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Kaj je bilo, kaj nas 
čaka?

Ob koncu koledarskega leta 2013, ko je tudi tekmovalna sezona že nekaj 
mesecev zaključena, lahko pod njo potegnemo črto. Rezultat: bila je 

uspešna, še vedno so naše športnice in športniki v vseh starostnih kategorijah in 
vseh tekmovalnih disciplinah, tako na divjih, kot mirnih vodah, blizu svetovnega 
vrha, v nekaterih pa celo prav v vrhu. Tako misli tudi Bojan Žmavc, predsednik 
Kajakaške zveze Slovenije, ki je za našo revijo povedal še nekatere druge stva-
ri, ki so še kako pomembne za nadaljnje uspešno delovanje zveze. Kaj pravi, 
lahko preberete na prihodnjih dveh straneh.
Vsekakor se je, kljub rezultatom, na katere smo že nekaj let lahko ponosni, pot-
rebno zavedati, da nič ni večno in da se zadeve hitro lahko obrnejo navzdol, 
zlasti v sedanjih negotovih časih. Pri tem ne mislim, da vodstvo KZS, klubi, 
strokovna kajakaška srenja, trenerji, malone vsi iz vrst nekdanjih vrhunskih tek-
movalcev, ne bi bili sposobni kajakaške barke uspešno voditi tudi v prihodnje. 
Nasprotno.
Tudi prijatelji, resda jih ni toliko, kot pri nekaterih tako imenovanih velikih špor-
tih, so pa zato toliko bolj iskreni in zvesti, ki so si jih kajakaši nabrali z desetletji 
in, ki jim zvesto sledijo, ne bodo odšli. Prav tako bo, sem prepričan, ostala 
tudi podpora medijev, roko na srce, zelo dobrodošla. Saj veste, z novinarji 
se ne gre bosti, če pa si z njimi prijatelj, pa še toliko bolje. Kajakaše imajo, 
le redke so izjeme, v Sloveniji ljudje od nekdaj radi, to je zelo pomembno. So 
pač skromni, simpatični in ravno prav komunikativni, to pa je pri nas, od nek-
daj vžgalo, tega kapitala bognedaj zapraviti. Vem, da ljudje na vrhu zveze 
to dobro vedo in da bodo takšno podobo kajakaškega športa negovali še 
naprej. In prav je tako.  
Bolj me skrbi,  kako bo v sedanjih gospodarskih razmerah, ki se kajpak še kako 
refleksirajo v športu, ta preživel. Ves slovenski šport, ne samo kajakaštvo. Ve 
se, da pokrovitelji v primeru kajakaškega športa krepko prispevajo ogromno, 
kos, ki mu ga odreže država, je pač premajhen, toda kaj, ko ta več nima. Vsaj 
zdaj ne. Torej preostane kajakašem le to, da še naprej nadaljujejo z vrhunskimi 
rezultati, zlasti dobrodošle so kajpak lovorike na olimpijskih igrah, svetovnih in 
evropskih prvenstvih, se s tem potrjujejo in opozarjajo javnost, tudi tisto z novci, 
nase. Skoraj prepričan sem, da se bo tudi to dogajalo in da se bo kontinuiteta 
vrhunskih rezultatov na največjih mednarodnih tekmovanjih nadaljevala. Tudi 
v to, da bo kajakaška zveza ostala ena najbolje organiziranih panožnih zvez 
pri nas, ne dvomim.  
Skrbi pa me nekaj drugega: kaj če bo država prodala Telekom in slovenske 
elektrarne (HSE), velike  kajakaške pokrovitelje, kar se bo verjetno slej ko prej 
zgodilo, vsaj kar zadeva Telekom. Pa še kakšnega manjšega, a še kako dobro-
došlega. Bodo imeli novi lastniki še posluh za čudovit šport na divjih in mirnih 
vodah, še zlasti če bodo ti novi lastniki tujci? Ne vem.

*Akcijska ponudba paketi TopTrio prva dva meseca naročnina 0 EUR velja od 11. 11. 2013 do 31. 1. 2014, ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Velja za nove in obstoječe nevezane 
naročnike storitev SiOL ob naročilu paketov TopTrio Osnovni, TopTrio Mini HBO, TopTrio, TopTrio HBO in TopTrio Mega HD. V paketih TopTrio je vključena podatkovna SIM kartica s 100 dnevi 
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700 ali 080 8000 ali v Telekomovih centrih. Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana
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Takoj na začetku: kako ocenjuješ, v rezultatskem 
smislu kajpak, lansko sezono?

Minula sezona je bila spet odlična: smo številčno majhna 
država, pa vendar zelo blizu velesilam, včasih celo pred 
njimi. Medalje smo v minuli sezoni osvajali v vseh discipli-
nah, predvsem je razveseljivo, da je bilo tako tudi v mlajših 
starostnih kategorijah, kar pa je v našem športu že nekaj let 
stalnica.Tudi mirnovodaši so nadaljevali z osvajanjem kolajn, 
tam imamo Špelo Ponomarenko Janić in Jošta Zakrajška. V 
slalomu na divjih vodah smo prav tako nadaljevali z osvaja-
njem odličij na največjih tekmovanjih ...
... no, od kajakašev pa tudi kanuističnega dvojca 
smo vendarle pričakovali malce več, mar ne? Vsaj 

kar zadeva uvrstitve slalomistov na svetovnem 
prvenstvu.
Se strinjam. Kljub temu pa so Kauzer in druščina vendarle 
dokazali in ponovno potrdili svojo odličnost na tekmah za 
svetovni pokal, kar velja tudi za C-2, oziroma kanuista Saša 
Taljata in Luko Božiča. Slovenski dvojec je imel skozi sezono 
vzpone in padce. Kljub vsemu sta na tekmah svetovnega 
pokala nastopala dobro in v skupnem seštevku osvojila drugo 
mesto. Poleg tega sta v spustu osvojila naslov svetovnih prva-
kov.
Torej smo lahko rezultatsko s sezono 2013 zado-
voljni. Toda zveza in kajpak klubi, pravzaprav vsa 
kajakaška srenja, se morajo ukvarjati tudi z drugi-

Pogovor s predsednikom KZS Bojanom Žmavcem

Kako razmišlja ob koncu tekmovalne sezone 2013 in kaj pričakuje v prihodnji, Bojan 
Žmavc, predsednik Kajakaške zveze Slovenije? Za našo revijo je povedal stvari, ki so še 
kako pomembne za nadaljnje uspešno delovanje zveze, organizacijo dela v klubih in s 
tem nadaljevanje rezultatskih uspehov kajakaškega športa; velikokrat je bilo zapisano 
in povedano, bržkone najuspešnejšega od vseh slovenskih. Vsaj za zadnja leta, ko so 
nekateri športi pri nas rezultatsko opešali, to velja. Neuničljivemu predsedniku želim, 
prepričan sem, da moje želje delite vsi, v prihodnjem letu veliko zdravja in da bi bil še 
dolgo ob divjih in mirnih vodah. 

Minula sezona je bila uspešna, 
v prihodnji nove naloge
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mi stvarmi, kot je med drugim organizacija velikih 
tekmovanj. Kako smo bili tu uspešni?
V lanski sezoni smo organizirali tri velika tekmovanja. Evropsko 
prvenstvo na zgornji Soči, svetovno v sprintu v Solkanu in tradi-
cionalno tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v 
Tacnu na Savi. To je bil za nas velik zalogaj, vendar pa popoln 
zadetek v polno. Tekmovalni  rezultati so bili odlični, boljši bi bili 
težko, poudariti pa moram tudi zelo dobro sodelovanje z dvema 
posoškima občinama: Bovcem in Kobaridom, kar me nvadaja 
s posebnim veseljem in optimizmom za sodelovanje v bodoče.
Tudi s slalomsko progo na Savi pri Brežicah kar 
dobro kaže, seveda je zadeva časovno še dokaj 
oddaljena. Z občino Brežice je KZS nedavno podpi-
sala pogodbo o sodelovanju glede tega.
Res je. Brežice so zainteresirane, da bi v sklopu nove hidroelek-
trarne, ki se bo gradila na spodnji Savi, tam zgradili tudi progo. 
Vključene naj bi bile tudi Terme Čatež, kar daje dodatno težo 
vsej zadevi. Tako bi bil vključen tudi komercialni del, kar je ned-
vomno prava stvar in kaže odlične poslovne rezultate, kjerkoli v 
Evropi že so tako zastavljeni kajakaški centri.
Najbrž ni nič novega, tako je že vrsto let, da so rezul-
tati, če se spet vrneva nanje, posledica dobrega dela 
v klubih.
O tem ni nobenega dvoma. Zveza bo dajala še naprej vso 
podporo tej usmeritvi, ki daje odlične rezultate in o njej sploh 
ni nobenega dvoma. Lep dokaz sta centra v Mostu na Soči in 
Bohinju. Tam se v danih razmerah dela odlično in rezultati se 
kažejo že nekaj let.
Že dolgo časa se govori tudi o reorganizaciji delo-
vanja Kajakaške zveze Slovenije. Kako je zdaj s to 
stvarjo?
Še večji poudarek bomo dali strokovnemu delu v klubih. Prav 
tako bomo morali pogledati, kaj več se da narediti na komercial-
nem področju, spet predvsem v klubskih centrih. V to bo potreb-
no vložiti maksimalne napore. Prepričan sem, da so tu še rezerve 
in da to je niša. Kar zadeva strokovno delo, seveda ni dvoma, 
da je reprezentanca samo vrh piramide. Vsi z mano vred prepo-
gosto pozabljamo, da je bistvo delo v klubih. Nenehno moramo 
skrbeti za mlade in njihov priliv v starejše tekmovalne kategorije.
Toda kar zadeva strokovni kader, trenerje, se ne 
moremo pritoževati ...
Seveda ne. Velika zasluga gre trenerjem. Malone vsi so bili 
nekoč odlični tekmovalci, to je res naše veliko bogastvo, bogne-
daj, da bi ga zapravili.
Katera večja tekmovanja čakajo zvezo prihodnje 
leto?
Organizirali bomo dve veliki tekmovanji: svetovni pokal v mara-
tonu na mirnih vodah, v začetku poletja v Bohinju, ki bo tudi 

generalka za evropsko prvenstvo v maratonu, ki bo tam leto kas-
neje. Kakopak pa nas čaka tudi organizacija tekme svetovnega 
pokala v slalomu na divjih vodah, seveda spet v Tacnu. 
Se lahko zveza pohvali še s čim?
Trudimo se, da bi bilo čimveč vrhunskih tekmovalcev in tekmo-
valk zaposlenih, tako nam je na ministrstvu za obrambo letos 
uspelo zaposliti Luko Božiča, Urša Kragelj pa bo, kot kaže, tudi 
kmalu, saj je v postopku zaposlovanja. Prihodnje leto naj bi prišli 
na vrsto kanuist Anže Berčič, kajakašica Eva Terčelj ter kajakaš 
na mirnih vodah Jošt Zakrajšek.
Ampak glava te pa najbrž, kljub vsem uspehom, 
pred prihajajočo sezono lahko boli. 
Že aprila prihodnje leto, torej čez nekaj mesecev, bo v nam zelo 
znanem Penrithu, na olimpijski progi v Avstraliji, svetovno prven-
stvo v slalomu na divjih vodah U-23 in za mladince. Ob koncu 
sezone, skoraj jeseni, pa bo na drugem koncu sveta, v ZDA, 
svetovno prvenstvo v slalomu za člane. Seveda bo to zvezo velik 
materialni zalogaj.
Tisti, ki te že dolgo in dobro poznamo vemo, da si, 
kar zadeva sponzorjev, zelo spreten in posledično 
uspešen. Samo s tistim, kar da država oziroma s sis-
temskimi sredstvi, ne bi šlo, to je bolj ali manj jasno. 
Bo tako tudi v prihodnje?
Če je to kompliment, hvala. Vsi skupaj se trudimo, da zago-
tovimo sredstva, ne samo jaz, upajmo, da bo tako ostalo. 
Sponzorske pogodbe so podpisane do leta 2016, torej do 
olimpijskih iger v Braziliji. Toda do tam je še daleč in še marsikaj 
se lahko zgodi. Vse je mogoče. Šport, tudi naš, je odvisen od 
gospodarske situacije, trenutna pa je negotova. Je pa res, da se 
lahko v letu, dveh, marsikaj spremeni. Vsekakor se našim zves-
tim in dolgoletnim pokroviteljem zahvaljujem, brez njih si težko 
predstavljam naš šport.

Z Bojanom Žmavcem  
se je pogovarjal Borut Perko.

Na OI v Tokiu tudi ženski kanu? 
Upravni odbor Mednarodne kajakaške zveze (ICF) 
je v okviru zasedanja v perujski Limi sprejel sklep, da 
Mednarodnemu olimpijskemu komiteju (MOK) za olimpij-
ske igre leta 2020 v Tokiu predlaga tudi vključitev ženske-
ga kanuja, tako v slalomu na divjih vodah kot v sprintu na 
mirnih vodah, kjer naj bi kanuistke nastopile na 200-metrski 
razdalji. Pojavile so se tudi neuradne informacije, da bi 
zaradi tega lahko v slalomu iz olimpijskega programa izpa-
dli kanuistični dvojci, v sprintu na mirnih vodah pa moški 
kajakaški dvojci na 200 metrov.
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Za tabo je še ena izvrstna sezona. Kako bi jo oce-
nila?

