpijske igre - 2016 K1 slalom 2. mesto

Svetovno člansko prvenstvo - 2011 K1 slalom 1. mesto

Svetovno člansko prvenstvo - 2009 K1 slalom 1. mesto

Evropsko člansko prvenstvo - 2010 K1 slalom 1. mesto

Evropsko člansko prvenstvo - 2005 K1 slalom 2. mesto

IME: Benjamin  

Savšek

DATUM  

ROJSTVA:

24. 3. 1987    

KLUB: KKK Tacen

KATEGO- 

RIJA:

C1 slalom

USPehI:

Evropsko člansko prvenstvo - 2015 C1 slalom 1. mesto

Svetovno člansko prvenstvo - 2015 C1 slalom 2. mesto

Svetovno člansko prvenstvo - 2014 C1 slalom 2. mesto

Svetovno člansko prvenstvo - 2013 C1 slalom 3. mesto

Evropsko člansko prvenstvo - 2012 C1 slalom 3. mesto

IME: Anže Berčič

DATUM  

ROJSTVA:

25. 11. 1990

KLUB: KKK Tacen

KATEGO- 

RIJA:

C1 slalom

USPehI:

Evropsko člansko prvenstvo - 2014 3xC1 slalom 1. mesto

Svetovno člansko prvenstvo - 2014 3xC1 slalom 3. mesto

Evropsko člansko prvenstvo - 2013 3xC1 slalom 3. mesto

Svetovni pokal (skupna razvrstitev) 

- 2013

C1 slalom 3. mesto

IME: Luka Božič

DATUM  

ROJSTVA:

9. 1. 1991

KLUB: KK Soške 

elektrarne

KATEGO- 

RIJA:

C1 slalom,  

C2 slalom

USPehI:

Svetovno člansko prvenstvo - 2014 C2 slalom 1. mesto

Evropsko člansko prvenstvo - 2016 C2 slalom 2. mesto

Svetovno člansko prvenstvo - 2009 C2 slalom 3. mesto

Evropsko člansko prvenstvo - 2014 3xC1 slalom 1. mesto

Svetovno člansko prvenstvo - 2015 3xC1 slalom 3. mesto

IME: Sašo Taljat

DATUM  

ROJSTVA:

22. 9. 1989

KLUB: KK Soške 

elektrarne

KATEGO- 

RIJA:

C2 slalom

USPehI:

Svetovno člansko prvenstvo - 2014 C2 slalom 1. mesto

Evropsko člansko prvenstvo - 2016 C2 slalom 2. mesto

Svetovno člansko prvenstvo - 2009 C2 slalom 3. mesto

Evropsko člansko prvenstvo - 2014 C2 slalom 3. mesto

IME: Nina Bizjak

DATUM ROJSTVA: 6. 6. 1995

KLUB: KK Soške elektrarne

KATEGORIJA: C1 slalom

USPehI:

Svetovno mladinsko prvenstvo - 2010 3xK1 slalom 4. mesto

Evropsko mladinsko prvenstvo - 2013 C1 slalom 4. mesto

Svetovno mladinsko prvenstvo - 2013 3xK1 slalom 3. mesto

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

Evropsko prvenstvo za mlajše člane - 2016 C1 slalom 8. mesto

IME: Eva Terčelj

DATUM ROJSTVA: 21. 1. 1992

KLUB: KKK Ljubljana

KATEGORIJA: K1 slalom

USPehI:

Svetovno člansko prvenstvo - 2013 3xK1 slalom 3. mesto

Svetovno člansko prvenstvo - 2010 3xK1 slalom 3. mesto

Svetovno mladinsko prvenstvo - 2008 K1 slalom 1. mesto

Evropsko prvenstvo za mlajše člane - 2012 K1 slalom 1. mesto

Evropsko prvenstvo za mlajše člane - 2011 K1 slalom 1. mesto

IME: Žan Jakše

DATUM ROJSTVA: 2. 5. 1996

KLUB: KKK Tacen

KATEGORIJA: K1 slalom

USPehI:

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

Evropsko prvenstvo za mlajše člane - 2016 K1 slalom 9. mesto

Svetovni pokal (Praga) - 2016 K1 slalom 13. mesto

Evropsko prvenstvo za mlajše člane - 2015 3xK1 slalom 5. mesto

Svetovno prvenstvo za mlajše člane - 2015 3xK1 slalom 6. mesto

IME: Alja Kozorog

DATUM ROJSTVA: 17. 12. 1996

KLUB: KK Soške elektrarne

KATEGORIJA: C1 slalom

USPehI:

Evropsko prvenstvo za mlajše člane - 2012 3xC1 slalom 4. mesto

Evropsko mladinsko prvenstvo - 2013 K1 slalom 4. mesto

Svetovno mladinsko prvenstvo - 2013 3xK1 slalom 3. mesto

Evropsko prvenstvo za mlajše člane - 2016 C1 slalom 7. mesto

Evropsko člansko prvenstvo - 2014 C1 slalom 12. mesto

IME: Ajda Novak 

DATUM ROJSTVA: 16. 9. 1993

KLUB: KKK Ljubljana

KATEGORIJA: K1 slalom

USPehI:

Svetovno člansko prvenstvo - 2013 3xK1 slalom 3. mesto

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

Svetovno člansko prvenstvo - 2014 3xK1 slalom 4. mesto

Svetovno člansko prvenstvo - 2015 3xK1 slalom 4. mesto

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

IME: Martin Srabotnik

DATUM ROJSTVA: 19. 12. 1995

KLUB: KKK Nivo Celje

KATEGORIJA: K1 slalom

USPehI:

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

Svetovno mladinsko prvenstvo - 2012 3xK1 slalom 1. mesto

Evropsko mladinsko prvenstvo - 2011 3xK1 slalom 1. mesto

Svetovno mladinsko prvenstvo - 2013 3xK1 slalom 3. mesto

Svetovno prvenstvo za mlajše člane - 2015 K1 slalom 6. mesto

IME: Lea Novak

DATUM ROJSTVA: 26. 2. 2000

KLUB: KKK Tacen

KATEGORIJA: C1 slalom

USPehI:

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

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

Evropsko mladinsko prvenstvo - 2016 K1 slalom 15. mesto

Svetovno mladinsko prvenstvo - 2016 K1 slalom 21. mesto

Svetovni pokal (Tacen) - 2016 C1 slalom 23. mesto

KajaK - ŽenSKe

KajaK - moŠKI

KanU - moŠKI

KanU - ŽenSKe
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Tekmovalec skozi
protitočna vrata
vesla proti toku

Kajakaško veslo

Kanuistično veslo

Tekmovalec
skozi

točna vrata
vesla s tokom

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

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 tekmujejo v kajaku (K1M)
in kanuju enosedu (C1M) ter v kanuju 
dvosedu (C2M), ženske pa tekmujejo
v kajaku (K1Ž) in kanuju enosedu (C1Ž).

Tekmovalci in tekmovalke se merijo tudi 
v ekipnih vožnjah. Ekipo, ki predstavlja 
državo v posamezni disciplini, 
sestavljajo trije čolni, ki si sledijo na 
progi in poskušajo doseči čim hitrejši 
čas, brez dodatnih kazenskih sekund. 

Ura se ustavi, ko ciljno linijo prečka 
zadnji izmed trojice čolnov. V 
moštvenih preizkušnjah ekipe 
nastopajo le v eni vožnji.

Na posamični tekmi tekmovalci najprej 
nastopajo v kvalifikacijah. Iz kvalifikacij 
se v polfinale prebije najboljših 30 
kajakašev, po 20 kanuistov, kajakašic in 
kanuistk ter 15 najboljših dvojcev. 