Letošnja sezona je bila ena mojih boljših. Skozi sezono sem stop-
njevala formo do svetovnega prvenstva, ob tem pa na skoraj 
vsaki tekmi, na kateri sem nastopila, osvajala medalje. Prvič sem 
bila med najboljšimi tremi v svetovnem pokalu, s tem da sem eno 
tekmo zaradi študijskih obveznosti izpustila. Prvič sem veslala v 
dveh finalih svetovnega prvenstva … Edina tekma, ki se letos ni 
izšla po načrtih, je evropsko prvenstvo, kjer sem osvojila 5. in 7. 
mesto, čeprav sem bila že tam vrhunsko pripravljena. Če bi mi 
še tam uspelo, bi bilo že kar malo kičasto. 
Planiranje forme je zahtevno. Kako sta s Stjepanom 
uspela ujeti pravi moment, da si bila dobro priprav-
ljena takrat, ko je bilo to pomembno?
Lansko leto se nama ni najbolje posrečilo, saj sem bila na olim-
pijskih igrah preutrujena, zato sva v letošnji sezoni zelo pazila 
na to. V pravem času sem imela dneve odmora in dodatno smo 
skrbeli regeneracijo in pogostejše masaže. Imela sem dober 
odnos težkega treninga in pavze, zaradi česar sem zelo napre-
dovala. Že kar nekaj časa pred odhodom v Duisburg sem z 
nestrpnostjo pričakovala začetek tekme in delala križce na kole-

darju vse do odhoda, kar je pri meni ponavadi pokazatelj, da 
sem v dobri formi in da sem naredila vse potrebno za vrhunski 
rezultat. Tako se pred najpomembnejšo tekmo sezone že dolgo 
nisem počutila.
Prvič si na SP nastopila v dveh finalih A. Še več, tret-
je in četrto mesto sta v močni konkurenci izvrstna 
rezultata. Je bila to posledica trenutne forme ali tudi 
večletnih izkušenj z velikih tekmovanj?
Skozi celotno sezono smo tempirali formo za svetovno prven-
stvo, ki je poleg olimpijskih iger najpomembnejša tekma. Kajak 
na mirnih vodah je tak šport, da ti izkušnje ne pomagajo veliko, 
če nisi vrhunsko pripravljen. Potrebnega je ogromno treninga, 
tako na vodi kot izven nje, ob izjemnem občutku za vodo moraš 
biti izjemno močan in vzdržljiv ter hiter, kar je prava mojstrovina 
vse skupaj usklajeno združiti v učinkovit trening. Bolj kot večletne 
izkušnje s tekem, ti lahko pomaga večletni trening, ki ga iz leta 
v leto nadgrajuješ.
V prvem finalu na prvenstvu v Duisburgu si zasedla 
četrto mesto in le za las zgrešila kolajno. Se je bilo 
zaradi tega težje zbrati za zadnji nastop na prven-
stvu?

Kolajna, ki jo je Špela Ponomarenko Janić osvojila v Nemčiji, je že njena tretja s sve-
tovnih članskih prvenstev. Če k temu dodamo še odličja z mediteranskih iger, evropske-
ga prvenstva v Zagrebu ter stopničke s svetovnih pokalov, je jasno, da gre za izvrstno 
sprinterko na mirnih vodah, ki je Slovenijo popeljala med države, ki se z uspehi lahko 
pohvalijo tudi v tej kajakaški disciplini. Po razočaranju na OI v Londonu je poolimpijsko 
sezono končala s kopico odličnih dosežkov.

»Če bi mi uspelo še na EP, bi 
bilo že kar kičasto!«



7

Četrto mesto na 500 metrov je bil zame 
izvrsten rezultat. Res je, da je to najbolj 
nehvaležno mesto in sem bila v prvem 
trenutku po tekmi zaradi tega malce slabe 
volje, ampak sem se zelo hitro zavedala, 
da moja boljša disciplina šele prihaja. Da 
sem bila tako blizu medalje že v prvem 
finalu, mi je dalo dodatni zagon za nas-
lednji dan in potrditev, da sem res zelo 
dobro pripravljena in v vrhunski formi.
To je bila tvoja tretja kolajna s 
svetovnih prvenstev in druga iz 
Duisburga. Ti je to prizorišče pisa-
no na kožo? 
Mislim, da je bilo to zgolj naključje, da 
sem v Duisburgu osvojila že svojo drugo 
medaljo. Načeloma mi to prizorišče sploh 
ni všeč in tudi na ostalih tekmah, na kate-
rih sem tam nastopila, nisem nikoli dobro 
tekmovala. Sama imam rada proge, kjer 
so pogoji za vse enaki, kjer ni bočnega 
vetra, proge, ki so široke, kot je bila na 
primer tista v Pekingu. Zelo rada imam 
tudi tekmo v Szegedu, kjer nas pride spod-
bujati zares ogromno število navijačev in 
občutek tekmovati na taki tekmi je res nekaj 
posebnega, občutek imaš kot, da bi se 
voda tresla pod tabo od vsega navijanja. 
Najpomembnejše pa je, da organizatorji 
dobro poskrbijo za tekmovalce, da imamo 
pokrite in tople prostore, v katerih lahko 
preživimo čas med tekmami, ker imamo 
običajno več kot eno tekmo na dan.
V letošnji sezoni si se veselila tudi 
dveh zlatih kolajn z mediteranskih 
iger. Konkurenca resda ni bila 
tako močna kot npr. na EP in SP. 
Koliko teže nosita ti dve kolajni?
Mediteranske igre so zelo posebna tekma, 
so kot olimpijske igre v malem. Vse je zelo 
podobno, le da je manj stresno in napor-
no. Letošnje so bile že moje tretje in na 
vsakih sem se imela zelo lepo. Ko osvojiš 
medaljo, te vsi častijo in te slavijo kot 
heroja. Ker v kajaku nimamo veliko tekem, 
sploh pa ne organiziranih na takem nivoju, 

mi je vsakič v čast, da lahko tam nastopim. 
Konkurenca resda ni tako močna kot na 
SP ali EP, ampak so mediteranske države 
med boljšimi v kajakaškem športu, zato 
tudi tukaj ni vedno lahko zmagati. Pred 
štirimi leti sem za zmago morala prehiteti 
Italijanko Josefo Idem, legendo našega 
športa, ter Španko Tereso Portelo, večkra-
tno svetovno prvakinjo. Letošnji medalji mi 
zelo veliko pomenita, dali sta mi tudi doda-
ten zagon pred nadaljevanjem sezone in 
svetovnim prvenstvom. Doma sta shranjeni 
na istem mestu kot so vse ostale medalje s 
svetovnih in evropskih prvenstev ter tekem 
svetovnega pokala.
V preteklih letih si večino časa 
trenirala na Madžarskem, z 
madžarskimi tekmovalkami, ali pa 
v Zagrebu, letos pa si velik del tre-
ninga opravila v Bohinju z Martino 
Kohlovo. Je ta sprememba vnesla 
kaj dodatnega zagona in prispeva-
la k dobrim rezultatom?
V letošnji sezoni je bilo kar nekaj spre-
memb, ki so pozitivno vplivale tako na 
rezultate kot tudi na dobro počutje in 
pozitivno energijo na treningih. Skozi celot-
no pripravljalno obdobje sem imela tre-
ning partnerico Tino Kobale, kajakašico iz 
Maribora, ki študira v Kopru in je zelo moti-
virana, hitro napreduje, v nekaterih prvi-
nah treninga je bila tudi boljša od mene. 
Verjamem, da bo zelo hitro dovolj dobra, 
da bo odlična pomoč tudi pri treningih na 
vodi. Od Avstralije naprej sem praktično 
celo sezono trenirala z Martino, najprej v 
Zagrebu, potem v Račicah, na koncu pa 
še v Bohinju, kjer se nam je pridružila tudi 
njena partnerka iz dvojca Ivana Kmetova. 
Martina je moja zelo dobra prijateljica že 
od prej, poznava se že odkar sva bili zelo 
mladi, ko je prihajala v Koper na tekmova-
nja. Zelo dobro se je vklopila v naš način 
treninga, ki je zelo odgovarjal tudi njej, 
tako da treninga praktično ni bilo potrebno 
spreminjati. Ko sem bila mlajša in slabše 

pripravljena, mi je trening v veliki skupini, 
kot je bila madžarska, zelo odgovarjal. 
V zadnjih letih pa potrebujem predvsem 
mir, dobre 'sparing' partnerje in trening, ki 
je prilagojen mojim potrebam. Sodelovali 
smo s Srđanom Đorđevićem, ki ima veliko 
znanja s športnega področja in nam je s 
svojimi nasveti ogromno pomagal. Pri njem 
smo opravili tudi meritve TMG in meritve 
pospeška v kajaku.
Si se po sezoni že uspela odpočiti 
in nabrati novih moči za nadalje-
vanje?
Po sezoni sem si vzela mesec dni premora 
in se s športom nisem niti malo ukvarjala, 
kar sem storila tudi po lanski sezoni, le da 
je lani bila ta pavza enkrat daljša. Glede 
na to, da bo svetovno prvenstvo nasled-
nje leto skoraj mesec dni prej, kot je bilo 
letošnje, si tega nisem mogla privoščiti. Ko 
se je pri nas ohladilo in kopanje ni bilo 
več mogoče, sva s Stjepanom odšla še na 
enotedenske počitnice v Grčijo, kjer sva 
napolnila baterije in po prihodu domov 
začela spet na polno trenirati.
Kakšne priprave te čakajo v zim-
skih mesecih?
Z Martino bova še naprej trenirali skupaj. 
Pred enim mesecem sva že bili v Visokih 
Tatrah na krajših pripravah, februarja 
bova šli spet skupaj za dva meseca v 
Avstralijo. Letos se nama bo tam pridruži-
la še češka tekmovalka. Martina je izrazi-
la željo, da bi tudi po prihodu iz Avstralije 
trenirala z mano, tako da bo verjetno vse 
zelo podobno lanskemu letu. Stjepan 
sodeluje z različnimi kajakaškimi trenerji 
ter strokovnjaki iz drugih športov, tako da 
vsako leto uvaja manjše spremembe, ki se 
mu zdijo pomembne za moje napredova-
nje, obenem pa služijo tudi za odpravo 
monotonosti in dajejo telesu nove dražlja-
je, brez katerih je nemogoče napredovati. 
Vsako leto tudi naredi oziroma izumi 
kakšno novo 'mučilno napravo', s katero 
izboljšujem moč in tehniko zavesljaja.
Kakšne tekmovalne cilje si zasta-
vila pred prihodnjo sezono?
Moji cilji in pričakovanja so vsako leto 
zelo visoki, tokrat ne bo nič drugače. 
Želim si izboljšati letošnje rezultate, 
nad dvema medaljama na svetovnem 
prvenstvu se sigurno ne bi pritoževala! 
Verjamem vase in v svoje sposobnosti in 
če bo sezona potekala po načrtih, brez 
poškodb in bolezni, sem prepričana, da 
mi tudi to lahko uspe.

S Špelo Ponomarenko Janić 
se je pogovarjala Nina Jelenc.
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Postal si šele drugi slovenski kanuist s posamično 
kolajno s svetovnega prvenstva. Po 30-ih letih si 

dosegel enak uspeh kot tvoj trener. Je to še dodaten 
razlog z zadovoljstvo?
Res sem lahko zadovoljen z uspehom. V zadnjih nekaj sezonah 
smo se trudili, da dosežem tako lep uspeh in na letošnjem sve-
tovnem prvenstvu se je delo pokazalo kot zelo uspešno. Malo 
mi je sicer žal za zadnja protitočna vrata, kjer sem izgubil zlato, 
vendar je to še dodatna motivacija, da uspeh izboljšam v prihod-
njih sezonah. Malo za šalo – verjetno me tudi moj trener Jože 
Vidmar ni pustil, da sežem višje, saj je prav on zadnji dobitnik 
bronastega odličja s svetovnega prvenstva v konkurenci kanu-
istov pred 30-imi leti.
Za najboljši rezultat leta si poskrbel prav na zadnji 
tekmi sezone. Si dojemal tekmo kot breme in zadnjo 
možnost za dokazovanje v sezoni 2013?

Mislim, da sem od letošnjega evropskega prvenstva, kjer mi je 
ponagajal previsok vodostaj in s tem spremenjena pravila tek-
movanja, dobro stopnjeval sezono. Na svetovnih pokalih sem 
veslal dobro v pred finalnih tekih, v finalih pa sem delal napake, 
ki so me razjezile in tako sem imel večji zagon za dober rezultat 
na svetovnem prvenstvu.
Za razliko od prejšnje sezone letos v posamični kon-
kurenci (z izjemo svetovnega prvenstva) nisi dosegal 
tako konstantnih voženj. Si ugotovil, kje so se skriva-
li vzroki za to? 
Mislim, da so razlogi različni, saj mi je letos na kakšnih tekmova-
njih ponagajala tudi prenizka višina vrat, ki so precej vplivala na 
mojo vožnjo. Je pa tudi res, da je slalom na divji vodi takšen, da 
se ob zahtevnejših pogojih hitro pripeti kakšna napaka, ki te stane 
dobre uvrstitve in se je težje konstantno obdržati na vrhu. Tako 
sem se skozi sezono odločil, da bom najboljše prihranil za konec.

Ljubljanski kanuist Benjamin Savšek je pri 26-ih letih svojo zbirko odličij obogatil še z 
dvema doslej manjkajočima kolajnama z največjih tekmovanj. Že v prvem delu sezone 
je na evropskem prvenstvu v Krakovu skupaj z Anžetom Berčičem in Luko Božičem 
osvojil prvo ekipno kolajno s članskih prvenstev, prav ob koncu sezone pa še posamično 
bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu. Beni tako zaenkrat ostaja le brez olimpijske 
kolajne, saj ima v svoji zbirki posamično kolajno s svetovnega in evropskega prvenstva 
ter stopničke s tekem svetovnega pokala. Dosežki zadnjih sezon pa ga ne uspavajo, saj 
si želi še višje – do zlata.

Bron motivacija za še boljše 
rezultate v prihodnje
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Praga ima v tvoji karieri posebno mesto, saj si tam 
doživel kar nekaj prvencev: prve stopničke v svetov-
nem pokalu, prvo zmago v svetovnem pokalu, prvo 
kolajno na svetovnem prvenstvu. Kaj je na tej progi 
drugačnega kot pri ostalih, da ti tako leži?
Proga v Pragi mi odgovarja, saj mi čoln lepo teče in je ravno 
prav divja. Imam pa tudi kar nekaj nastopov s te proge in pozi-
tivnih izkušenj, kar je sigurno prispevalo k odličnim nastopom in 
rezultatom. Tako da sem si to progo zapisal v lep spomin.
V Prago je pripotovalo veliko slovenskih navijačev, 
ki so vas spodbujali s tribune. Kaj takšna podpora 
pomeni tekmovalcu?
Navijači ob progi naredijo pravo vzdušje med nastopom, kar 
me žene naprej, da dam res vse od sebe in tako se potrudim, da 
jih s svojim nastopom tudi razveselim. Prepričan sem, da tudi oni 
radi pridejo zaradi pozitivnega vzdušja in uživajo v tekmovanju.
Veselje ob kolajni in pred številnimi slovenskimi 
navijači je bilo veliko. Kako ste proslavili uspeh?
Po tekmi smo najprej proslavili uspeh z našimi navijači kar na 
prizorišču prvenstva, zvečer pa smo ob večerji z reprezentanco 
nazdravili uspehu s kozarčkom penine in nadaljevali pot na 
organizirano zabavo v mesto. Doma pa sem uspeh proslavil še 
z družino in svojimi bližnjimi. 
V letošnji sezoni do SP si bil bolj kot s posamičnimi 
nastopi lahko zadovoljen z ekipnimi tekmami, kjer 
ste z Luko Božičem in Anžetom Berčičem dominirali 
in bili na stopničkah na vseh tekmah. Zaradi tega ste 
bili v vlogi favoritov tudi pred SP, pa se ni izšlo. Je 
bilo krivo pričakovanje novega uspeha?
Po posamičnem nastopu na svetovnem prvenstvu sem imel 
precej natrpan urnik do nastopa v moštvenih vožnjah. Najprej 
intervju, potem slavnostna razglasitev in nato še anti-doping kon-
trola, kar mi je vzelo precej časa, da se nisem dobro pripravil na 
moštveni nastop in tako naredil tri dotike vrat. Vendar smo kljub 

slabšemu nastopu za bronasto kolajno zaostali le za tri stotinke. 
Bili pa smo bronasti na evropskem prvenstvu in večkrat zapored 
posegli po vrhu na svetovnih pokalih, tako da smo močna ekipa 
in upam, da nam uspe na naslednjem svetovnem prvenstvu.
Kanuisti ste v zadnjih letih postali stalni del svetov-
nega vrha, še posebej pa ste bili uspešni v letošnji 
sezoni. Bi lahko našel razlog za takšen vzpon rezul-
tatov kanuistov?
Mislim, da se pozna kvalitetno in vztrajno delo iz preteklih let in 
pa izkušnje z velikih tekmovanj. Reprezentanca in trenerji dela-
mo dobro in vsi imamo skupno željo biti najboljši.

Od konca sezone je že minilo nekaj časa, tako da si 
verjetno že izkoristil proste dni za počitek in začel s 
pripravami na novo sezono. Kakšne bodo te priprave? 
Priprav na novo sezono ne bom veliko spreminjal. Sem pa zelo 
motiviran za novo sezono, tako da bom veliko treningov opravil tudi 
v Al Ainu v Združenih arabskih emiratih, kamor bom odšel na pripra-
ve. Tamkajšnja proga mi ustreza za kvalitetne treninge na divji vodi, 
za ta čas, ko je pri nas zima. Prav tako mi odgovarja model čolna, 
saj sem ga navajen in ga znam dobro izkoristiti. Delam pa tudi že 
na fizični pripravi v fitnesu in ostalih športih izven vode.
Kakšne cilje imaš pred sezono 2014?
Pred sezono 2014 imam visoke cilje, saj ciljam še višje od 
rezultatov, ki sem jih že dosegel. Res pa je, da se bo evropsko 
prvenstvo odvijalo na novi progi na Dunaju, ki je še ne poznam. 
Prav tako svetovno prvenstvo, ki bo v Ameriki, kjer še nisem 
tekmoval in bom odpotoval na prizorišče le nekaj dni pred 
začetkom tekmovanja. To mi predstavlja še dodaten izziv, da se 
hitro pripravim na novosti teh prog. 

Z Benjaminom Savškom 
se je pogovarjala Nina Jelenc.
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V zadnjih letih zgodovine polno češko glavno mesto vse bolj 
pomembno mesto dobiva tudi v zgodovini slovenskega kaja-

kaštva. Še pred slabim desetletjem, ko je Praga prav tako gostila 
člansko svetovno prvenstvo, se je slovenska ekipa v domovino 
vračala praznih rok, v zadnjih letih pa slovenski tekmovalci velike 
uspehe žanjejo tudi na reki Vltavi. Še posebej lepe spomine na to 
prizorišče ima Benjamin Savšek. Beni je na sicer ne prav idilični 
progi v Pragi, katere značilnost je predvsem rjavkast odtenek 
Vltave, ki teče skozi betonski kanal, poskrbel za več prvencev v 
svoji karieri. Tu je prišel do svojih prvih zmagovalnih stopničk na 
tekmah svetovnega pokala, dosegel prvo zmago v svetovnem 
pokalu, letošnjega septembra pa še tako želeno kolajno s svetov-
nega prvenstva. 
Z osvojeno bronasto kolajno je izenačil dosežek svojega trenerja 
Jožeta Vidmarja, ki je bil bronast pred tridesetimi leti v Meranu, 
ob tem pa postal šele drugi slovenski kanuist s posamično kolajno 
s svetovnih prvenstev. Olimpijec je bil zelo dobro na poti, na vme-
snih časih tudi vodil, a je imel nekaj težav v zadnjem delu proge, 
tako da je ciljno linijo prečkal kot tretji. Na vrhu so čakali še trije 
izvrstni tekmovalci – domačin Stanislav Ježek, branilec naslova 
svetovnega prvaka Francoz Denis Gargaud Chanut in olimpijski 
podprvak Sideris Tasiadis iz Nemčije. Vsi trije so v spodnjem delu 
proge naredili preveč napak in zaostali za Savškom, ki se je tako 
veselil prve kolajne s svetovnih prvenstev in druge posamične z 
največjih tekmovanj. Bron je osvojil že na lanskem evropskem 
prvenstvu v Augsburgu. 

»Boril sem se do konca. Bilo je težko, saj je proga zahtevna, tako 
da mi je v spodnjem delu že začelo primanjkovati moči. Iz sebe 
sem iztisnil vse, v zadnjih protitočnih vratih me je odneslo, tako da 
sem mislil, da sem precej izgubil, a kot sem rekel, boril sem se do 
konca. Ko sem prišel v cilj, sem imel zaradi teh zadnjih protitočnih 
vrat nekaj grenkega priokusa, potem pa sem videl, da so imeli 
tudi drugi tekmovalci v spodnjem delu veliko težav. Prigaral sem 
to kolajno in res sem zadovoljen, da mi je v finalu tokrat uspelo 
zdržati do konca,« je po tekmi z velikim navdušenjem razlagal 
Benjamin Savšek. 
Ker so bili na vrhu proge še trije tekmovalci, vajeni doseganja 
izvrstnih rezultatov, je Savšek v cilju nestrpno pričakoval konec 
finalnih preizkušenj: »V cilju sem bil nekoliko razočaran, vsaj dok-
ler niso vsi prišli v cilj, saj nisem bil prepričan, da bo kolajna moja. 
Ko sem videl, da sem jo osvojil, se mi je odvalil kamen od srca. To 
je res velik uspeh v moji karieri.« 
V finalu je veslal tudi Anže Berčič, ki je bil deveti in tako prive-
slal do najboljšega rezultata na članskih svetovnih prvenstvih 
doslej. »Za prvo finale na svetovnem prvenstvu sem zadovoljen, 
sploh zato, ker mi ta proga ne leži najbolj. Ta rezultat je odličen 
zaključek sezone. Zelo sem vesel za Benjamina, da mu je uspelo 
priti do tretjega mesta,« je povedal 22-letni kanuist, ki je bil tudi 
najmlajši kanuist v finalu. »Ko pogledam nazaj, sem letos osvojil 
veliko medalj, tako da sem res vesel. Če bi me na začetku sezone 
vprašali, ali bi bil zadovoljen s takšnim razpletom, bi takoj pod-
pisal,« je še dodal Berčič. Že v kvalifikacijah, na 38. mestu, pa je 

Slalomska reprezentanca je tudi na zadnji in hkrati najpomembnejši tekmi sezone – sve-
tovnem članskem prvenstvu v Pragi – posegla po najvišjih mestih. Šele druge posamične 
kolajne slovenskih kanuistov na članskih prvenstvih se je veselil Benjamin Savšek, v 
ekipni preizkušnji kajakašic pa so se na zmagovalni oder uvrstile tudi kajakašice Urša 
Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak. 

Novo prvenstvo, novi uspehi 
slovenskih slalomistov
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posamični nastop zaključil Luka Božič. Naslov svetovnega prvaka 
si je priveslal Britanec David Florence, srebrno kolajno je osvojil 
Slovak Alexander Slafkovsky.
Kanuisti so imeli izvrstno priložnost za nove stopničke tudi v eki-
pni tekmi. V vseh dotedanjih nastopih v sezoni 2013 so stali na 
stopničkah, v Pragi pa so jih od bronaste kolajne ločile vsega tri 
stotinke sekunde. Luka Božič, Anže Berčič in Benjamin Savšek so 
bili v popoldanskem delu programa nekoliko nenatančni, saj so 
imeli šest kazenskih sekund, ki so jih uvrstile na četrto mesto. »Kot 
sem videl, smo bili zelo izenačeni. Vožnjo smo odpeljali tako, kot 
vse letos, varno in lepo. Postavili smo tudi dober čas, a so nas na 
koncu kazenske sekunde potisnile na četrto mesto,« je povedal 
Luka Božič. Naslov svetovnih ekipnih prvakov so si priveslali 
Slovaki, drugi so bili Nemci, tretji pa Francozi. 

V predzadnji preizkušnji svetovnega prvenstva v Pragi je za nav-
dušenje poskrbela še ekipa kajakašic, ki je še drugič v zgodovini 
svetovnih prvenstev priveslala do bronastega odličja. Pred tremi 
leti so bile Urša Kragelj, Eva Terčelj in Nina Mozetič bronaste 
v Tacnu, tokrat pa je namesto Mozetičeve, ki je zaključila tek-
movalno kariero, veslala Ljubljančanka Ajda Novak in skupaj 
s Kragljevo in Terčeljevo Sloveniji priveslala še drugo bronasto 
odličje s prvenstva v Pragi. 

Kakšen bo nastop slovenskih predstavnic, je bila precejšnja 
neznanka, saj so tekmovalke v tej postavi na prvenstvu nastopile 
prvič. Potem ko so Slovenke s svojo vožnjo že opravile, so na 
startu čakale še predstavnice štirih ekip. Začelo se je napeto 
čakanje in odštevanje do Slovakinj, ki so startale kot zadnje. Pred 
njihovim nastopom so bile Terčeljeva, Kragljeva in Novakova v 
nehvaležnem položaju, saj so se pred njih zvrstile tekmovalke 
Češke in Nemčije, medtem ko Francozinje po velikih težavah ene 
izmed tekmovalk niso prišle do cilja. S težavami so se borile tudi 
Slovakinje, ki so ciljno linijo prečkale s prevelikim zaostankom, da 
bi ogrozile tretje mesto, ki so ga držale Slovenke. Ko je postalo 
jasno, da je kolajna tu, so se je lahko začelo veselje, smeh, objemi 
in čestitke.
Pred polno in ogromno montažno tribuno, ki je segala visoko 
nad tekmovalno progo in so jo organizatorji postavili posebej za 
svetovno prvenstvo, so Ajda Novak, Eva Terčelj in Urša Kragelj 
tako zaostale le za ekipo domačink in Nemkami. Slovenke so 
bile blizu srebra, medtem ko je bilo po fantastični vožnji, ki so 
jo prikazale Čehinje Katerina Kudejova, Eva Ornstova in legen-
darna Štepanka Hilgertova, zlato nedosegljivo. Nove svetovne 
prvakinje so pred tekmicami namreč nabrale več kot enajst sekund 
prednosti.
Medtem ko sta se Kragljeva in Terčeljeva že večkrat pognali s 
starta svetovnih članskih prvenstev, je bil to za Ljubljančanko Ajdo 
Novak prvi nastop na tovrstnem tekmovanju: »'Ful' sem srečna. 
To je moja prva kolajna z večjih tekmovanj, že to je veliko, da 
sem jo dobila na članskem prvenstvu. Res sem zadovoljna.« Nad 
drugo ekipno kolajno s svetovnih prvenstev je bila navdušena 
tudi Urša Kragelj, ki se ji posamičen nastop ni izšel: »Seveda sem 
zadovoljna, ker ne pričakuješ ekipne kolajne. Te vožnje smo se 
lotile res sproščeno in uspela nam je dokaj dobra vožnja. Sicer 
smo imele tri dotike, ampak je tako težka proga, da to na srečo ni 
bilo odločilno. Škoda tistih nekaj več kot 20 stotink sekunde, ki nas 
je ločilo od drugega mesta.« Zadovoljna je bila tudi Terčeljeva: 
»Morda je bilo zaradi tako težke proge nekoliko nepričakovano, 
ampak smo vseeno pustile vse možnosti odprte, ker se je bilo 
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treba res osredotočiti in odpeljati čim boljšo in čisto vožnjo, saj se 
hitro zgodijo napake in težave. Vsekakor bo lažje oditi iz Prage 
z medaljo v žepu.«
Precej bolj razočarani po prvenstvu pa so bili kajakaši, saj se 
nobenemu ni uspelo uvrstiti med najboljšo deseterico. Slovenija 
je bila na svetovnem prvenstvu brez finalista med kajakaši prvič 
po letu 2007, ko so se kajakaši za naslove svetovnih prvakov 
potegovali v Braziliji. Hudo razočaran je bil Peter Kauzer, ki je 
na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Bratislavi priveslal do druge-
ga naslova svetovnega prvaka, tokrat pa tekmovanje končal na 
18. mestu: »Čoln mi ni stekel, začel sem veslati v krču in ko tako 
veslam, se mučim skozi celo progo. Očitno mi ta proga res ni 
usojena, tako da ostajam pri tretjem mestu s svetovnega pokala 
leta 2011. Mislim sem, da sem se spoprijateljil s to progo, ampak 
očitno se ne bom nikoli. Nisem bil takšen, kot sem vajen in kot 
sem bil v Tacnu in Bratislavi. Očitno je bil to moj domet.« Brez 
finala sta ostala tudi preostala slovenska predstavnika na Vltavi. 
Martin Albreht je tekmovanje končal na 23. mestu, Simon Brus, 
ki je na prejšnjem svetovnem prvenstvu na Slovaškem veslal v 
finalu, pa je s 54 kazenskimi sekundami tekmovanje sklenil na 
38. mestu. Naslov svetovnega prvaka si je priveslal domačin 
Vavrinec Hradilek, ki je skupaj z reprezentančnim kolegom Jirijem 
Prskavcem, sicer drugouvrščenim kajakašem prvenstva, poskrbel 
za evforijo na tribunah. Tretji je bil Poljak Mateusz Polaczyk. 