V finalu vsake izmed disciplin nato 
nastopi po deset najhitrejših 
tekmovalcev oziroma tekmovalk iz 
polfinala, razen v finalu kajakašev, kjer v 
finalu evropskih prvenstev nastopi 15 
najhitrejših kajakašev polfinala.
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Zgodnjeaprilski mednarodni tekmi 
v slalomu na divjih vodah v Tac-
nu sta bili samosvoja generalka 

in za Evropejce priložnost, da preizku-
sijo progo pod Šmarno goro. Kajti od 
31. maja, ko bo odprtje pred mestno 
hišo, do 4. junija bo na severnem 
koncu prestolnice letošnje evropsko 
prvenstvo. Tujcev, ki so jim brzice Save 
pokazale zobe, ali pa obratno, torej 
ni manjkalo, mi pa smo jih ob tem 
povprašali, kako ocenjujejo eno redkih 
še naravnih prog na svetu, no, roko na 
srce, napol ali pa še več je že umetna, 
in kako se počutijo v Ljubljani. V odgo-
vorih so bili iskreni, naj pa opomnimo, 
da je bil v začetku aprila vodostaj Save 
v Tacnu zaradi suše nizek, v zadnjem 
delu je bila proga preplitva, s tem pa 
so bile povezane tudi težave tekmo-
valcev in tekmovalk. Seveda predvsem 
po kilogramih težjih moških, ki so se s 
čolni dotikali dna in so pri kanuisti čnih 
dvojcih, kjer veslata dva krepka moža, 
že prav nasedali. Na poznejših, začet-
nomajskih izbirnih tekmah za sestavo 
slovenske reprezentance za tacenski 
evropski šampionat je bila gladina Save 
zaradi obilnega deževja razumljivo pre-
cej višja in so nastajale težave druge 
narave. Torej, mati narava je muhasta, 
a kot tako jo je treba sprejeti in se ji 
prilagoditi. 

Peter in Pavol Hochschorner, Slo-
vaška, trikrat olimpijsko zlata v kanuju 
dvojcu, imata še bron, na SP sta zbrala 
šest zlatih, štiri srebrna in prav toliko 
bronastih odličij, na evropskih prvenstvih 
sta bila enajstkrat prva ter po trikrat 
druga in tretja. V zbir medalj s SP in 
EP so všteti tako posamični kot ekipni 
žlahtni uspehi. Pavol Hochschorner: 
»Tacenska proga mi je všeč, že dvakrat 
sva bila tukaj. Včasih zmagava, drugič 

nisva najboljša. No, tokrat je bil spodnji 
del proge malce drugačen, kot je bil ob 
zadnji priložnosti, prireditelji so opravili 
nekaj sprememb. Zdaj je ta del precej 
težji, vodni tok se velikokrat spremeni, 
tu je zdaj res zahtevno veslati.« Peter 
Hochschorner: »Vodostaj je bil malce 
prenizek. Za evropsko prvenstvo v Tacnu 
imajo na tako težki progi vsi dvojci svojo 
priložnost. Po mojem je vsaj deset čolnov 
kakovostno na približno isti ravni. Rada 
imava naravne proge, ta v Tacnu je kot 
takšna, zato nama je všeč. Organizacija je 
na visoki ravni, Ljubljana je lepo mesto. 
Najde se tudi dobra pica za pojesti, na 
splošno je tu dobra hrana.«  

Joe Clarke, Velika Britanija, olimpijski 
prvak v kajaku iz Ria de Janeira, s sve-
tovnih prvenstev ima dve bronasti ekipni 
kolajni, na EP je bil v ekipnih vožnjah 
dvakrat drugi. »Rad veslam v Tacnu, že 
tretjič sem tukaj. Vsako sekundo tukaj v 
Sloveniji, tudi ker je prelepo vreme, res-
nično uživam. Novi spodnji del proge je 
videti zelo dobro, na nekaterih predelih 
je zaradi vodostaja res preplitev, toda če 
imaš pravilno linijo veslanja, to ni težava. 
Na progi sem res užival, na koncu dneva 
mi je to prineslo tudi osebno rezultatsko 
korist (bil je drugi, op. p.). Tacenska proga 
je resnično, kot ste rekli, napol narav-

Tacenska proga umetna, 
a z vso lepoto naravne

Nekatere od tujih tekmovalk in tekmovalcev smo povprašali o tacenski progi in na 
splošno o Ljubljani.

Joe Clarke, Velika Britanija

Peter in Pavol Hochschorner, Slovaška
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na, napol umetna, potrebujemo pa več 
takšnih. Umetne proge je težje vzdrže-
vati, moraš imeti oziroma pridobivati 
denar, da obratujejo, ta tacenska pa dela 
24 ur vsakega dne, kar je velika stvar, 
proizvaja namreč kajakaške genije te de-
žele. Pri vas mi je zelo všeč, Peter Kauzer 
je tukajšnja slovenska legenda, moj zelo 
dobri prijatelj, tudi treniram z njim.«       

Corinna Kuhnle, Avstrija, dvakratna 
svetovna prvakinja v K-1, srebro in bron 
ima z ekipnih preizkušenj, na evropskih 
prvenstvih je bila posamično srebr-
na, premore še ekipni srebro in bron. 
»Seveda imam rada tacensko progo, je 
ena mojih najljubših, tu sem postala leta 
2010 svetovna prvakinja. Že nekaj časa 
je tega, takrat sem bila mlajša (smeh). 
Ob spremenjenem zadnjem delu proge 
je zdaj treba delati vse od sebe do cilja. 
Lepo je tekmovati v Sloveniji, vedno se 
nabere lepo število gledalcev, Slovenci 
so resnično vljudni. V spodnjem delu je 
proga res malce plitva, a ko bo vodostaj 
reke višji, bo prijetno veslati in se spušča-
ti po njej. Zame nizek vodostaj ne pred-
stavlja težave, saj sem v čolnu sama, pri 
kanuisti čnih dvojcih pa je vse verjetno 
res na robu. A v Ljubljani je vedno lepo 
tekmovati, tu imam tudi nekaj prijateljic, 
ena od njih je slovenska kajakašica Urša 
Kragelj. Rada prihajam sem. Tacenska 

proga je napol naravna, a z drevjem in ne 
toliko betona je videti bolj naravnorečna 
kot mnoge druge.«  

    
Matej Benuš, Slovaška, kanuist je 

olimpijski podprvak iz Ria, šestkrat je 
bil svetovni prvak v ekipni vožnji, ima 
še posamični bron, na EP je doslej zbral 
sedem zlatih medalj, vse so ekipne, v 
posamični konkurenci pa ima srebrno 
odličje in dva brona. »Tacenska proga mi 
je resnično všeč, a raje bi imel višjo raven 

vode. Sem namreč precej težak, imam jih 
skoraj devetdeset, zato sem nekajkrat s 
čolnom udaril ob dno. Zadnji del proge je 
bil preplitev, a to ni bila največja težava. 
To je bila zaradi vodostaja celotna proga, 
želel bi si višjega. Če je proga napol na-
ravna, napol umetna? Ne, je nenaravna 
(smeh). Prireditelji so jo preveč spremi-
njali. V Tacen prihajam že več kot deset 
let, zato jo zelo, zelo dobro poznam. Slo-
venija mi je resnično všeč, raje jo imam 
kot Nemčijo ali Francijo, bližje je Slovaški. 
Tudi ljudje se mi dopadejo.«   

Giovanni De Gennaro, Italija, bil je 
prvi in tretji v ekipnih vožnjah kajakašev 
na SP, s prvenstev stare celine ima ekipni 
bron. »Tacen je ena od mojih priljubljenih 
prog. Ta dela v zadnjem delu so neko-
liko premešala karte, ki so zdaj v igri, 
a moram povedati, da so po lanskem 
finalu svetovnega pokala uredili, kar je 
bilo pomanjkljivo, in to precej dobro. 
Na nekaterih delih je bil vodostaj res 
prenizek, zagotovo je bilo pri zadnjem 
skoku vse le preveč značaja naključne 
sreče. A naše delo je, da se po progi 
spustimo najhitreje, kot je le mogoče, ne 
glede na to, kakšna je. Pomembno je le, 
da je takšna, da se ne poškoduješ, in nič 
drugega. Zame ima proga vse značilnosti 
umetno zajezene reke, a tudi vso lepoto 
naravne. Da, tu je beton, to drži, a tudi 
veliko narave, smo v parku v stiku z 
mestom. Menim, da je to zmagoviti ključ 
tudi za privabitev mladih v ta šport. Zelo 
mi je všeč v Ljubljani, v njej sem se vedno 
počutil dobro, vesel sem, ko imamo tukaj 
vsako leto mednarodna tekmovanja. 
Vedno poskušam priti.« 

Marko Uršič,  
novinar dnevnega časopisa  

Slovenske novice

Besedilo je bilo objavljeno v posebni prilogi 
Dela in Slovenskih novic. 