Ekipa kajakašev, za katero so veslali Kauzer, Brus in Albreht, je 
bila šesta. V tej konkurenci so bile razlike med ekipami kar pre-
cejšnje. Zmagali so Italijani, sekundo in pol za njimi so zaostali 
Poljaki, tretji pa so bili Francozi.
Po presenetljivem razpletu v polfinalu kajakašev in kanuistov, kjer 
so brez finala ostali številni favoriti za odličja, med njimi branilec 
naslova Peter Kauzer, Daniele Molmenti, Etienne Daille, nosilec 
petih olimpijskih kolajn Michal Martikan in drugi, je tudi zadnji 
dan posamičnih nastopov prinesel številna presenečenja. V polfi-
nalu so obstali številni slalomisti, ki so pred prvenstvom ciljali na 
zmagovalne stopničke, ne le na uvrstitev med najboljšo deseteri-
co. Med kajakašicami so izven finala ostale dvakratna olimpijska 
prvakinja domačinka Štepanka Hilgertova, olimpijska podprvaki-
nja iz Londona Avstralka Jessica Fox, vse tri dobitnice kolajn na 
letošnjem evropskem prvenstvu v Krakovu Britanka Fiona Pennie, 
Italijanka Stefanie Horn in Avstrijka Viktoria Wolffhardt ... Med 
dvojci sta za pravi šok med slovaškimi navijači poskrbela dvojčka 
Peter in Pavol Hochschorner, dobitnika štirih olimpijskih kolajn, 
ki sta imela na Vltavi hude težave in zasedla devetnajsto mesto 
izmed 20 posadk v polfinalu. Brez finala sta ostala tudi zmago-
valca letošnjega skupnega seštevka svetovnega pokala Francoza 
Gaurthier Klauss in Matthieu Peche, žal pa tudi drugouvrščena v 
svetovnem pokalu Luka Božič in Sašo Taljat, ki sta zasedla enajsto 

mesto. Za finalom sta Primorca zaostala za slabi dve sekundi, na 
progi pa sta naredila dva dotika, ki sta jima prinesla štiri dodatne 
sekunde. 
»Ne vem natančno, kaj je šlo narobe. Zjutraj na ogrevanju sva 
se počutila dobro, pred tekmo pa sem doživel 'blackout'. Že od 
prvega vzvratnega obrata in prvih protitočnih vrat nama ni šlo in 
se je podirala vožnja. Skozi celotno progo sva reševala čoln, da 
sva še ujela vrata. Proga je zahtevna, tudi drugi so delali veliko 
napak. Mislil sem, da bova prikazala boljše vožnje, ker nama je 
šlo v kvalifikacijah precej boljše, z izjemo kazenskih sekund, ki so 
naju tudi sedaj stale boljše uvrstitve. Z vožnjo nisem bil zadovo-
ljen,« je po tekmi povedal Luka Božič. 
»V prvem delu proge nama je šlo, potem pa so se začele pojavlja-
ti težave. Proga je bila zahtevna, poleg tega je še bila 20 sekund 
daljša od kvalifikacijske, kar se pozna proti cilju, ko ti pojenjajo 
moči,« je dodal Sašo Taljat. Zmagala sta olimpijska podprvaka 
Britanca David Florence in Richard Hounslow, druga sta bila 
Čeha Jaroslav Volf in Ondrej Štepanek, ki sta po prvenstvu v Pragi 
zaključila svojo uspešno kariero, tretja pa sta bila Slovaka Peter 
in Ladislav Škantar.

Brez finala sta ostali tudi obe slovenski polfinalistki v konkurenci 
kajakašic. Eva Terčelj je z dvema kazenskima sekundama zased-
la 13. mesto, Urša Kragelj pa je bila 20. Že v kvalifikacijah je 
nastope sklenila Ajda Novak, ki je bila 48. »Naredila sem dve 
večji napaki in dotik. Morda me je prav ta dotik stal uvrstitve v 
finale, če pogledam čas, ki sem ga dosegla. V srednjem delu 
sem ostala v roli, izgubila precej časa, kar mi je podrlo naslednjo 
kombinacijo. V spodnjem delu je bilo kolikor toliko v redu. Proga 
je zelo zahtevna in čez celo progo je treba delati, tako fizično kot 
psihično, biti moraš skoncentriran. V spodnjem delu proge nisem 
čutila utrujenosti, sem pa na žalost delala napake. Letos sem sicer 
naredila velik korak naprej, čeprav rezultatsko ni bilo vseskozi 
konstantno, a zmaga v svetovnem pokalu in ostalo nekoliko 
odtehtajo to nekonstantnost,« je po polfinalu povedala Terčeljeva. 
Zmagala je olimpijska prvakinja iz Londona Francozinja Emilie 
Fer, druga je bila njena rojakinja Nouria Newman, tretje mesto 
pa si je priveslala Nemka Jasmin Schornberg, sicer svetovna prva-
kinja iz leta 2009. Na tretjem mestu je bila sicer najprej uvrščena 
Slovakinja Jana Dukatova, ki je leta 2006 v Pragi priveslala do 
naslova svetovne prvakinje, vendar so ji sodniki naknadno dosodi-
li dve kazenski sekundi, ki so jo potisnile na četrto mesto. 
Po koncu svetovnega prvenstva v Pragi so tekmovalci počasi že 
začeli stremeti k prihodnjemu prvenstvu, ki ga bo gostil Deep 
Creek v ameriškem Marylandu. Zadnjega članskega svetovnega 
prvenstva, dodeljenega Američanom, sicer niso uspeli izpeljati, saj 
je bilo predvideno ravno v času terorističnih napadov leta 2001 
in so ga zaradi tega odpovedali. 
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• zagotavlja varne spletne nakupe, saj lahko porabite le toliko, kolikor naložite
• je opazna, saj jo lahko oblikujete po svoje
• pridobite jo lahko tudi tisti brez rednih prilivov in nekomitenti

Varnostno SMS sporočilo: za dodatno varnost prejmite SMS sporočilo ob vsakem nakupu ali dvigu na bankomatu. 

Svojo predplačniško kartico Visa in/ali varnostno SMS sporočilo lahko naročite v najbližji poslovalnici
Nove KBM, na večini pošt po Sloveniji, imetniki Bank@Neta pa kar preko spleta. Več na pripravi.se. 

op r av i t e p r a z nič n e n a k u p e va r no p r e ko s p l e ta
s p r e d p l ač niško k a r t ico v is a
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Za Špelo Ponomarenko Janić bi lahko rekli, da je tekmovalka 
za velike tekme, saj si je na letošnjem svetovnem prvenstvu v 

Duisburgu priveslala že tretje odličje s članskih svetovnih prven-
stev, ter na najlepši možni način zaključila sezono, v kateri je 
bila še dvakrat zlata na mediteranskih igrah in osvojila kolajno 
tudi na tekmi svetovnega pokala v Poznanju.
To je za Ponomarenko Janićevo prvo odličje s svetovnih 
prvenstev po letu 2007, ko je bila na istem prizorišču prav 
tako bronasta na 200 metrov, srebrno kolajno pa je osvojila 
leta 2006 v Szegedu. Primorka je zelo dobro nastopila že v 
svojem prvem finalu na tem prvenstvu, ko je na 500-metrski 
razdalji zasedla četrto mesto. Pred njo so se zvrstile le dobitnice 
kolajn z olimpijskih iger. Zmagala je Madžarka Danuta Kozak, 
aktualna olimpijska prvakinja iz Londona na tej razdalji, sicer 
dobitnica treh olimpijskih kolajn, druga je bila Nemka Katrin 

Wagner – Augustin, dobitnica šestih olimpijskih kolajn, tretja pa 
Novozelandka Lisa Carrington, ki si je naslov olimpijske prvaki-
nje na 200 metrov priveslala v Londonu.
Le dan kasneje je Ponomarenko Janićeva v drugem finalnem nasto-
pu (nastop v dveh finalih A na istem prvenstvu je tokrat dosegla 
prvič) stopila stopničko višje. Na najkrajši razdalji, na 200 metrov, 
je ciljno linijo prečkala kot tretja. »Zelo sem zadovoljna. Veslala 
sem v dveh finalih na svetovnem prvenstvu, kar mi je uspelo prvič. 
Tretje in četrto mesto sta res vrhunska rezultata. Vedela sem, da sem 
dobro pripravljena, precej boljše kot sem bila na začetku sezone. 
Tudi na treningih mi je šlo dobro. Vedela sem, da sem na 200 
metrov boljša kot na 500 metrov, vendar moraš to pokazati tudi na 
tekmi. Trening ne pomeni nič, če tega ne znaš prenesti na tekmo. 
200 metrov je specifična disciplina, ko gre hitro lahko kaj narobe. 
Tokratno veslanje je bilo slabše od tistega na 500 metrov, a vseeno 

Slovenska reprezentanca v sprintu na mirnih vodah je bila na svetovnem prvenstvu v 
nemškem Duisburgu med številčno najmanjšimi, a se je po doseženih rezultatih znašla v 
družbi velesil tega športa. Predvsem po zaslugi primorske kajakašice Špele Ponomarenko 
Janić, ki se ni izneverila tradiciji in se s še enega velikega tekmovanja vrnila s kolajno. 
Z dvema devetima mestoma se je izkazal tudi Jošt Zakrajšek, parakajakaš Dejan Fabčič 
pa je prvi nastop na kajakaških tekmovanjih končal na enajstem mestu.

Špeli Ponomarenko Janić 
še drugi bron s svetovnih 

prvenstev v Duisburgu
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dovolj za medaljo. Res sem presrečna, da mi je po dolgem času 
uspelo,« je po tekmi povedala nasmejana Ponomarenko Janićeva. 
Naslov svetovne prvakinje si je priveslala olimpijska prvakinja 
in branilka naslova svetovne prvakinje Lisa Carrington z Nove 
Zelandije, druga pa je bila Poljakinja Marta Walczykiewicz, ki 
je tako osvojila še svojo šesto kolajno s svetovnih prvenstev. »Na 
200 metrov je konkurenca bolj zgoščena kot nekoč, tako da je 
vrhunska konkurenca že, da prideš v finale na 200 metrov. Na 
500 metrov je tekma nekoliko bolj taktična, tako da je lažje in 
vidiš kje si, na 200 metrov pa je pomemben že start, kar se je 
videlo tudi na evropskem prvenstvu. Mislim, da sem bila že tam 
dovolj dobra za medaljo, ampak mi start ni uspel, tako da sem 
se zgubljala do konca in veslala v paniki. Tukaj mi je šlo boljše,« 
je še dodala tretja kajakašica sveta, ki je imela nekaj težav na 
startu tudi na tem prvenstvu: »Ugotovila sem, da je bil en start 
dober in en ne, tako da sem že pred finalom ugotovila, da bo 
tokratni dober, ker prejšnji ni bil.«

Do najboljšega dosežka s svetovnih prvenstev je prišel tudi Jošt 
Zakrajšek, ki je prvič v karieri na svetovnih prvenstvih veslal v 
finalu A na 1000 metrov. V finalu, kjer so veslali sami vrhunski 
tekmovalci, je bil deveti. »S svojim veslanjem sem zadovoljen, kaj 
več pa bom lahko povedal po opravljeni analizi,« so bile prve 
besede po nastopu. »Že dan pred tekmo sem imel v glavi, da bo 
odprto od tretjega do devetega mesta, pa se je izkazalo, da je 
bilo odprto od drugega do devetega mesta. Bilo je le potrebno 
izkoristiti priložnost in kdor je boljše izkoristil priložnost, je osvojil 
medaljo. Je bilo pa tokrat nekoliko odvisno tudi od sreče. Nerad 
se izgovarjam na srečo in podobno, ampak imel sem najslabšo 
progo, saj je veter pihal od spredaj s strani. Prvi dve progi sta 
bili v zavetrju, vsaka naslednja pa je imela več vetra. Najboljši 
tekmovalci so bili tisti na desni strani proge. Energijo, ki jo običaj-
no prihranim za zadnji del, sem porabil že v prvih 500 metrih, 
da sem ostal zraven skupine, potem pa je energije zmanjkalo 
za drugih 500 metrov, kjer se je vse odločalo. Zagotovo bom 
šel še na kakšno svetovno prvenstvo, da bom popravil to deveto 
mesto, saj sem nisem prišel po takšen rezultat. Cilj je osvojitev 
kolajne, če že ne zmaga, tako da motivacija za naprej ostaja,« 
je po nastopu dodal Zakrajšek. Naslov svetovnega prvaka si je 
ob glasni podpori s tribun priveslal Nemec Max Hoff, drugi je 
bil Avstralec Ken Wallace, tretji pa Madžar Bence Dombvari.
Nekdanji divjevodaš je veliko upov položil tudi na 5000-metrsko 
preizkušnjo. 
Zadnji dan prvenstva je zasedel še drugo deveto mesto. Za pet 
kilometrsko razdaljo je potreboval slabih 20 minut in pol. Zmagal 
je Avstralec Ken Wallace, drugi je bil Argentinec Daniel Dal Bo, 
tretji pa Britanec Edward Rutherford. »S svojim nastopom in vesla-
njem sem zadovoljen, z devetim mestom pa prav tako. Ko sem 

se pogovarjal, jih je večina trdila, da je to odličen rezultat, kar je 
navsezadnje res. Biti deveti na svetu v mirnih vodah ni kar tako. Tudi 
lani bi bil sam s tem rezultatom zelo zadovoljen. Zagotovo pa bom 
poskušal naslednje leto priti še višje. Nekatere ideje, kako dodati za 
drugo leto, so se mi že porodile. Pravijo, da so izkušnje zamujena 
priložnost, kar je res, vendar če bom to izkoristil za drugo leto, bo 
to enkratno. Ta teden je bilo v zvezdah očitno zapisano deveto 
mesto, kar ni slabo, ampak zmeraj je lahko še boljše,« je povedal 
Jošt Zakrajšek, ki novih idej ni želel razkrivati: »Te ideje so vedno 
skrivnost. Idej je ogromno, vendar jih je treba prespati in ugotoviti, 
katere so uporabne in katere ne.« 