Giovanni De Gennaro, Italija

Corinna Kuhnle, Avstrija

Matej Benuš, Slovaška
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Jez med Brodom in Tacnom na Savi 
je že s prvimi kajakaši na naših re-
kah, kmalu po prvi svetovni vojni, 

postal poznan. Od takrat dalje pred-
stavlja izziv za kajakaše. Preko jezu se 
je dalo veslati na dveh mestih; prvo je 
bilo preko jezu na levi strani pri mlinu, 
v kolikor so dvignili vodna kolesa, 
drugo, za kajakaše veliko bolj zanimivo 
mesto, pa je bilo skozi zapornico na 
desnem bregu Save. 

Divji, več metrski padec vode preko 
skalnatega pragu je predstavljal enega 
najbolj ekstremnih, pa tudi dragih 
doživetij, ki je v veliki večini primerov 
prineslo izgubo ali uničenje dragocene-
ga čolna, ki so si ga prvi kajakaši morali 
izdelati sami.

Zato nas ne sme čuditi, da so 
ravno ta najtežji vodni odsek izbrali za 
organizacijo prvih kajakaških slalom-
skih tekmovanj. Prva slalomska tekma 
v Tacnu je bila organizirana leta 1939. 
Seveda so startali pod zapornico jezu 
na Savi, ker je bilo bolj varno. Vseeno 
je zahtevna proga takrat dobro zde-
setkala udeležence tekmovanja, in od 
šestnajstih čolnov, kolikor jih je bilo na 
startu, jih je v cilj priveslalo le devet. 
Prvi veliki zmagovalec tekmovanja v 
Tacnu je bil Ljubljančan Rudi Malaho-
vsky. 

Do leta 1952 je bil start vseh tek-
movanj pod zapornico jezu preko Save. 
A z razvojem čolnov in novih tehnik 
veslanja, predvsem pa novega dodatka, 
s čimer je proga prvič dobila pridih 
umetne, je tudi vožnja preko divjega 
spusta vode postala varnejša. Tega 
leta so prvič tekmovali preko zapor-
nice. Ker se je voda, ki je tekla skozi 
zapornico, z veliko močjo zaletavala 
v skale pod njo, je s časom izdolbla v 
njih luknjo, ki je bila za kajakaše zelo 
nevarna. Tu so se radi lomili čolni, za 
povrh so skrilnate klade plavajočemu 
tekmovalcu zadale še kakšno dodatno 
poškodbo. Zato so izdelali leseno dno, 
ki so ga položili čez luknjo pod zapor-

nico, da je voda enakomerneje tekla 
čez njo. To leseno dno je izdeloval 
domačin Albin Čižman – Bine, in to za 
vsako tekmo novega, saj je starega že 
po nekaj dneh voda povsem uničila. 
Za pomoč pri pripravi tekme, kar je 
takrat pomenilo predvsem mukotrpno 
postavljanje vrat, ki takrat še niso bila 
na žicah, temveč na lesenih trinogih, 
so dobili pol klobase na dan in plačan 
tramvaj od Ljubljane do Tacna. 

Z odličnimi nastopi na tekmova-
njih so si slovenski kajakaši pridobili 
takšen ugled, da so Brodarski zvezi 
Slovenije leta 1955 zaupali organiza-
cijo svetovnega prvenstva. To svetov-
no prvenstvo v Tacnu je bilo drugo 
svetovno prvenstvo, ki je bilo kdaj koli 
organizirano v Jugoslaviji in Sloveniji 
(v katerem koli športu). Veliki športni 
dogodek, ki je potekal od 29. do 31. 7. 
1955, se je začel s sprevodom športni-
kov po ljubljanskih ulicah. 

Tekmovanje si je ogledalo 15.000 
ljudi, kar je bila za tisti čas neverjetno 
visoka številka. Za vse te gledalce so 
zgradili velike tribune. Sodelovalo je 
kar štirinajst držav, kar je bil rekord, ki 
so ga druga svetovna prvenstva prese-
gla šele v sedemdesetih letih. Seveda 
se pred takšno publiko naši niso mogli 
izneveriti. Tretje mesto je dosegel 
Jože Ilija, peto Milan Zadel, kar je bil 
odličen uspeh, ki ga je s 17. mestom 
dopolnil še Bogdan Svet. Na prvenstvu 
sta nastopala še Natan Bernot in Miloš 
Požar v dvojcu. Na tem svetovnem 
prvenstvu so naši tekmovalci prvič 
videli plasti čne čolne, ki so jih takrat 

Bogata zgodovina 
tacenske proge

Tacenska kajakaška proga je med Ljubljančani dobro znana. Ta edinstven športni 
objekt na reki Savi je zaslužen, da je Ljubljana že trikrat gostila svetovno prvenstvo, 
letos pa bo drugič še evropsko. Veliko Ljubljančanov redno obiskuje tekmovanja, ki 
so v Tacnu vsaj dvakrat letno. Malo glavnih mest na svetu se lahko pohvali s takšnim 
objektom, kot tudi s takšno tradicijo kajakaških tekmovanj kot Ljubljana. 
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uporabljali le tekmovalci ene reprezen-
tance. Po svetovnem prvenstvu 1955 
je proga v Tacnu po svetu zaslovela kot 
ena najlepših in najzahtevnejših.

Svetovno prvenstvo v Tacnu je 
pomenilo veliko prelomnico za domače 
kajakaše, pa tudi za progo v Tacnu. 
Tekme v Tacnu so postale vsakoletne 
in bile tudi vedno dobro obiskane, na 
njih pa so se vsakokrat poleg domačih 
merili tudi tuji tekmovalci, ki se prav 
zaradi zahtevnosti vedno radi vračajo 
v Ljubljano.

Žal je velika povodenj leta 1961 
skoraj uničila progo v Tacnu. Potrebna 
je bila večja obnova. Zato so leta 1962 
iz mrež, v katerih je bilo zloženo ka-
menje, postavili pomole za nasprotne 
tokove vode. S tem so naredili progo 
bolj razgibano in modernejšo. 

V naslednjih letih je bila proga 
večkrat malenkostno popravljana. Za 

večje spremembe so se odločili šele 
leta 1982, a pri obnovi je postalo 
jasno, da bo kmalu potrebna večja in 
temeljitejša obnova. Razlog zanjo je 
prišel kmalu. Tacenska proga je dobila 
organizacijo svetovnega prvenstva leta 
1991. Današnjo podobo je tacenska 
proga tako dobila leta 1990 v pričako-
vanju svetovnega prvenstva. Tega leta 
so jo pod vodstvom Rada Kovačeviča 
popolnoma predelali. Zapornico so na-
domestili z napihljivimi baloni in celo 
strugo proge na novo zabetonirali. 

Svetovno prvenstvo je odlično us-
pelo. Srebrni Solkanec Marjan Štrukelj 
je poskrbel za slovenske navijače, ki so 
se spet odzvali v velikem številu.  A v 
spomin mnogih kajakašev se je prven-
stvo zapisalo po osamosvojitveni vojni, 
ki se je začela le nekaj dni po koncu pr-
venstva, in večina tujih reprezentantov, 
ki je prišla na tekmo v Jugoslavijo, je 

Slovenijo zapuščala v vojnih razmerah. 
To je postala anekdota, ki jo Slovenci 
na tekmovanjih v tujini in doma od 
tujcev še vedno pogostokrat slišimo.

Žal so se za tacensko progo po osa-
mosvojitvi začeli slabši časi. Denacio-
nalizacija nad delom zemljišč še vedno 
ni zaključena in evropsko prvenstvo 
leta 2005 ter svetovno prvenstvo leta 
2010 sta minili brez potrebnih vlaganj 
v objekt. 