Na svetovnem prvenstvu v parakajaku je prvič nastopil tudi 
Dejan Fabčič, ki je po Galu Jakiču drugi Slovenec, ki je sprejel 
izziv nastopa na svetovnem prvenstvu v parakajaku. V svoji 
disciplini je zasedel enajsto mesto in le za tri sekunde zaostal 
za finalom. Tik pred začetkom prvenstva je sicer postalo jasno, 
da njegove discipline kajaka na 200 metrov ne bo v programu 
paraolimpijskih iger v Riu de Janeiru, tako da je na prizorišču 
že preizkusil tudi veslanje v kanuju. Kanu v njegovi tekmovalni 
skupini namreč bo del programa iger v Braziliji.
Velik športni dogodek, ki ga je že petič gostil Duisburg in na 
katerem je nastopilo več kot 830 tekmovalcev iz 75 držav, je 
na prizorišče privabil precejšnje število navijačev iz Nemčije, 
Madžarske, Danske, Francije, Velike Britanije itd., vseeno pa so 
organizatorji pričakovali še večje število gledalcev. V športnem 
parku, kjer je poleg proge za kajakaške in veslaške tekme tudi 
nogometni stadion, so postavili številne stojnice s kajakaško in 
nasploh športno opremo, stojnice s hrano in pijačo, na stadionu 
pa organizirali tudi koncerte, za katere so sicer obiskovalci 
morali kupiti dodatne vstopnice. Na nekoliko skromnejši obisk 
so vplivale cene vstopnic, ki so se gibale med 20 in 32 evri, pa 
tudi nekoliko slabše vremenske razmere. 
Naslednje člansko svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah 
bo gostila Moskva.
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To je bilo tvoje prvo svetovno prvenstvo v paraka-
jaku. Kakšen je bil prvi vtis in kako si zadovoljen 

s svojim nastopom na prvenstvu?
Kljub temu, da imam z različnimi tekmovanji precej izkušenj, je 
nastop na svetovnem prvenstvu v kajaku pustil name poseben vtis. 
Mogoče tudi zato, ker sem se ga udeležil v dveh različnih vlogah, 
kot tekmovalec in kot bodoči klasifikator. Presenečen sem bil nad 
prijaznostjo in odprtostjo v kajakaškem svetu, zaradi česar sem 
prišel do številnih poznanstev in prijateljstev. Posebej sem zadovo-
ljen s tekmovalnim delom, kjer sem dosegel enajsti čas med petnaj-
stimi tekmovalci v svoji kategoriji. Seveda to še ni vrhunski rezultat 
in ravno zato potrebuje kratko razlago, da ne bi kdo mislil, da 
v parakajaku nimam visokih ciljev. S kajakom sem se čisto po 
naključju prvič srečal šele junija letos in nato začel redno veslati. 
Seveda je vsakemu jasno, da ne moreš po treh mesecih treninga 
nastopiti kar na svetovnem prvenstvu, zato je bilo potrebno še eno 
naključje. Vsakega invalida je namreč potrebno pred tekmova-
njem uvrstiti v eno od treh tekmovalnih kategorij, glede na stopnjo 
prizadetosti. Na t.i. klasifikaciji vsakega tekmovalca pregleda 
medicinski in tehnični strokovnjak in ker bova pri nas v bodoče to 
počela z Nino, sva se udeležila tečaja za nove klasifikatorje, ki 
je potekal v Duisburgu, nekaj dni pred SP. Tako sem v Duisburgu 
opravil tečaj za medicinskega klasifikatorja, opravil klasifikacijo in 
še tekmoval. Zadnje seveda bolj za nabiranje izkušenj in zaradi 
tega se mi zdi enajsto mesto dober dosežek.

Rekel si, da si se znašel v kajaku po naključju. Kako?
V kajaku sem prvič sedel 1. junija letos na dobrodelni prireditvi 
'Veslamo za dober namen' na Ljubljanici. Ker pri tem nisem imel 
velikih težav in mi je bilo veslanje všeč, mi je Andrej Jelenc predstavil 
Nino Mozetič, ki naj bi ravno takrat pričela formirati ekipo para-
kajaka. V ta šport sem se zaljubil, ko me je prvič peljala veslat na 

Sočo, ko pa so me na Mostu na Soči posedli v kajak za mirne vode, 
sem bil dokončno zastrupljen. Mojo vnemo za treninge sta opazila 
Jernej Zupančič Regent in Dejan Testen, ki sta bila takoj pripravljena 
pomagati. Seznanila sta me z osnovami veslanja ter dala spodbu-
do za resno delo. Nato se je po naključju zgodil Duisburg, ki mi je 
dal neverjetno motivacijo za nadaljnje treninge. Glede na visoke 
cilje smo s trenerjema sestavili ambiciozen program za naslednjo 
sezono. Pridobili smo tudi potrebno specifično opremo, pri čemer 
sem za pomoč nadvse hvaležen Kajakaški zvezi.
V Duisburgu so sicer podali odločitev, da tvoje kate-
gorije ne bo na paraolimpijskih igrah. Kako takšne 
novice vplivajo na športnika? 
Strogi funkcionarji paraolimpijskega komiteja so določili, da 
bodo na paraolimpijskih igrah samo tri kategorije kajaka in 
tri kanuja. Pri moških je ravno moja izpadla. Ker sem začel s 
kajakom, sem bil sprva nekoliko razočaran, vendar to ni načelo 
moje začetne vneme. Razočaranje je najbrž veliko večje za tiste 
tekmovalce, ki že nekaj let trenirajo kajak, sam pa sem se moral 
strinjati s trenerjema, da sem pravzaprav začetnik tako v kajaku 
kot bom v kanuju.

Boš prestopil v kategorijo, ki bo imela možnost 
nastopa v Riu, in se potegoval za mesto na igrah? 
Kakšne načrte v parakajaku imaš v prihodnje?
Naslednjo sezono bom veslal v kajaku, nekoliko zato, ker pri 
nas še nimamo tekmovalnega kanuja, predvsem pa zato, da 
osvojim pravilno kajakaško tehniko ter razvijem potrebno speci-
fično muskulaturo, ki bo osnova za naprej. S trenerjem odlično 
sodelujeva in tudi napredek je že viden. Cilje smo postavili 
precej visoko in potrebno bo trdo delo, če jih hočemo doseči 
že v naslednji sezoni. Ko bodo postavljeni temelji, bomo, ob 
primerni osebni situaciji, zdravju in opremi, vsekakor poskusili 

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Duisburgu je imela 
Slovenija znova predstavnika v parakajakaškem delu tekmovanja, kjer je nastopil Dejan 
Fabčič. Primorec, ki že ima izkušnje s paraolimpijskih iger, kjer se je meril v plavanju, 
se je po le treh mesecih veslanja uvrstil na enajsto mesto v svoji kategoriji. Dejan, ki je 
zdravnik, se je prvenstva udeležil tudi z namenom pridobivanja licence klasifikatorja v 
parakajakaštvu.

»Uživam vsak trenutek,  
ko sem v čolnu«
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tudi s kanujem. Preizkusil sem ga že v Duisburgu in bil podobno 
navdušen kot nad kajakom. Uvrstitev na paraolimpijske igre pa 
bo zelo težka, saj bo tam lahko nastopilo le deset tekmovalcev 
v vsaki kategoriji.
Z največjih tekmovanj, tudi z OI, že imaš izkušnje, 
čeprav ne v parakajaku. Je bilo zaradi tega kaj lažje 
nastopiti, čeprav si bil v družbi kajakašev novinec?
V plavanju sem nastopil na paraolimpijskih igrah v Pekingu leta 
2008. Osvojil sem 6. mesto v disciplini 100 m prsno in 7. mesto 
v enaki razdalji hrbtno. Kljub temu, da sem na različnih tekmova-
njih v plavanju osvajal medalje, sem na ta dva rezultata najbolj 
ponosen. Čeprav naj bi bil velikih tekmovanj vajen, je bilo pred 
prvim štartom v Duisburgu prisotne nekaj treme. Najbolj me je 
bilo strah, da se na prvi tekmi prevrnem, sploh ob precejšnjem 
vetru in valovih na progi, pa še sposojen čoln in čisto novo veslo 
sem imel. No, vse se je srečno izšlo in že z drugim nastopom 
– polfinalno vožnjo, sem v celoti zadovoljen, saj je bil to moj 
maksimum v tistem trenutku.

Bi se dalo potegniti vzporednice z izkušnjami s preo-
stalih tekmovanj, ali je kajak povsem zgodba zase?
Vsako tekmovanje je zgodba zase in mislim, da se tega ne 
moreš nikoli povsem navaditi. Vsekakor pa so mi izkušnje s pla-
vanja pomagale pri pripravi na tekmo. Pred Pekingom sem delal 
tudi s športnim psihologom in letos ugotavljal, da mi je precej 
tega ostalo, saj sem na tekmi čutil, da je glava pripravljena na 
dober rezultat, telo pa tega še ni zmoglo. Od konca plavalne 
kariere leta 2009 sem se z različnimi športi ukvarjal le rekrea-

cijsko. Tako v fizični pripravi kot tehniki imam velike rezerve in 
prav na tem z Jernejem intenzivno delava. Tudi sicer v procesu 
treninga opažam med veslanjem in plavanjem vzporednice, 
tako glede učinkovitosti zavesljaja oz. potovanja vesla ali roke 
skozi vodo kot tudi načina in periodizcije treningov. Pričakujem, 
da bom izkušnje s plavanja lahko pri kajaku s pridom uporabil.
Kaj te pri kajaku najbolj pritegne in kaj ti v tem špor-
tu predstavlja največji izziv?
Zaljubljen sem v vodo in v naravo, rad imam šport. Obenem 
vem, da je redno gibanje nujno potrebno za zdravje, pri moji 
invalidnosti in službi še toliko bolj. Fantastično se mi zdi, da 
lahko v kajaku vse našteto združim. Pri tem spoznavam svoje 
meje in čisto nove dimenzije narave. Zaradi tega treningi zame 
niso muka, nasprotno, uživam vsak trenutek, ko sem v čolnu. Več 
od tega si ne morem želeti in zato sem hvaležen vsem, ki so mi 
veslanje omogočili in mi pomagajo pri treningih. Izzivov je pre-
več, da bi vse naštel, upam le, da bo zdravje služilo in jih bom 
lahko čim več dosegel. 
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V diplomski nalogi si se ukvarjala s parakajaka-
štvom in naredila majhen, a pomemben korak k 

zagotavljanju tovrstnega strokovnega dela pri nas. 
Koliko pred nami so v tujini? 
V tujini so trenutno v ospredju predvsem države, ki se s para-
kajakaštvom ukvarjajo od samega začetka. Odkar je parakanu 
dobil svoje mesto na paraolimpijskih igrah v Riu njegov razvoj 
strmo narašča, kar se kaže predvsem v povečanju števila oseb, 
ki se s tem športom ukvarjajo, velikem vložku v razvoj tehnike 
veslanja in posledično rezultatskemu napredku, ki je viden na 
velikih tekmah. V Sloveniji zaenkrat delamo majhne, a pomemb-
ne korake v smeri razvoja parakajakaštva. Glavna težava, ki 
se pojavlja je, da nimamo človeka, ki bi bil zaposlen na tem 
področju in bi s tem lahko večino svojega časa posvečal razvoju 
parakajakaštva na naših tleh.

V zadnjih letih pri nas prihaja do poskusov zagona 
parakajakaštva, a gre počasi. Kje vidiš največje 
možnosti za razvoj?
Vsak začetek je težak. Največje možnosti za razvoj vidim v 
dobri promociji parakajakaštva po celi Sloveniji. Besede tu ne 
pomenijo veliko. Oseba s posebno potrebo bi morala na lastni 
koži občutiti vse pozitive plati kajakaškega športa, šele potem bi 
se lahko odločila, ali želi postati del njega ali ne. Sedeč položaj 
v čolnu omogoča večini oseb s posebnimi potrebami enake mož-
nosti kot ostalim in gibanje v naravi je nekaj, za kar so invalidne 
osebe običajno prikrajšane. Kajakaštvo jim omogoča oboje. 
Moram pa povedati, da je edini način, da pospešimo razvoj 

parakajakaštva v Sloveniji, v zaposlitvi nekoga, ki bo zadolžen 
za razvoj te discipline, tako v tekmovalnem kot rekreativnem 
smislu. Dokler se to ne bo zgodilo, bodo naši koraki premajhni 
in kmalu bomo izgubili nit z vodilnimi državami, v katerih razvoj 
parakajakaštva cveti, ker imajo to urejeno.
Po teoretični podlagi, ki so jo pridobila pri pripravi 
diplome, si se na SP v Duisburgu spopadla tudi s 
praktičnimi vidiki parakajakašta. Kako velik je raz-
korak med teorijo in prakso?
Teorija ponuja osnovne informacije o različnih oblikah invalid-
nosti, o glavnih težavah, do katerih pogosto prihaja pri posa-
meznih oblikah ter o načinih reševanja le-teh. Praksa je nekaj 
drugega, saj kljub temu, da imata lahko dva posameznika isto 
obliko poškodbe oz. bolezni, eden zmore skoraj  vse, drugi pa 
skoraj nič. Glavni cilj vsakega trenerja je zagotoviti posamezni-
ku ustrezne pogoje in prilagoditve, ki bodo njegovo tehniko in 
hitrost veslanja čim bolj približale neinvalidnim kajakašem ali 
kanuistom.
Kakšna pa se ti je sicer zdela izkušnja sodelovanja 
na SP v parakajakaštvu?
Nepozabna. Gibanje v krogu invalidnih oseb z neverjetno željo 
do veslanja in življenja nasploh, oseb, ki so sposobne iskrenega 
nasmeška vsako minuto dneva, kljub vsem oviram, ki so del njih-
ovega vsakdanjika, zaradi poškodbe ali bolezni, je nekaj, kar se 
ne da opisati z besedami. Naučijo te ceniti tisto, kar v življenju 
najbolj šteje – naše zdravje in potisniti v ozadje vse nepotrebne 
težave, ki jim dajemo dan za dnem daleč preveliko težo. Zato 
sem hvaležna in presrečna, da mi  je Kajakaška zveza Slovenije 
ponudila to priložnost.
Z Dejanom Fabčičem sta se udeležila tudi izobraže-
vanj in preverjanj v okviru ICF. Za kaj je pravzaprav 
šlo in kaj sta tam pridobila?
Udeležila sva se tečaja, prek katerega sva pridobila naziv medi-
cinskega in tehničnega klasifikatorja. Vsak tekmovalec dan pred 
tekmo opravi klasifikacijo, po kateri so tekmovalci med samo 
tekmo razdeljeni v kategorije glede na stopnjo njihove invalid-
nosti (poškodbe ali bolezni). Klasifikatorji skrbijo, da je tekma 
kar se da pravična in da so osebe s podobnimi zmožnostmi v 
istih tekmovalnih kategorijah.
Kako naprej? 
Z zagotovitvijo primerne opreme in ustreznim kadrom se da 
narediti ogromno. Mislim, da v kratkem lahko stopimo ob bok 
državam, ki se vračajo z največjih tekmovanj z medaljami v 
žepu. Ampak brez ustrezne finančne podpore bomo ne glede 
na vložen trud vedno korak za najboljšimi.