Seveda so za razliko od vloženih 
sredstev rasli uspehi naših tekmo-
valcev. Tretje mesto Jureta Megliča 
na svetovnem prvenstvu leta 2010 
in drugo mesto Petra Kauzerja na 
evropskem prvenstvu leta 2005 so že 
sodobni uspehi. Slednji še vedno kroji 
svetovni vrh, zato bo letos seveda želel 
izboljšati rezultat. 

Jakob Marušič
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V Sloveniji skoraj vse kajakaške 
poti vodijo v Tacen, od 31. maja 
do 4. junija bodo tudi evrop-

ske. Na savskih brzicah pod Šmarno 
goro bo namreč evropsko prvenstvo 
v slalomu, Peter Kauzer pa bo seve-
da pri kajakaših glavni domači adut 
za donenje Zdravice na razglasitvi 
rezultatov oziroma za osvojitev odličja 
srebrnega ali bronastega leska. Letos 
so mu mednarodni tekmeci že gledali v 
hrbet, na mednarodni tekmi v Tacnu je 
Hrastničan uvodnega dne zmagal in za 
seboj pustil tudi olimpijskega zmago-
valca iz Ria Britanca Joeja Clarka. Na 
izbirnih tekmah za sestavo slovenske 
ekipe za EP, prav tako na tacenski 
progi, je olimpijski srebrni suvereno 
potrdil svoje vodilno mesto v domači 
hierarhiji. »Imel sem jasen cilj, namreč 
zaradi tega, ker sem imel pred izbirnimi 
tekmami takšen bonus, da sem moral 
le eno odpeljati normalno. Niti mi ni 
bilo treba zmagati, tako da sem uvod-
no odpeljal na gotovost. Ravno toliko, 
da sem že takoj v začetku končal 
izbirne tekme. Na drugi izbirni tekmi 
pa sem že v prvi vožnji pokazal, da sem 
na pravi poti, dobro sem se počutil. V 
finalu se mi je pripetila napaka, pre-
vrnil sem se in malce štel ribe, a sem 
bil nato izjemno presenečen. Še v cilju 
sem v primerjavi s prvim tekom izgubil 
kakšno sekundo in pol, tako da sem bil, 
ko sem prišel skozi cilj in videl čas, kar 
malce presenečen. Okej, saj sem imel 

Še vedno sem sposoben 
zmagati

Hrastnik je zaradi obilice vrhunskih namiznoteniških igralcev skozi zgodovino 
v športnem pomenu kot Kitajska, zaradi Petra Kauzerja pa je pravi zasavski 
divjevodaški raj. Če bi vsa Petrova odličja na velikih tekmovanjih denimo 
razstavili v središču mesta, bi Hrastnik zasijal daleč, daleč naokoli. Dvakratni 
svetovni prvak ima še ekipni bron, petkrat je bil zlat z evropskih prvenstev, enkrat 
posamično, štirikrat z ekipo, tu sta še dva srebra v K-1 in bron ekipno, da uspehov 
v svetovnem pokalu sploh ne omenjamo, napisati bi namreč morali statistični 
učbenik. Lani pa so v Hrastniku plesali sambo, Kauzerju se je uresničila dolgoletna 
želja, cilj, ki je zaradi spodrsov že postal tudi mora. Na olimpijskih igrah v Riu de 
Janeiru so umetne brzice ubogale Petrovo ukazovanje z veslom in ga ponesle do 
srebrnega odličja, po Andražu Vehovarju iz leta 1996 v Ocoee Whitewater Centru, 
drugega slovenskega kajakaškega na olimpijskih igrah. Osvežimo spomin, tudi 
Vehovarju so na zmagovalnem odru za vrat obesili trak s srebrno kolajno. 
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Pri sklenitvi avtomobilskega 
zavarovanja izkoristite dodatne 
ugodnosti v akciji Sprosti čas:

•  zavarovanje prtljage,

•  zavarovanje odgovornosti  
in asistence za kolesarje,

•  zavarovanje rehabilitacije  
po prometni nesreči in kar

•  do 30 EUR popusta pri letnem 
turističnem zavarovanju.

Več na triglav.si.

Si ne upate  
iz avta?  
Kar brez skrbi.

Več kot le avtomobilsko 
zavarovanje.
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pet sekund slabši čas kot v prvi vožnji, 
a vseeno si nisem mislil, da bom s 
prevračanjem, s takšnimi hudimi napa-
kami, še vedno hitrejši od vseh drugih. 
Za zdaj se dobro počutim, izdelal sem 
tudi načrt treningov do evropskega 
prvenstva,« je športno počutje opisal 
naš divjevodaški matador. Ker mati 
narava padavine z neba različno od-
merja, na mednarodnem tekmovanju v 
Tacnu je bil vodostaj Save nizek, nato 
pa se je odprlo nebo in je voda drla že 
na bregove, smo kot športni meteo-
rologi ocenili stanje. »Hvala bogu, da 
je bil dež in da je deževalo teden dni 
pred uvodnima izbirnima tekmama in 

da je prej bila takšna suša. Zemlja ni 
bila namočena in se je vse dosti hitro 
zlilo naprej. A saj pravim, dež je prišel v 
pravem trenutku, da se je vsaj nor-
malno izpeljalo izbirne tekme. Menim, 
da zaradi dežja tudi ne bo težav za 
evropsko prvenstvo, denimo, da bi bilo 
takrat premalo vode. Kvečjemu preveč, 
ampak ... ne, če bi bil vodostaj na progi 
takšen tudi za EP, bi bilo super. Nato 
niti v cilju ne bi imel težav, da bi deni-
mo praskal po skalah, takšen vodostaj 
je za Tacen v redu,« je vse pozorno 
analiziral Kauzer, lani četrti s prvenstva 
stare celine v slovaškem Liptovskem 
Mikulašu. 

Velika torta
No, triintridesetletnik je na evrop-

skem prvenstvu v Tacnu leta 2005 tudi 
začel svoj žlahtni pohod po brzicah. 
»Dvanajst let je od tega, za zdaj se 
še kar počutim mladega kot takrat in 
se še čutim sposobnega boriti se za 
najvišja mesta. Ta motiv in želja po 
dokazovanju samemu sebi me vlečeta 
še naprej.« Je pa hrastniška raketa že 
poudarila, da na prvenstvu stare celine 
lahko zmaga vsak, ki pride v finale. 
»Zavedam se, da prihajajo mlajši, iz 
leta v leto napredujejo. Sam poskušam 
držati stik z njimi, se bojevati za zma-
go, in za zdaj mi to še uspeva. Je pa 
res, da nobenega nikoli in nikdar nisem 
podcenjeval, cilji so bili jasni in si jih 
postavljam realne, takšne, kot vidim, 
da sem jih sposoben v tistem trenutku 
doseči. Za zdaj še vem, da če mi uspe 
takšna vožnja, kot jo znam, sem na 

vsaki tekmi, ne glede na prizorišče, še 
vedno sposoben zmagati. Pri tem pa 
tudi vem, da imajo takšne načrte tudi 
drugi, ki so na startu, in sploh tisti, 
ki smo na koncu v finalu. Nihče ne 
tekmuje tako, da se ne bi potrudil po 
najboljših močeh, bil na koncu četrti ali 
peti, ali pa da mu je pomembno le, da 
je prišel v finale. Vozijo za kolajno ozi-
roma zmago, in to je to,« svojo filozo-
fijo razkriva član Brodarskega društva 
Steklarna Hrastnik. »Po srebru na 
olimpijadi se mi je od srca odvalil velik 
kamen, že takrat sem rekel, da prav z 
zanimanjem čakam naslednje sezone, 
kako se bom spopadel s pritiskom in 
z vsem drugim. Vem, da imam kolaj-
no z vseh največjih tekem, v bistvu 
imam naslove prvaka z vseh, razen z 
olimpijskih iger, in četudi bi zdaj končal 
kariero, bi bil zadovoljen z izkupičkom. 
Pač uživam v veslanju in vse, kar pride 
poleg in bo še prišlo, vsak rezultat bo 
še ena dodatna češnja na torti, ki je 
že tako ali tako zelo velika in sladka.« 
No, malce psihološko pofilozofirajmo, 
če bi bili kajakaš, bi si za EP v Tacnu 
tudi zadali geslo, da že ne bi dopustili, 
da nas na domačem dvorišču, progi, 
uženeta asa, kot sta denimo Joe Clarke 
ali Jiři Prskavec. »Glede domače proge 
je tako, lahko je zelo velika prednost, 
lahko pa je tudi zelo velika slabost. Tu 
v Tacnu moraš imeti tudi zelo veliko 
sreče z vodo, zato ker če si ti ta postavi 
pokonci, lahko zaradi nje izgubiš tudi 
dve, tri sekunde. A jaz sem se v Tacnu 
navadil uživati, in to je to,« smo udarili 
po temi domačega dvorišča. Sava je 
Sava, ali je to na ljubljanskem robu v 
Tacnu ali pa v Kauzerjevem Hrastniku. 

Buljenje v vratca
Ker je Peter Kauzer takšna veliči-

na kajakaškega športa, ima seveda 
pravico povedati tudi kaj o domačih in 
tujih smernicah položaja in razvoja te 
panoge. To pač ni razvoj, če na tekmah 
svetovnega pokala ni denarnih nagrad. 
»V bistvu je to edino, kar bi spremenil. 
Za vse drugo pa naj se sekirajo tisti, ki 
so za to postavljeni, ker, konec koncev, 
tudi če smo tekmovalci dali kakšne 

17Številka 2 



Z.E. karavana
100% električna vozila. Spoznajte jih!

Ljubljana, 5. 6. – 11. 6. 2017

renault.si

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

ideje, nikoli niso padle na plodna tla. 
Rekli so nam namreč, da so oni na 
položaju, in to je to. Pri tehnologiji pa 
je tako, zelo je napredovala, finančno 
sploh ne bi bil velik problem, da bi na-
posled naredili in postavili takšna vrat-
ca, ki bi pri pravilnih odločitvah dodat-
no pomagala sodnikom. Okej, moti ti 
se je človeško, a v preteklosti nas je 
bilo zaradi tega že veliko oškodovanih, 
menim, da bo tudi v prihodnosti nekaj 
takšnih primerov. A ne moremo nič, 
tu je poleg pač še človeški dejavnik, in 
verjamem, da je zelo težko, če ves dan 
buljiš v vratca in sploh če je še vroče 
ali dežuje. Na koncu vsakemu pade 
zbranost, a saj zato imamo posnetke, 
ki bi jih lahko pregledali. Nisem pa za 
krajše proge, slalom je slalom, saj se 
tudi v tenisu ne spreminjajo pravila. Od 
80 do 90 sekund vožnje je za kajakaša 
povsem normalna proga, no, dobro, saj 
je bilo lani za finale svetovnega pokala 
v Tacnu, ko je bil cilj pod mostom, zani-
mivo. A moramo se zavedati, da če se 
ne bi storilo tako in če bi že na začetku 
rekli, da bo tam cilj in bi postavili še 
dvoje vratc za vožnjo proti toku, ker so 
bila na progi le štiri takšna, bi bila pro-
ga za 75, 80 sekund vožnje. Lahko bi jo 
sicer skrajšali in jo naredili bolj zavito, 
a menim, da je to neumnost. Konec 

koncev smo slalomisti na divjih vodah, 
če pa kanijo krajšati proge, pa naj uve-
dejo dodatno disciplino, naj naredijo 
sprint,« je srebrni junak Ria pojasnil 
svoja stališča. »Glede denarnih nagrad 
pa bi Mednarodna kajakaška zveza 
morala kaj storiti, konec koncev smo 
profesionalci. To počnemo od jutra do 
večera oziroma 24 ur na dan, sedem 
dni v tednu, vse dni v letu. Menim, da 
bi se moralo pri tem nekaj spremeniti.« 
O zaspanosti mednarodne zveze, ki se 
trudi le ob olimpijskih igrah, je navrgel: 
»A razmišljati je treba o tekmovalcih, v 
bistvu so oni tam zaradi nas, ne mi za-
radi njih.« Pa se tudi v Sloveniji kajaka-
ški šport večinoma gleda le skozi lupo 
olimpijskih iger? »Saj to je vedno bilo 
tako, tako je v vsakem športu. Izjema 

so smučarski skoki, alpsko smučanje, 
nogomet in drugi ekipni športi. Če ni 
rezultata na olimpijskih igrah, nimaš kaj 
poleg za praskati. Na žalost je to tako, 
resda je v drugih športih tudi več te-
kem. Saj pravim, nekaj bo v kajakaštvu 
treba spremeniti, a za zdaj sam tega 
ne bom mogel. Namen je, da čim bolje 
tekmujem, in to je to,« smo pogovor s 
Petrom Kauzerjem ob tacenski progi 
sklenili s trdno izraženim mnenjem 
našega žlahtnega mojstra brzic. 

Marko Uršič,  
novinar dnevnega časopisa  

Slovenske novice

Besedilo je bilo objavljeno v posebni prilogi 
Dela in Slovenskih novic. 
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Marca jih je dočakal trideset, 
družinski oče je že nekaj let, 
njegova najmlajša navijača 

sta šestletna hči Anaja in dveletni sin 
Arne, v Tacnu ju spremlja Benijeva 
srčna dama Arnita. Toda prav daleč 
nista niti oče Matjaž, ki ga je pripeljal v 
kajakaški šport, niti mama Metka, oba 
sta kot množica kajakaških zanesenja-
kov že vrsto let vpeta tudi v organi-
zacijo tekem v Tacnu. Iz neučakanega 
najstnika je dozorel v tekmovalca za 
velike tekme, zato serijsko zbira kolaj-
ne na svetovnih in evropskih prven-
stvih, zmaguje na tekmah svetovnega 
pokala in zadnjih pet let velja za enega 
najboljših kanuistov na svetu. Zanj 
velja, da je že vso kariero zelo hiter, 
življenje pa mu grenijo dotiki vrat. 
Tudi v Riu je bilo tako. Beni je izjemno 
skromen in simpati čen vrhunski špor-
tnik, obenem pa pravi profesionalec, 
ki je poleg zaposlitve na notranjem 
ministrstvu, natančneje, v policiji, 
hvaležen dolgoletnim sponzorjem, da 
ga vsestransko podpirajo in mu s tem 
omogočajo vrhunske rezultate na sve-
tovnem nivoju. Prav tako je hvaležen 
ožji in širši družini za vso podporo, ki 
mu jo nudijo; Savškovi so zelo poveza-
ni, to se v kajakaški srenji ve. 

So lanske olimpijske igre v Riu de 
Janeiru in nastop tam pozabljene?

»Načeloma ne razmišljam več o igrah 
v Riu in nastopu. Ni šlo tako, kot sem si 
zamislil, niti približno. A zdaj imam že 
nove cilje, eden od njih je tekma pri-
hodnji teden pri nas v Tacnu, pa potem 
jeseni, konec septembra, svetovno pr-
venstvo Franciji. Upam, da bom imel še 
enkrat možnost tekmovati na največji 
tekmi na svetu - olimpijski. Izkušnja 
Petra Kauzerja me navdaja z optimiz-
mom, verjamem, da sem v Tokiu tudi jaz 
sposoben ponoviti Petrovo zgodbo iz 
Ria. Tudi njemu je uspelo šele tretjič.«

Pred vami je nov izziv, EP v Tacnu, 
na progi, kjer trenirate in tekmujete 
že več kot dve desetletji, kjer je vaš 
drugi, če ne prvi dom.

»Da, v Tacnu sem zadnja leta, kaj 
leta, desetletja skoraj več kot doma. 
Tudi zato je nas Slovence v tacenskem 
kanalu težko premagati. Tako kot 
Slovake, nekoč še posebno Michala 
Martikana v Liptovskem Mikulašu in 
Bratislavi, ali Nemce v Augsburgu. Od 
svojega osmega leta, ko so me starši 
včlanili v klub, treniram in tekmujem 
tu. Sicer pa nas je iz Vižmarij, od koder 
smo Savškovi, med divjevodaši polno, 
tudi Andraž Vehovar je bil.«

Lani jeseni ste tu na tekmi 
svetovnega pokala zmagali. Se lahko 
zgodba 4. junija, ko se boste udarili 
za evropski naslov, ponovi?