Po končani tekmovalni karieri je slalomistka na divjih vodah Nina Mozetič uspešno zaključila 
še študij na Fakulteti za šport, kjer se je v diplomskem delu ukvarjala s parakajakaštvom in 
tako prispevala pomemben del k tej relativno mladi kajakaški disciplini. S svojo diplomsko 
nalogo je namreč poskrbela za prvo teoretično delo v slovenščini s tega področja. Na sve-
tovnem prvenstvu v Nemčiji je teoretično znanje podkrepila še s praktičnim, saj je sodelovala 
z Dejanom Fabčičem in spoznala parakajakaštvo še z druge strani.

Z ustrezno podporo 
kmalu ob boku najboljših 

parakajakaških držav
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Tekma svetovnega pokala na Savi je tudi letošnjega avgusta, 
kljub sezoni dopustov, privabila lepo število navijačev, ki so 

se lahko veselili uspehov slovenskih tekmovalcev tako v sobo-
to, ko so bile na sporedu preizkušnje kajakašev, kanuistov in 
kanuistk, kot tudi v nedeljo, ko so tekmovale kajakašice in dvojci. 
Da bo vikend slovenski ekipi znova prinesel vrhunske rezultate 
je bilo moč slutiti že po petkovih kvalifikacijah, ko so si slovenski 
slalomisti, z izjemo mladih dvojcev Jakob Jeklin – Niko Testen 
in Luka Žganjar – Peter Žnidaršič, za katere je bil to premierni 
nastop v svetovnem pokalu, brez težav priveslali polfinalne 
nastope. 

Že v prvi finalni odločitvi četrte tekme svetovnega pokala v 
slalomu na divjih vodah je za rajanje na tribunah poskrbel 
tekmovalec domačega kluba Anže Berčič. V napetem finalu, ki 
so ga kot po tradiciji navijači pospremili z glasnim navijanjem, je 
priveslal do svoje druge zmage na tekmah svetovnega pokala in 
prve na domačih brzicah. S tem je ponovil uspeh s tretje tekme 
svetovnega pokala v španskem La Seu d‘Urgellu, kjer si je pri-
veslal premierno zmago na tekmovanjih tega ranga. »Občutki 
po zmagi pred domačim občinstvom so res dobri. Res sem vesel 
te zmage, sicer nič kaj bolj kot v Seu, saj je bila tista prva, sta 
pa približno enakovredni. Nisem si mogel predstavljati, da mi 
bo uspelo v Tacnu tako dobro odpeljati in da se bo tako dobro 
izteklo, da bom zmagal. Res super! Pred samim startom sem se 
počutil podobno kot v polfinalu, malo zadržano, nenapadalno, 
ampak potem se je izšlo, na začetku sem spet naredil manjšo 
napako v drugih vratih in izgubil nekaj časa, a sem finalno 
vožnjo odpeljal veliko bolje kot prejšnje. Tudi čoln je bolje tekel, 

tako da sem res vesel. Imel sem srečo, saj je konkurenca huda 
in je vsak sposoben odpeljati bolje, kot je bilo tokrat dovolj za 
zmago,« je po tekmi z navdušenjem razlagal Anže Berčič.
V polfinalu je odlična vožnja uspela tudi Benjaminu Savšku, ki 
je bil prvi, pred najbližjimi zasledovalci pa je imel več kot tri 
sekunde prednosti. V finalu se mu ni izšlo, saj je veliko napako 
naredil že na prvih vratih tik pod padcem, kjer je imelo veliko 
tekmovalcev številne težave. Blizu finala je bil Luka Božič, ki je 
zasedel 14. mesto. Za preboj v finale je bil usoden dotik vrat, saj 
bi imela Slovenija v nasprotnem primeru v finalu vse tri predstav-
nike. Srebrno kolajno si je priveslal Nemec Franz Anton, tretji pa 
je bil Hrvat Matija Marinić.
Medtem ko se je Anže Berčič v cilju veselil nove kolajne 
najžlahtnejšega leska in so ga z željo po izjavah okupirali 
novinarji, je s finalnimi nastopi začela tudi deseterica najboljših 
kajakašev iz polfinala. Med njimi sta bila Celjan Simon Brus in 
izkušeni Peter Kauzer, ki je bil po nekoliko slabših nastopih v 
prvem delu sezone, željan novega odličnega rezultata. Pred 
številnimi hrastniškimi navijači, ki so prišli spodbujat slovenske 
tekmovalce, je Kauzer priveslal do svoje tretje zmage na tekmah 
svetovnega pokala v Tacnu ter do prvih zmagovalnih stopničk 
po naslovu svetovnega prvaka iz leta 2011. V Tacnu je bil sicer 
najboljši že v letih 2008 in 2011. V finale se je uvrstil s šestim 
časom polfinala, v odločilni vožnji dneva pa je tekmece prehitel 
za več kot tri sekunde. 

»Čakal sem prelomno tekmo, dobro sem treniral. Vmes mi je za 
nekaj časa padla forma, tako da sem potreboval malo počitka. 
Po pravici povedano se sploh nisem obremenjeval s tem, da že 

Tacen, tradicionalno prizorišče slalomskih tekmovanj najvišjega ranga, tudi po sezoni 
2013 ostaja v znamenju slovenskih tekmovalcev, ki so s svojimi dosežki navdušili na 
avgustovski tekmi svetovnega pokala. Kot že več let doslej so se vrhunski tuji slalomisti 
trudili, da bi v kajaku preprečili zmagoslavje domačih tekmovalcev, a jim je tudi tokrat 
spodletelo. Kot na prejšnji tekmi svetovnega pokala v Tacnu, pred dvema letoma, je na 
najvišjo stopničko stopil Peter Kauzer, med kanuisti je slast zmage pred domačimi navijači 
okusil Anže Berčič, s tretjim mestom pa so enkraten vikend zaključili še kajakašica Eva 
Terčelj ter Luka Božič in Sašo Taljat v kanuističnem dvojcu. Ob tem so za zmagovalne 
stopničke v ekipnih tekmah poskrbeli še kanuisti in kajakaši.

Tacen za tujce ostaja 
neosvojljiva trdnjava
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dve leti nisem stal na stopničkah. Konkurenca v kajaku je tako 
močna. Mogoče bi se obrnilo drugače, če mi v Augsburgu ne 
bi dosodili 50 kazenskih sekund pribitka, ampak samo dotik. 
Na vsako tekmo grem z željo po zmagi, vem, da sem sposoben 
zmagati na vsakem prizorišču, na vsaki tekmi, če odpeljem svojo 
vožnjo,« je po tekmi povedal Kauzer.
V finalu je veslal tudi Simon Brus, ki je v polfinalu dosegel tretji 
čas, a je v finalu nato doživel podobno usodo kot pred njim 
Savšek. Napake so se vrstile, kar mu je na koncu prineslo dese-
to mesto. Za las je brez tretjega zaporednega nastopa v finalu 
ostal Martin Albreht, ki je bil enajsti. Od finala ga je ločilo le 14 
stotink sekunde. Janoš Peterlin je bil 19. Drugo in tretje mesto 
sta si priveslala nemška tekmovalca Fabian Dörfler in Hannes 
Aigner.
Priložnost za nastop sta dobili tudi mladi slalomistki Nina Bizjak 
in Alja Kozorog, ki sta nastopili v konkurenci kanuistk in svoj 
prvi nastop na tekmah svetovnega pokala sklenili v polfinalu, 
kjer sta zasedli 14. in 18. mesto. Zmagala je Avstralka Jessica 
Fox, druga je bila Britanka Mallory Franklin, tretja pa Čehinja 
Monika Jančova. 
V popoldanskem delu programa so sledile še ekipne preiz-
kušnje, kjer je ekipa kanuistov nadaljevala uspešne nastope in 
podaljšala niz uvrstitev na zmagovalne stopničke na vse nasto-
pe v sezoni 2013. Anže Berčič, Luka Božič in Benjamin Savšek 
so najbližje zasledovalce s Slovaške prehiteli za štiri sekunde, 
tretje mesto pa so si zagotovili nemški kanuisti. Uspešen dan 
so z drugim  mestom zaključili Martin Albreht, Janoš Peterlin in 
Peter Kauzer, ki so zaostali le za nemškimi kajakaši, tretji pa so 
bili Italijani. 
Rezultatsko uspešen za slovensko ekipo je bil tudi zadnji dan 
tekme, ki pa je dvignil kar precej prahu in med nekaterimi 
tekmovalci poskrbel za nemalo negodovanja. Izpad električne 
energije v bližnji elektrarni jo je pošteno zagodel organizator-
jem tekme, saj je nivo Save nekontrolirano narasel, s tem pa 
onemogočil enake pogoje za vse finaliste. Prve tekmovalke, 
ki so se podale na finalno progo, so namreč še imele enake 
pogoje, nato pa je nivo reke tako narastel, da so bili količki vrat 
v vodi. To je sprožilo val pritožb, ki so privedle do odločitve, da 
obe finalni vožnji, tako kajakašic kot dvojcev, ponovijo, zaradi 
tega pa so odpovedali predvideni ekipni preizkušnji kajakašic 
in dvojcev. 

V prvem, neregularnem, finalu slovenski finalisti niso zablesteli, 
a so v drugo, ko je nivo reke spet dosegel zahtevano mejo, vtis 
precej popravili. Ponujeno priložnost je najprej izkoristila Eva 
Terčelj, ki je v konkurenci kajakašic tekmovanje končala na tret-
jem mestu. »Z izidom sem zelo zadovoljna, z vožnjo pa ne, saj 
se mi je zalomilo že v prvih dveh vratih. Kljub temu sem se borila 

do konca in sem res vesela, da sem vztrajala in se je tako izšlo. 
V drugem finalu je bila voda pravilna, takšna, na kakršno sem 
se pripravljala. Zahtevno je bilo spočiti se v tako kratkem času, 
saj je kar težko imeti tri tekme v enem dnevu. Kljub izgubljenemu 
času v zgornjem delu še ni bilo vse izgubljeno, poskušala sem se 
zbrati, dokler ne prideš v cilj in dokler ne končajo tekme tudi vse 
ostale tekmovalke, ne moreš vedeti, kako visoko sodiš,« je po 
tekmi povedala Terčeljeva, ki je na predhodni tekmi svetovnega 
pokala v Španiji zmagala.
Lepo priložnost za vnovičen vrhunski rezultat je imela tudi Urša 
Kragelj, ki pa se ji je nekoliko zalomilo, tako da je tretjeuvršče-
na s tekme svetovnega pokala v Tacnu leta 2011 tekmovanje 
končala na petem mestu. Odličen rezultat je dosegla tudi Ajda 
Novak, ki se je v polfinale uvrstila kot zadnja kvalifikantka, 
tam pa pokazala precej več. Z vožnjo brez kazenskih sekund 
je pristala na enajstem mestu in tako le za eno mesto zgrešila 
finalni nastop. Za drugo zmago v Tacnu, najboljša je bila že v 
sobotni preizkušnji kanuistk, je poskrbela Avstralka Jessica Fox, 
ki je postala sploh prva tekmovalka, ki ji je na isti tekmi uspelo 
zmagati tako v kajaku kot kanuju. Drugo mesto pa si je privesla-
la Avstrijka Corinna Kuhnle.

Zadnjo, šesto, slovensko kolajno tega vikenda sta priveslala 
Luka Božič in Sašo Taljat, ki sta v polfinalu naredila zelo veliko 
napako in navijačem naredila kar nekaj sivih las, saj sta v polfi-
nalu zasedla deveto mesto in se kot predzadnja uvrstila v finale. 
V tretji vožnji dneva jima je uspel najboljši nastop, ki jima je 
prinesel še tretje bronasto odličje na tekmah svetovnega pokala 
v sezoni 2013. Tretja sta bila tudi v Cardiffu in La Seu d‘Urgellu.
 »Finalna vožnja nama je kar uspela, razen prve rampe, kjer sva 
izgubila nekaj časa. Malo naju je potopilo, a na srečo je naprej 
steklo. V C1 sem imel precej problemov, ker mi ni steklo po 
prvem padcu in se nisem uspel sestaviti za naprej. Tokrat pa se 
nama je uspelo sestaviti nazaj takoj po napaki in nato odpeljati 
do cilja eno od hitrejših voženj. Na zadnjih vratih sva naredila 
še dotik, a to je bila posledica spremenjenega vodostaja. Sva pa 
zelo vesela še za eno tretje mesto, tretje v tej sezoni. Z rezulta-
tom sva zadovoljna, če ne zaradi drugega zato, ker sva v Tacnu 
sploh prvič v finalu, kolajna pa je še toliko večji uspeh. Vseeno 
pa v letošnji sezoni še nisva pokazala, kar znava. V finalni vožnji 
se nama vedno zatakne in to še ni bila tista prava lepa, tekoča 
vožnja,« je po tekmi povedal Božič.
Z doseženim rezultatom je bil zadovoljen tudi Sašo Taljat: 
»Vsaka medalja, vsak dober nastop predstavlja motiv za 
nadaljnji trening, tako da sva zelo zadovoljna tudi s tem rezulta-
tom.« Najboljša sta bila Francoza Gauthier Klauss in Matthieu 
Peche, drugo mesto pa sta si priveslala Poljaka Filip in Andrzej 
Brzezinski.
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O izjemni sezoni Špele Ponomarenko Janić in novem koraku 
naprej v letošnji sezoni Jošta Zakrajška so se na srečo raz-

pisali že drugi. Sam sem kot trener imel nekaj prstov zraven pri 
mlajših članih in mladincih mirnih vod. Pri mlajših članicah je letos 
največ pokazala Anja Osterman, ki je na evropskem in svetovnem 
prvenstvu za mlajše članice skupaj zbrala tri finalne nastope in 
tako samozavestno več kot le opozorila nase. Pri mladincih pa 
sta nov korak naprej za nas naredila Alan Apollonio in Matic 
Klobučar, ki sta v dvojcu na tisoč metrov osvojila srebrno meda-
ljo na evropskem in svetovnem mladinskem prvenstvu. Tako sta 

nadgradila bronasto medaljo z lanskega mladinskega evropske-
ga prvenstva dvojca Alan Apollonio – Simon Blažević. Druga na 
svetu, pred njima tega v mirnih vodah ni dosegel še nihče.
Prvič sta kombinacijo preizkusila letos februarja na zimskih 
pripravah v italijanski Sabaudiji. A ker je bilo možnih kombina-
cij za mladinsko ekipo veliko, smo se za ta dvojec odločili šele 
maja po izbirnih tekmah, ko sta Matic in Alan pokazala, da sta 
za korak boljša od drugih naših mladincev, za povrh sta zmaga-
la še na mednarodnih tekmah v Mantovi in Pyeštanih. 
Občutki v čolnu so bili že od začetka zelo dobri, časa za tre-

Piše: Jernej Župančič Regent

Včasih me pri reviji Kajak&kanu prosijo za članek. In potem moram pisati o svojih bivših 
sotekmovalcih ali celo o svojih varovancih, kot trener v koži novinarja. Hočeš nočeš nisi 
objektiven o ljudeh, s katerimi si še včeraj sedel na štartni črti in takšni, skoraj starševski 
občutki te držijo, ko naj bi pisal o svojih varovancih. To ni lahko. A tako to gre pri nas 
v malem športu in v mali deželi. Premalo nas je, da bi imel vsak le po eno nalogo. 
In potem, tako kot smo vedno morali v našem športu početi, malo žongliramo, malo 
čaramo in veliko garamo. A živimo na srečni strani Alp in nam kar nekako uspeva. 

Mladinski dvojec na mirnih 
vodah je letos po vodi drsel kot 

za šalo
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ning in priložnosti za trening tekme pred 
največjima tekmama sezone pa malo. 
Zato tekmovalca in trenerja nismo do 
največjih tekem vedeli, kje pravzaprav 
smo in na kaj moramo ciljati. Evropsko 
in svetovno prvenstvo sta tako bila dva 
velika in naporna testa. Prav na prvenstvih 
pa se je jasno pokazalo, kaj ta dvojec 
dela poseben.
Najprej gre omeniti njuno tehnično izved-
bo. Tako v enojcu kot v dvojcu sta oba 
mladinca tehnično zelo dobra. Njuna 
usklajenost na treningu in tekmi pa pri-
tegne marsikatero trenersko oko. Druga 
močna točka je njuna fizična priprava. 
Predvsem na področju vzdržljivosti sta 

zelo dobro pripravljena, na drugih pod-
ročjih kondicijske priprave pa tudi ni več-
jih pomanjkljivosti. Njun morda največji 
adut pa je sproščenost in osredotočenost 
na tekmi. Če sta še nekaj trenutkov pred 
štartom videti sproščena in brezbrižna, že 
v prvem trenutku po poku štartne pištole 
delujeta popolnoma zbrano in napadal-
no. Njun četrti adut je bila letos ekipa. 
Ta je na treningih, pripravah in predvsem 
na tekmovanjih delovala zelo složno. Ko 
sem v kotičku oči njune sotekmovalke 
takoj po njuni srebrni medalji na mladin-
skem svetovnem prvenstvu zagledal solze 
sreče, sem vedel, da na dobri poti nista le 
onadva, ampak celotna ekipa.

V naslednji sezoni Matic ostaja pri mla-
dincih, Alan pa prehaja v člansko katego-
rijo. Tako se bodo karte v ekipi ponovno 
popolnoma pomešale in iskali bomo nove 
najboljše kombinacije. Tako je tudi najbo-
lje in najbolj prav. Poraze doživljamo s 
sklonjeno, zmage pa z dvignjeno glavo. 
Nihče ne ve, kaj nas čaka v naslednji 
sezoni. Gotovo je le to, da so fantje in 
dekleta na treningu dali vse od sebe tudi 
danes, ko je pritisnil pravi mraz in burja 
odpira strehe!
Dvojec je tako letos dosegel največ, kar 
so do sedaj zmogli naši mladinci v mirnih 
vodah. V prvo generacijo ki je dosegla 
vrhunske rezultate v mirnih vodah lahko 
tako štejemo Špelo Ponomarenko, Jošta 
Zakrajška in avtorja članka (rojeni v začet-
ku osemdesetih), v drugo Lovra Lebana in 
Roka Kuka (konec osemdesetih, začetek 
devetdesetih) v tretjo generacijo vrhunskih 
kajakašev na mirnih vodah lahko štejemo 
kar nekaj mladih, ki so se rodili približ-
no takrat, ko je Andraž Vehovar osvojil 
olimpijsko medaljo v Atlanti. Nedvomno 
danes stojijo na ramenih svojih predho-
dnikov in jim je zato lažje. A stopati po 
novih poteh tudi nikoli ni lahko. Zanimivo 
bo videti, komu in kam bodo vse tri gene-
racije utrle pot v prihodnosti. Gotovo 
moramo gledati daleč naprej in misliti 
sistemsko, razširiti bazo tekmovalcev, zna-
nja in izkušenj, okrepiti zastopstvo žensk 
in bolj zagristi tudi v najkrajšo razdaljo … 
predvsem pa, stopiti še višje!

www.roto.si

tel.: 02/5252151     mob.: 041/64 64 46     info@roto.si

KAJAKI IN KANUJI
• iz polietilena
• trpežni, UV stabilni, majhna teža, dodatna oprema
• slovenski proizvajalec

sport
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Atraktivnost tekmovanj so dokazovali tudi gledalci, ki so 
napolnili veliko travnato tribuno ob jezeru Bagsvaerd, 

nedaleč od glavnega mesta Danske Köbenavna. Boji so res 
napeti in če so gledalci odmaknjeni od obratov, kjer je prerivan-
je stalnica, se gneča, ki včasih že spominja na skupinski pretep, 
v teku odvija prav pred očmi gledalcev. V vsakem od krogov, ki 
jih veslajo tekmovalci se namreč 100 metrov preteče z veslom in 
čolnom v rokah. Tu se, lahko bi rekli, najboljši najbolj izkažejo, 
gledalci pa najbolj pridejo na svoj račun.
Vse to zadnja leta vodi nas Slovence, da se vse bolj vpletamo 
tudi v to – za nas novo – kajakaško disciplino. In tokrat nas je 
vodilo resnično daleč. To so še najbolj izkusile naše riti, saj smo 
se vozili po cestah in po morju več kot 18 ur in to navkljub temu, 
da smo se na šoferskem mestu menjavali trije in razen postankov 
na bencinskih servisih, kjer smo poleg goriva, dotočili tudi olje 
– drugega kombiju nismo privoščili. Žal možnost letala ni bila 
sprejemljiva, saj so tekmovalci potrebovali lastne čolne, kar je 
v primeru dvourne tekme tudi najboljše. Vsak košček opreme, ki 
je nisi popolnoma vajen, je lahko pri tako ekstremnem veslanju 
nevaren, saj takoj poveča možnost nastanka otiščancev, žuljev, 
celo odprtih ran, kar je precej neprijetno, saj, če ne drugega, 
poveča možnost okužb telesa.

Lasten kombi se je izkazal kot nujen tudi sicer, saj je bil hotel 
precej oddaljen od jezera, kjer so se odvijala tekmovanja in 
omogočal nam je vsaj malo svobode pri razporejanju časa.
Naša reprezentanca je bila majhna. V Köbenhavn sta odpo-
tovala vsega dva tekmovalca, Matija Odar in Rok Šmit, ki sta 
v mladinski kategoriji v disciplini kajaka enoseda poskušala 
doseči kar najboljši rezultat. Na startu je bilo 43 mladincev 
iz 34 držav, prav pisano in hkrati peklensko, le vreme se je 
tik pred nastopom malo popravilo. Mladinci so se pomerili na 
20.500-metrski razdalji, razdeljeni v pet krogov, s petimi vložki 
teka, ko tekmovalci zapustijo čoln ter s čolnom v rokah tečejo 
100 metrov ob bregu. V teh 100 metrih jim člani ekip lahko 
ponudijo okrepčilo in morebitno pomoč. Ta kombinacija teka 
in veslanja, ki izvira iz prenašanja čolna preko jezov, je prava 
popestritev sicer monotonega veslanja. 
Silovit sprint, ki se ga ne bi branili niti sprinterji na 200-metrski 
razdalji, je začel prvo tekmo na svetovnem prvenstvu v kaja-
kaškem maratonu. Gruča tekmovalcev pa je že po 2500 metrih 
razpadla v skupine. Prva skupina devetih tekmovalcev je veslala 
v ritmu, ki mu je bilo težko slediti in tekmeci so kar odpadali. 
Naša dva tekmovalca sta že na startu izgubila stik z vodilnimi. 
Matija Odar se je vseeno dobro držal in veslal v svojem ritmu 

Piše: Jakob Marušič

Maraton je atraktivna kajakaška disciplina, ki je v svetu vse bolj popularna. S spre-
membo pravil, da se vesla v krogih v bližini gledalcev in da je atraktiven tekaški vložek 
pred glavnimi tribunami, so naredili mešanico, ki bi jo še najlažje primerjal z biatlonom. 
To ustvarja potencial, ki se ga morda še najbolj zavedajo rekreativni kajakaši, ki imajo 
svoje prvenstvo dan pred uradnim svetovnim prvenstvom. In da to ni kar tako, pove že 
podatek, da se tega prvenstva udeležuje dvakrat več tekmovalcev kot uradnega sve-
tovnega prvenstva, ki se ga lahko udeležita le dva tekmovalca po kategoriji na državo. 

Svetovno prvenstvo v 
maratonu – Köbenhavn 2013
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in vse do tretjega kroga držal mesto okoli petnajsterice. Žal se je 
potem tekmovanje odvijalo za nas ne prav srečno. Matija Odar 
je potem na teku dvakrat padel, drugič tako, da je z odprtimi usti 
pristal na tleh pontona in se pri tem očitno napil ne ravno čiste 
jezerske vode. Reakcija je bila huda in trebušne bolečine so nasto-
pile v 15 minutah. Začel je zaostajati in ni mogel slediti niti kolegu 
Roku Šmitu, ki ga je dohitel in prehitel v zadnjem krogu. Trpljenje 
sta tako izkusila oba naša tekmovalca Matija Odar in Rok Šmit, 
ki sta, eden poln žuljev, drugi pa z očitno zastrupitvijo po padcu, 
končala tekmovanje. Zmagovalne stopnice so si razdelili štirje 
tekmovalci, ki so se obdržali v prvi grupi in so si medalje razdelili 
po dolgem finišu. Zmagal je Madžar Adam Petra, pred Belgijcem 
Artuurom Petersom in drugim Madžarom Matyasom Koleszarjem. 
Domačin Casper Pretzmann je zasedel četrto mesto. 34. mesto 
Roka Šmita in 35. mesto Matije Odarja med 44 tekmovalci, sta 
dosežek, kot ga v tej disciplini še nismo imeli, rep za našimi tek-
movalci pa se vztrajno daljša. A pot do najboljših bo še naporna.
Med člani si je zmago priveslal Južnoafričan Hank McGregor, 
ki je bil na zadnjem svetovnem prvenstvu diskvalificiran zaradi 
grobosti do sotekmovalcev. 
V disciplini K-2, ki je bila na sporedu v soboto naša tekmovalca 
zaradi krčev Matije, ki so se ga držali vse do nedelje, nista 
mogla nastopiti, a količina čolnov na in ob vodi je dokazovala 
popularnost športa.
Na Danskem so športi s čolni resnično popularni. Kar 350 
prostovoljcev se je javilo za pomoč pri izvedbi tekmovanja, od 
tega presenetljivo kar 80 odstotkov žensk. V odsotnosti večjih 

sponzorjev, pa je na pomoč izdatno priskočila država skozi 
paradržavne sklade za večja športna tekmovanja in bližnje 
lokalne skupnosti, ki so očitno obdržale veliko samostojnosti 
navkljub temu, da jih je mesto Köbenhavn še zdavnaj preraslo in 
zlilo v mega prestolnico tipičnih individualnih hiš. Kar sem opazil 
je bilo to, da je bilo med prostovoljkami veliko mladih mamic, 
ki so prišle na ‚delo‘ z vozički in tako so nekatere varnostnice 
razen nas varovale še svoje dete v vozičku.
Da je kajak nekaj vreden, pa je dokazal kronski princ, sicer velik 
podpornik športa na Danskem, ki si je z veseljem ogledal prvi 
dan tekmovanj. Pripeljal se je sam, a organizator je zatrdil, da 
je bil vseeno varovan skozi oceno tveganja, ki sta jo že zjutraj 
tistega dne z ogledom prizorišča naredila dva policista. Ocenila 
sta ga kot tako varnega, da varovanja princ potem ni potreboval 
in se je brez varnostnikov gibal po prizorišču. Ker ni imel krone, 
obraza pa tudi ne poznamo, smo ga malo da ne spregledali. 
Da je maraton vseeno tudi nevaren šport, je letos žal dokazala 
malo nespretna organizatorka, ki je med pobiranjem odvrženih 
vrečk, v katerih imajo tekmovalci pijačo, dobila špico čolna 
ravno v glavo in to pri polni hitrosti teka tekmovalca. Podrlo jo 
je kot odsekano. Odpeljal jo je rešilec, a glede na hitrost vožnje 
v odhajanju, verjetno ni bila ravno težko poškodovana.
To, da izvemo, kako je prvenstvo organizirano, je bil drugi cilj 
naše odprave, da pogledamo organizatorjem v drobovje ter se 
naučimo nekaj tudi o organizaciji velikih tekmovanj te discipline. 
Danski organizatorji so se sicer potrudili. A velikost zveze, način 
financiranja prvenstva in njihova kultura prostovoljstva so bili 
temelji, na katerih bi lahko zgradili veliko večjo palačo. Da bi 
bilo to dano nam, je lahko le želja. A naše izkušnje so nepri-
merno bogatejše in upamo, da bomo, če ne naslednje leto, leta 
2015 sigurno bolje organizirali evropsko prvenstvo. Presenetil 
nas je le njihov pristop do rekreativcev in veteranov, ki so jim 
namenili veliko ložo s šankom, podobno kakor VIP, kjer so se 
lahko družili tudi v poznih popoldanskih in večernih urah. Kot se 
spodobi, so za to ložo skrbeli sami bivši vrhunski tekmovalci. To 
je morda ideja, ki je pri nas še nismo, pa bi jo morali uporabiti.
Prepričani smo, da bomo vse to in še kaj lahko vgradili v tek-
movanje za svetovni pokal leta 2014, zanesljivo pa potem v 
evropsko prvenstvo, ki nas čaka leta 2015. Upamo le še na to, 
da se bo pri nas do takrat močno razmahnilo tekmovanje vete-
ranov in rekreativcev.
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Kljub temu si upamo trditi, da smo tudi na tem področju zelo 
uspešni. Število udeležencev na tekmovanjih za najmlajše v 