»Res je lanska zmaga dobra podlaga 
za letos. Vem, da sem tega sposoben. 
Če me že vlečete za jezik, da, lahko se 
ponovi. Sicer pa sem bil evropski prvak 
v C-1 tudi že pred dvema letoma v 
nemškem Markkleebergu.«

V tacenskem kanalu nas 
je težko premagati

Kanuist Benjamin Savšek je bil lani v Braziliji prvi slovenski kandidat za olimpijsko 
kolajno. Ne le to, celo na svetovnih stavnicah so ga imeli za glavnega favorita za 
zlato na olimpijskih igrah. Vemo, kako se je končalo, razočaranje je bilo veliko, 
najbolj je bil potolčen sam Beni, kot ga kličejo v slovenski kajakaški srenji. Toda 
življenje gre naprej, hitro se je pobral in po Riu lani zmagal na tekmi svetovnega 
pokala v Tacnu, drugo leto zapored.
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Jeseni bo v francoskem Pauju 
svetovno prvenstvo. Podprvak sveta 
ste bili že dvakrat, tudi bronasti 
enkrat, svetovne krone pa še nimate.

»Res je. Tudi to je eden od mojih ci-
ljev. Lahko ga dosežem že letos jeseni.«

V čolnu ste že več kot dve desetletji. 
Začeli ste pravzaprav v kajaku, ali ne?

»Veslal je že oče Matjaž, pred menoj 
sta to počela oba brata. Ko sta s kanuja 
prešla na kajak, je pri hiši ostal skoraj 
nov kanu, starši so ga namenili meni. 
Najbrž je bilo to dobro za mojo tehni-
ko, veslati se namreč v kajaku naučiš 
lažje in hitreje kot v kanuju. V tem 
lahko le na eni strani popravljaš smer, 
tudi položaj v čolnu, ko klečiš, je manj 
naraven kot v kajaku, kjer sediš. Kljub 
temu danes v kanuju uživam.«

Kako ste letos pripravljeni na novo 
sezono? Z evropskim prvenstvom se 
ta zares šele začenja.

»Počutim se v redu, mislim, da sem 
v dobri formi, poškodb ni bilo. Kot že 
nekaj let sem bil na pripravah v Zdru-
ženih arabskih emiratih, natančneje na 
progi v Al Ainu. Pripravljal sem se tudi 
v Pauju v Franciji, kjer bo septembra 
svetovno prvenstvo.«

Slovenija ima trenutno z vami vred 
pet kanuistov, ki so na tekmah 
najvišjega ranga sposobni uvrsti tve 
med deset. Poleg vas so to še Anže 
Berčič, Jure Lenarčič, Blaž Cof in 
Luka Božič, pa še kdo bi se našel. 
Neverjetna notranja konkurenca, kar 
bi morala biti prednost pred tujci. Je 
tudi res tako?

»Naše izbirne tekme so resna za-
deva, nikakor se jih ne da vzeti z levo 
roko. Res imamo zelo širok vrh odlič-

nih kanuistov. Je pa tudi pri Slovakih 
tako, morda je še hujša konkurenca 
kot pri nas.«

Že vrsto let ste med tremi, štirimi 
najboljšimi kanuisti na svetu.

»Te dni sem premišljeval, da sta 
moja glavna konkurenta Slovak Matej 
Benuš in Francoz Denis Gargaud Cha-
nut vrstnika, vsi trije smo letnik 1987. 
Nekaj let mlajši je Nemec grških kore-
nin Sideris Tasiadis, tudi sijajen kanuist. 
Je pa tako, da kanuisti malce kasneje 
dozorimo v vrhunske tekmovalce kot 
kajakaši. Veliko vlogo imajo izkušnje, 
kilometrina. Seveda je nadarjenost os-
nova, brez nje ni nič. Kasneje pa delo, 
delo in še enkrat delo.«

Kanuistična ikona, slovaška legenda 
že v obdobju življenja Michal 
Martikan pa ostaja vzor, kajne?

»V Tacnu, ko sem zmagal pred 
dvema letoma, sem ga premagal, bil je 
drugi, toda absolutno je prvi kanuist 
vseh časov, najbrž celo nasploh med 
vsemi divjevodaši slalomisti. Najboljši 
je na največjih tekmah, olimpijskih 
igrah, svetovnih in evropskih prven-
stvih. Že pri 17 letih je zmagoval, v eni 
kombinaciji vratc je bil sposoben dobiti 
tekmo, neverjeten občutek za vodo 
ima. Pogosto sem ob njegovem vesla-
nju ostajal odprtih ust. Je kombinacija 
moči in vrhunske tehnike, seveda pa 
ga zdaj pri 38 že nekoliko dajejo leta. 
Pravzaprav ne vem, v kakšni situaciji je 
trenutno, ali bo v Tacnu sploh nasto-
pil.« 

Borut Perko,  
novinar dnevnega časopisa  

Slovenske novice

Besedilo je bilo objavljeno v posebni prilogi 
Dela in Slovenskih novic
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Je pa Kragljeva po brazilski olim-
pijadi pozneje začela priprave na 
novo sezono, tudi zaradi študijskih 

obveznosti. A prvo- in drugoaprilska 
mednarodna tekma v Tacnu sta z 
drugima mestoma dokazali, da njena 
forma ni zarjavela, gotovo pa je še ve-
liko rezerv. »Ti tekmi sta bili v času, ko 
sem še dvigovala pripravljenost. Zdaj 
se tudi dosti bolje počutim, telesno 
moč sem izboljšala na želeno raven, 
tako da sem, kar zadeva tega, priprav-
ljena. Izbirne tekme za reprezentanco v 
Tacnu so pokazale, bile so zadnja pre-
izkušnja pred evropskim prvenstvom, 
na čem še moram delati,« je pogovor 
odprla študentka ljubljanske filozofske 
fakultete, in sicer prevajalstva, njeni 
jezikovni področji sta angleščina in 
francoščina. »Študij končujem, upam, 
da bom do jeseni diplomirala,« Urša 

Kragelj uspešno vesla in vozi skozi 
vratca tudi na izobraževalnih deročih 
vodah. 

Je pa Primorka ob začetku sezo-
ne in mednarodnega slalomiranja na 
tacenski progi navrgla, da sta dva 
meseca idealno obdobje, da se lahko 
ustrezno pripravi na evropsko prven-
stvo. »Že pozimi sem se s tem v mislih 
začela pripravljati na sezono. Malce 
daljši premor sem potrebovala zaradi 
mentalnega počitka pa tudi telesnega, 
in to mi je na koncu uspelo. Upam, 
da bom vse to lahko pokazala tudi 
na prvem vrhuncu letošnje sezone.« 
Kajakašica kluba s sedežem v Novi 
Gorici, proga pa je v Solkanu, si je 
pred EP želela kar najbolje naštudirati 
zadnjo tretjino proge v Tacnu, saj gre 
za povsem nov odsek. »Zaradi spre-
minjajočega se vodostaja Save se s 

tem povsem spremeni tudi slika. Ob 
visokem sploh ni tistih zadnjih padcev, 
kar je v redu. Ne vem, ali so si priredi-
telji tekmovanje zamislili izpeljati tako, 
da bo cilj že malce prej, saj tisti odsek 
avtomatsko ni povsem varen. Ta že 
omenjeni del pa je drugačen, treba je 
naštudirati tri nasprotne tokove, poleg 
tega še nov odsek. Temu sem posvetila 
in še bom čim več časa. Menim, da bo 
na tekmah eden od ključnih delov,« 
smo se s Kragljevo pogovarjali ob progi 
v Tacnu, ki jo je konec aprila zaradi 
obilnih padavin prizadela povodenj. 

Verjame vase
Naša najboljša kajakašica na 

deročih brzicah pa se EP na robu 
ljubljanskega mesta, poleg svetovnega 
prvenstva v Pauju pod francoskimi 

Tacensko progo še 
najbolje poznam

Primorska duša je čustveno deroča in odločna kot Soča, tudi bistra hči planin s 
svojo lepoto polni lokalno dušo. Soča pa je izvrgla tudi vrsto odličnih kajakašev, 
kanuistov in kajakašic na divjih vodah. Na bližnjem evropskem prvenstvu v 
slalomu, od 31. maja do 4. junija, v Tacnu bo v ženskem razredu K-1 nastopila 
tudi Urša Kragelj, članica Kajakaškega kluba Soške elektrarne. Žal umetna proga 
na lanskih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru ni imela Sočine lepote in primorske 
tekmovalke na svojih brzicah ni ponesla višje mesto od 9., a če se bo na prvenstvu 
stare celine pravšnje ukrotilo Savo, bo veselje zares prešerno. 
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Pireneji, ki bo od 27. septembra do 
1. oktobra, v tej sezoni najbolj veseli. 
»Zagotovo, na evropskem prvenstvu 
tukaj v Tacnu še nisem dirkala, tekmu-
jem pa že vrsto let. Nimaš vsakič EP na 
domačih tleh, zato se ga še posebno 
veselim. Sploh pa ker je to teren, ki ga 
izmed vseh verjetno še najbolje poz-
nam.« Poznamo pa tudi njene uspehe: 
bila je mladinska svetovna prvakinja 
leta 2006 v Solkanu, leta 2012 je bila 
skupno najboljša v svetovnem pokalu. 
Istega leta je priveslala sploh prvo sve-
tovnopokalno slovensko žensko zmago 
v razredu K-1, bilo je v La Seu d'Urgel-
lu v katalonskih Pirenejih. S prvenstev 
stare celine ima posamično srebro iz 
leta 2016, bron iz 2010., na svetovnih 
prvenstvih je bila v ekipnih vožnjah 
dvakrat bronasta, pisali sta se leti 2010 
in 2013. Torej, Kragljeva je z odličji 
okinčana tekmovalka; kako s temi 
izkušnjami premagati psihološki pritisk, 
ki ga bo ustvarilo domače EP? »Pritisk 
je doma vedno večji, več je vsega okoli 
tebe. Zato imaš morebiti malce manj 
časa osredotočiti se na samo tekmo, 
ampak s tem imam izkušnje. Upam, 
da se mi bo tudi letos uspelo spo-
pasti s tem. Konec koncev verjamem 
vase in v svoje sposobnosti, na koncu 
se o medaljah odloča na vodi. Sicer 
tudi v glavi, strinjam se s tem, moraš 
biti pripravljen, zato pa imam toliko 
izkušenj, da ne bom dopustila, da mi 
kaj takšnega vzame željeni rezultat,« je 
odločna. Najlepše pa bi bilo pod Šmar-
no goro vzeti dve odličji starocelinske-
ga prvenstva, posamično in ekipno. 
»To bi bil idealen razplet, tudi odličje 
v ekipni vožnji je velik uspeh, sploh 
pred domačim občinstvom. Takšnega 
razpleta se zagotovo ne bi branila,« 
pove naša prva adutinja. Kakšno vlogo 
pri premagovanju tekmovalnega stresa 

pa bi lahko denimo imela olimpijska 
izkušnja, torej deveto mesto iz Ria? 
»Tudi Rio, predvsem pa lanska izkušnja, 
izbirne tekme na tacenski progi, kjer 
je bilo ogromno stresa, velik pritisk, 
namreč le en tekmovalec v vsaki kate-
goriji se je uvrstil na olimpijske igre. To 
je bil neke vrste test, je pa tako, da gre 
vsako leto znova. Če si pritisk zdržal 
lani, še ne pomeni, da ga boš tudi 
letos. Samozavest je veliko odvisna od 
lastne pripravljenosti, koliko si zgradil 
na treningih, in tega, koliko si zaupaš. 
Rio je bila lepa izkušnja, zadovoljna in 
vesela sem, da sem Sloveniji priveslala 
prvi olimpijski finale v ženskem kajaku. 
Upam, da bom v prihodnosti še kaj 
pokazala.«

Ni denarnih nagrad
No, pobrskati pa je treba še po 

drugi plati kajakaškega športa. Urša 
Kragelj je zaposlena v Slovenski vojski, 
zanimalo pa nas je, kaj meni o splo-
šnem položaju kajakaškega športa 
v Sloveniji in po svetu. »Kar se ti če 
denarnih nagrad na tekmah svetov-
nega pokala, tekmovalci že vrsto let 
opozarjamo, da to vse skupaj ni nič. 
Enako velja za svetovno prvenstvo, z 
izjemo nagrad države oziroma insti tu-
cij, kot sta Kajakaška zveza Slovenije 
in Olimpijski komite Slovenije. Te pa 
niso tako visoke, da bi se s tem lahko 
dejansko preživljal. Če nimaš za seboj 
močnih pokroviteljev, je s finančne-
ga vidika nepomembno kalkulirati, 
da bi se lotil tega športa. Zame je to 
najlepša športna panoga na svetu, rada 
to počnem, tega je že skoraj dvajset 
let. V Sloveniji ta šport zagotovo ni 
na najslabšem mestu, lahko pa bi bil, 
glede na uspehe in rezultate, na dosti 
boljšem. Sploh zdaj po toliko letih s še 
eno olimpijsko medaljo, kajak bi lahko 
prišel na višjo raven. A že spet je to 
pogojeno s tem, da imamo premalo 
tekem, pojavnosti v medijih. Menim, 
da je to glavni problem, če bi imeli več 
tekem, bi bila tudi priljubljenost večja,« 
je razmišljala 28-letna Kromberčan-

ka. Da bi kajak postal bolj svetovno 
priljubljen, so gotovo na mizi kot 
predlogi tudi spremembe pravil. »Re-
zerve so, sploh v dolžini prog. Trudijo 
se jih skrajšati, en tek kajakašev na 70 
sekund, zdaj je 90. To bi temu športu 
omogočilo boljšo dinamiko, rezerve, 
kar velike, so še v sodniških sistemih, 
denimo da bi tehnologija napredovala. 
Sicer so prav letos razvili vratca, ki so 
občutljiva za dotik, znajo ločiti med 
vodnim in telesnim dotikom. Menim, 
da je velika možnost, da bodo to uvedli 
do naslednjega olimpijskega cikla, kar 
bi pomenilo velik, velik napredek. Pri 
naših tekmah gledalec dostikrat na 
koncu ne ve, kaj je končna odločitev, 
ali bo pritožba zaradi dotika ali zgre-
šenih vratc. Napredki so, a za zdaj gre 
to še z otroškimi koraki, vse bi lahko 
zastavili dosti bolj pogumno. Denar-
ne nagrade pa so velika težava, tudi 
tekme zunaj Evrope bi morali orga-
nizirati. Če bi dali tekme svetovnega 
pokala v Severno Ameriko ali Azijo, se 
nobenemu ne bi izplačalo tja oditi, saj 
ni nobene denarne nagrade. Dejansko 
nimaš od tega ničesar, le strošek. Pri 
evropski in svetovni kajakaški zvezi 
so ravno toliko lagodni, da se jim ne 
ljubi postoriti kaj več, vse stavijo na 
olimpijske igre, od tam dobijo dovolj 
financ, da pokrijejo štiriletni program. 
Preprosto vztrajajo pri tem, da bi kaja-
kaštvo ostalo amaterski šport. A jaz se 
s tem raje ne ubadam, saj le izgubljam 
energijo in čas, je pa vse to seveda 
žalostno. Tekmovalci so že poskušali, 
da bi kaj spremenili, a vse naleti na 
gluha ušesa. Najbolje je, da veslaš, po 
končani karieri pa se morebiti, če imaš 
še vedno interes, podaš v te vode in 
poskušaš kaj izboljšati,« je z izjemno 
zanimivim razmišljanjem napoved EP 
sklenila Urša Kragelj. 

Marko Uršič,  
novinar dnevnega časopisa  

Slovenske novice

Besedilo je bilo objavljeno v posebni prilogi 
Dela in Slovenskih novic
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SLOVENSKE KOLAjNE NA EVROPSKih PRVENSTVih  
V SLALOMu NA diVjih VOdAh (1996 - 2016) 

1. mesto
Simon Hočevar, 
1996, C1M, Augsburg (NEM)

Peter Kauzer/ Andrej Nolimal/ Dejan Kralj, 
2005, 3xK1M, Ljubljana – Tacen (SLO)

Peter Kauzer/ Jure Meglič/ Dejan Kralj, 
2006, 3xK1M, L'Argentière-la-Bessée (FRA)

Peter Kauzer/ Jure Meglič/ Dejan Kralj, 
2007, 3xK1M, Liptovsky Mikulaš (SVK)

Peter Kauzer, 
2010, K1M, Bratislava (SVK)

Peter Kauzer/ Jure Meglič/ Simon Brus, 
2011, 3xK1M, La Seu d'Urgell (ŠPA)

Benjamin Savšek/ Anže Berčič/ Luka Božič, 
2014, 3xC1M, Dunaj (AVT)

Benjamin Savšek, 
2015, C1M, Markkleeberg (NEM)

2. mesto
Miha Štricelj/ Andraž Vehovar/ Jure Pellegrini, 
1996, 3xK1M, Augsburg (NEM)

Fedja Marušič/ Miha Terdič/ Dejan Kralj, 
2000, 3xK1M, Mezzana (ITA)

Peter Kauzer, 
2005, K1M, Ljubljana – Tacen (SLO)

Peter Kauzer, 
2007, K1M, Liptovsky Mikulaš (SVK)

Jure Meglič, 
2010, K1M, Bratislava (SVK)

Urša Kragelj, 
2016, K1Ž, Liptovsky Mikulaš (SVK)

Luka Božič – Sašo Taljat, 
2016, C2M, Liptovsky Mikulaš (SVK)

Simon Hočevar / Dejan Stevanovič/ Sebastjan Linke,
1996, 3xC1M, Augsburg (NEM)

Andraž Vehovar/ Fedja Marušič/ Uroš Kodelja, 
1998, 3xK1M, Roudnice nad Labem (ČEŠ)

Simon Hočevar/ Dejan Stevanovič/ Jošt Zakrajšek, 
2004, 3xC1M, Skopje (MKD)

Urša Kragelj, 
2010, K1Ž, Bratislava (SVK)

Peter Kauzer/ Jure Meglič/ Dejan Kralj, 
2010, 3xK1M, Bratislava (SVK)

Benjamin Savšek, 
2012, C1M, Augsburg (NEM)

Benjamin Savšek/ Luka Božič/ Anže Berčič, 
2013, 3xC1M, Krakov (POL)

Luka Božič – Sašo Taljat, 
2014, C2M, Dunaj (AVT)

3. mesto
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SLOVENSKE KOLAjNE NA EVROPSKih PRVENSTVih  
V SLALOMu NA diVjih VOdAh (1996 - 2016) 

Simon hočevar je na prvem 

evropskem prvenstvu v slalomu na 

divjih vodah v zgodovini priveslal 

do naslova evropskega prvaka med 

kanuisti (augsburg, 1996).

Peter Kauzer, dejan Kralj in jure meglič 

na poti do naslova ekipnih evropskih 

prvakov (l'argentière-la-Bessée, 2006).

jure meglič, Urša Kragelj in Peter Kauzer 

s kolajnami vseh barv (Bratislava, 2010).

luka Božič in Sašo Taljat sta leta 2016 

naslovu svetovnih prvakov (2014), 

bronu s svetovnega prvenstva (2009) 

in bronu z evropskega prvenstva 

(2014) dodala še srebro z eP. 

Urši Kragelj proge na Slovaškem 

ustrezajo. leta 2010 je bila v 

Bratislavi tretja, lani pa druga v 

liptovskem mikulašu.

Peter Kauzer je 

pred domačimi 

navijači pogosto 

na zmagovalnih 

stopničkah. 

Tako je bilo tudi 

leta 2005 na eP 

v ljubljani.

v Španiji so se 

ekipnega zlata 

veselili Peter 

Kauzer, jure 

meglič in Simon 

Brus (la Seu 

d'Urgell, 2011).

Benjamin Savšek, anže Berčič in 

luka Božič so bili leta 2014 na 

dunaju ekipni evropski prvaki, 

leto prej v Krakovu pa bronasti.

Benjamin Savšek je bil po Simonu hočevarju 

in Petru Kauzerju tretji Slovenec z naslovom 

evropskega prvaka v posamični konkurenci 

(markkleeberg, 2015).

Prvo posamično 

kolajno na večjih 

tekmovanjih je 

Benjamin Savšek 

osvojil leta 2012 

na eP v augsburgu. 

olimpijski prvak michal martikan in 

evropski prvak Simon hočevar v družbi 

Boruta javornika (augsburg, 1996).
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Liptovsky Mikulaš (Slovaška)

dobitniki kolajn na 
evropskem prvenstvu 2016

K1 ženske 
1. Melanie Pfeifer NEM

2. Urša Kragelj SLO

3. Jana Dukatova SVK

C2 moški 
1.  Tomaš Kučera –  

Jan Batik SVK

2.  Luka Božič –  
Sašo Taljat SLO

3.  David Schroeder –  
Nico Bettge NEM

3xK1 moški 
1. ČEŠ: Jiri Prskavec/ Vavrinec Hradilek/ Vit Prindiš
2. FRA: Boris Neveu/ Sebastien Combot/ Etienne Daille
3. ŠPA: Samuel Hernanz/ Joan Crespo/ Unai Nabaskues

3xK1 ženske
1. VBR: Fiona Pennie/ Kimberley Woods/ Elizabeth Neave
2. NEM: Melanie Pfeifer/ Jasmin Schornberg/ Lisa Fritsche
3. SVK: Elena Kaliska/ Jana Dukatova/Kristina Nevarilova

3xC1 moški 
1. SVK: Alexander Slafkovsky/ Matej Benuš/ Michal Martikan
2. POL: Grzegorz Hedwig/ Przemyslaw Plewa/ Igor Sztuba
3. VBR: David Florence/ Ryan Westley/ Adam Burgess

3xC1 ženske 
1. VBR: Mallory Franklin/ Kimberley Woods/ Eilidh Gibson
2. ČEŠ: Katerina Hoškova/ Monika Jančova/ Martina Satkova
3. NEM: Andrea Herzog/ Lena Stoecklin/ Birgit Ohmayer
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3xC2 moški 
1. SVK: Hochschorner – Hochschorner/ Škantar – Škantar/ Kučera – Batik
2. POL: Szczepanski – Pochwala/ Brzezinski – Brzezinski/ Wiercioch – Majerczak
3. NEM: Anton – Benzien/ Schroeder – Bettge/ Mueller – Mueller

K1 moški 
1. Jiri Prskavec ČEŠ
2. Vavrinec Hradilek ČEŠ
3. Hannes Aigner NEM

C1 ženske
1. Nuria Vilarrubla ŠPA

2. Katerina Hoškova ČEŠ

3. Mallory Franklin VBR

C1 moški
1. Alexander Slafkovsky SVK

2. Michal Martikan SVK

3. Ander Elosegi ŠPA
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RAZSVETLJAVA ELEKTROINŠTALACIJSKI
MATERIALI

KABLI IN
KABELSKI PRIBOR

OPREMA ZA INDUSTRIJOENERGETSKA OPREMAZELENI VIRI ENERGIJEORODJE

HLAJENJE, OGREVANJE 
IN PREZRAČEVANJE 

SPECIALIZIRANA TRGOVINA Z 

TEL.: +386 (01) 58 99 300

E - POŠTA: info@elektronabava.si

ELEKTRONABAVA D.O.O.
CESTA 24. JUNIJA 3

1231 LJUBLJANA - RNU E

 www.elektronabava.si 
ali v naših poslovalnicah po Sloveniji.



Ljubljana – Tacen, 24. – 26. junij 2005

Evropsko prvenstvo v 
slalomu na divjih vodah 2005
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