zadnjih letih, čeprav kriza trmasto vztraja tudi na področju športa, 
ponovno narašča, prav tako so dobro obiskani tudi naši športni 
tabori. Nekateri mladi tekmovalci že trkajo na vrata mladinske repre-
zentance. Zahvala gre predvsem prizadevnim trenerjem in staršem 
otrok, ki v zelo skromnih razmerah, delajo skoraj nemogoče.
Lahko se pohvalimo, da smo imeli v sezoni 2013 na tekmah slo-
venskega pokala na divjih in na mirnih vodah rekordno število 
udeležencev. Na divjih vodah jih je tekmovalo 224, na mirnih 
116. Spodbudno je, da veliko mladih tekmuje v več disciplinah, 
in da so na divjih vodah prva pogumna dekleta uspešno nasto-
pila tudi v disciplini kanu enosed. 
Na mirnih vodah, kjer so se tekmovalci pomerili na petih tekmah slo-
venskega pokala, so bili zmagovalci skupnega seštevka naslednji:
MIRNE VODE

MOŠKI ŽENSKE

K-1 CICIBANI, 
CICIBANKE

Jaka Kordež, KKK 
Bohinj

Manca Mikelj, 
KKK Bohinj

K-1 MLAJŠI DEDEČKI, 
DEKLICE

Vid Oštrbenk, 
KKK Čatež

Eva Volk,  
KKK Žusterna

K-1 STAREJŠI DEČKI, 
DEKLICE

Matej Toplikar, 
KKK Žusterna

Sabrina Toš, 
KKK Žusterna

Med divjevodaši, za katere je bilo organiziranih devet tekmo-
vanj, so se najbolje odrezali naslednji tekmovalci:
DIVJE VODE

MOŠKI ŽENSKE

K-1 CICIBANI, 
CICIBANKE

Jan Ločnikar, KKK 
Nivo Celje

Helena 
Domajnko,  
KKK Ljubljana

K-1 MLAJŠI DEČKI, 
DEKLICE

Vid Oštrbenk, 
KKK Čatež

Eva Alina 
Hočevar,  
KK Simon

C-1 MLAJŠI DEČKI, 
DEKLICE

Vid Oštrbenk, 
KKK Čatež

/

K-1 STAREJŠI DEČKI, 
DEKLICE

Urh Turnšek, KKK 
Nivo Celje

Nika Teršek, 
KKK Nivo Celje

C-1 STAREJŠI DEČKI, 
DEKLICE

Urh Turnšek, KKK 
Nivo Celje

/

V skrbi za razvoj podmladka smo poleg slovenskega pokala orga-
nizirali tudi štiri športne tabore. Dva pozimi in dva poleti. Prvega, 
gimnastičnega, smo speljali že v decembru 2012 v Brežicah, 
drugega, smučarsko tekaškega, konec januarja na Pokljuki. Med 
poletnimi počitnicami smo za divjevodaše pripravili kajakaški tabor 
v Tacnu, mirnovodaši pa so se zbrali v Bohinju. Cilj taborov ni le 
pridobivanje športnih znanj, pač pa tudi druženje, ekološko osve-
ščanje, navajanje na samostojnost in hkrati na življenje v skupini, fair 
play, pridobivanje teoretičnega znanja o športu ipd. Vsako leto nam 
na taboru poleg klubskih trenerjev in vaditeljev pomagajo nekateri 
naši najboljši tekmovalci. Letos sta bila to Simon Oven in Blaž Cof.
V prihodnji sezoni želimo še tesneje povezati kajakaško družino in 
še več energije vložiti v vsestranski razvoj naših otrok. V ta namen 
bomo poleg obeh slovenskih pokalov in športnih taborov organizi-
rali tudi tri dodatne aktivnosti. Prva bo skupni slovenski pokal mirnih 
in divjih vod, pri katerem bodo mladi tekmovalci nabirali točke na 
tekmovanjih na mirnih in na divjih vodah. Pozimi bomo speljali serijo 
tekmovanj v različnih športih (tek, plavanje, tek na smučeh, oviratlon, 
poligon, orientacija …) imenovano zimski pokal, ki smo ga v prete-
klosti že izvajali, zadnjih nekaj let pa je bila kontinuiteta prekinjena 
predvsem zaradi finančnih in logističnih težav. Nekajkrat na leto 
bomo organizirali tako imenovane vikend trening kampe za klube 
v razvoju, ki so namenjeni trenerjem in njihovim tekmovalcem, ki bi 
radi izpopolnili svoje znanje v posamezni disciplini ali si pridobili 
znanje o disciplini, ki je še ne gojijo.
Upamo, da bomo s pravilno začrtanim delom čim več mladim 
nadobudnežem pomagali na njihovi poti do vrhunskih rezultatov, 
vsem ostalim pa približali kajakaški šport oziroma šport nasploh, 
tako da bo postal in ostal del njihovega življenja.

Piše: Živa Cankar

V zadnjih letih naši kajakaši in kanuisti kontinuirano osvajajo odličja na največjih tek-
movanjih. Uspešni so tako člani, kot tudi mladinci in sicer v vseh disciplinah, v slalomu, 
spustu in v sprintu. Nekoliko težje pa je meriti trenutno uspešnost dela pri najmlajših. 
Velikih mednarodnih tekmovanj je malo, konkurenca se zelo spreminja, rezultati na njih 
pa so tudi zelo slaba napoved uspehov v prihodnosti. 

Najmlajši tekmovalci aktivni 
tudi v letu 2013
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DOBITNIKI KOLAJN NA NAJVEČJIH 

TEKMOVANJIH V SEZONI 2013

Tekmovalec/ka Rezultat
Ajda Novak 3. mesto, SP – slalom, Praga (ČEŠ), 3xK1ž

Alan Apollonio
2. mesto, MSP – sprint, Welland (KAN), K2m 1000m
2. mesto, MEP – sprint, Poznan (POL), K2m 1000m

Alja Kozorog 3. mesto, MSP – slalom, Liptovsky Mikulaš (SVK), 3xK1ž

Anže Berčič

1. mesto, SP U23 – slalom, Liptovsky Mikulaš (SVK), 3xC1m
2. mesto, EP U23 – slalom, Bourg Saint Maurice (FRA), C1m
3. mesto, EP – slalom, Krakov (POL), 3xC1m
3. mesto, WC skupno – slalom, C1m
2. mesto, WC – slalom, Cardiff (VBR), 3xC1m
1. mesto, WC – slalom, Augsburg (NEM), 3xC1m
1. mesto, WC – slalom, La Seu d’Urgell (ŠPA), C1m
1. mesto, WC – slalom, La Seu d’Urgell (ŠPA), 3xC1m
1. mesto, WC – slalom, Tacen (SLO), C1m
1. mesto, WC – slalom, Tacen (SLO), 3xC1m
2. mesto, WC – slalom, Bratislava (SVK), 3xC1m

Anže Urankar 3. mesto, MSP – spust sprint, Lofer (AVT), 3xK1m

Benjamin Savšek

3. mesto, SP – slalom, Praga (ČEŠ), C1m
3. mesto, EP – slalom, Krakov (POL), 3xC1m
2. mesto, WC – slalom, Cardiff (VBR), 3xC1m
1. mesto, WC – slalom, Augsburg (NEM), 3xC1m
1. mesto, WC – slalom, La Seu d’Urgell (ŠPA), 3xC1m
1. mesto, WC – slalom, Tacen (SLO), 3xC1m
2. mesto, WC – slalom, Bratislava (SVK), 3xC1m

Blaž Cof

2. mesto, SP – spust sprint, Solkan (SLO), C2m
2. mesto, SP – spust sprint, Solkan (SLO), 3xC2m
3. mesto, SP – spust sprint, Solkan (SLO), C1m
2. mesto, EP – spust sprint, Bovec (SLO), C1m
3. mesto, EP – spust klasika, Bovec (SLO), 3xC1m
3. mesto, EP – spust sprint, Bovec (SLO), 3xC1m
2. mesto, WC – spust sprint, Banjaluka (BIH), C2m
3. mesto, WC – spust klasika, Banjaluka (BIH), C2m

Eva Terčelj
3. mesto, SP – slalom, Praga (ČEŠ), 3xK1ž
1. mesto, WC – slalom, La Seu d’Urgell (ŠPA), K1ž
3. mesto, WC – slalom, Tacen (SLO), K1ž

Jakob Jeklin
3. mesto, MSP – slalom, Liptovsky Mikulaš (SVK), C1m
2. mesto, MEP – slalom, Bourg Saint Maurice (FRA), C2m

Janoš Peterlin
2. mesto, WC – slalom, Cardiff (VBR), 3xK1m
2. mesto, WC – slalom, Tacen (SLO), 3xK1m

Jošt Zakrajšek 2. mesto, MI – sprint, Mersin (TUR), K1m 1000m
Jure Lenarčič 1. mesto, SP U23 – slalom, Liptovsky Mikulaš (SVK), 3xC1m

Luka Božič

1. mesto, SP U23 – slalom, Liptovsky Mikulaš (SVK), 3xC1m
3. mesto, EP – slalom, Krakov (POL), 3xC1m
1. mesto, SP – spust sprint, Solkan (SLO), C2m
2. mesto, SP – spust sprint, Solkan (SLO), 3xC2m
2. mesto, WC skupno – slalom, C2m
3. mesto, WC – slalom, Cardiff (VBR), C2m
2. mesto, WC – slalom, Cardiff (VBR), 3xC1m
1. mesto, WC – slalom, Augsburg (NEM), 3xC1m
3. mesto, WC – slalom, La Seu d’Urgell (ŠPA), C2m
1. mesto, WC – slalom, La Seu d’Urgell (ŠPA), 3xC1m
3. mesto, WC – slalom, Tacen (SLO), C2m
1. mesto, WC – slalom, Tacen (SLO), 3xC1m
2. mesto, WC – slalom, Bratislava (SVK), 3xC1m
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Luka Žganjar

2. mesto, SP – spust sprint, Solkan (SLO), 3xC2m
3. mesto, EP – spust klasika, Bovec (SLO), 3xC1m
1. mesto, WC – spust sprint, Banjaluka (BIH), C2m
2. mesto, WC – spust klasika, Valtellina (ITA), C2m
3. mesto, WC – spust sprint, Valtellina (ITA), C2m
1. mesto, WC skupno - spust, C2m

Martin Albreht
2. mesto, WC – slalom, Cardiff (VBR), 3xK1m
2. mesto, WC – slalom, Tacen (SLO), 3xK1m

Martin Srabotnik 3. mesto, MSP – slalom, Liptovsky Mikulaš (SVK), 3xK1m

Matic Klobučar
2. mesto, MSP – sprint, Welland (KAN), K2m 1000m
2. mesto, MEP – sprint, Poznan (POL), K2m 1000m

Nejc Žnidarčič

1. mesto, EP – spust sprint, Bovec (SLO), K1m
2. mesto, EP – spust klasika, Bovec (SLO), 3xK1m
2. mesto, SP – spust sprint, Solkan (SLO), K1m
3. mesto, SP – spust sprint, Solkan (SLO), 3xK1m
1. mesto, WC – spust sprint, Banjaluka (BIH), K1m
2. mesto, WC – spust sprint, Valtellina (ITA), K1m
3. mesto, WC – spust klasika, Valtellina (ITA), K1m
2. mesto, WC skupno – spust, K1m

Neža Vrevc 3. mesto, MSP – slalom, Liptovsky Mikulaš (SVK), 3xK1ž
Niko Testen 2. mesto, MEP – slalom, Bourg Saint Maurice (FRA), C2m
Nina Bizjak 3. mesto, MSP – slalom, Liptovsky Mikulaš (SVK), 3xK1ž

Peter Kauzer

1. mesto, WC – slalom, Tacen (SLO), K1m
2. mesto, WC – slalom, Bratislava (SVK), K1m
2. mesto, WC – slalom, Cardiff (VBR), 3xK1m
2. mesto, WC – slalom, Tacen (SLO), 3xK1m

Peter Žnidaršič

2. mesto, SP – spust sprint, Solkan (SLO), 3xC2m
3. mesto, EP – spust sprint, Bovec (SLO), 3xC1m
1. mesto, WC – spust sprint, Banjaluka (BIH), C2m
2. mesto, WC – spust klasika, Valtellina (ITA), C2m
3. mesto, WC – spust sprint, Valtellina (ITA), C2m
1. mesto, WC skupno - spust, C2m

Rok Markočič
2. mesto, MSP – spust sprint, Lofer (AVT), K1m
3. mesto, MSP – spust sprint, Lofer (AVT), 3xK1m

Sašo Taljat

1. mesto, SP – spust sprint, Solkan (SLO), C2m
2. mesto, SP – spust sprint, Solkan (SLO), 3xC2m
2. mesto, WC skupno – slalom, C2m
3. mesto, WC – slalom, Cardiff (VBR), C2m
3. mesto, WC – slalom, La Seu d’Urgell (ŠPA), C2m
3. mesto, WC – slalom, Tacen (SLO), C2m

Simon Hočevar

2. mesto, SP – spust sprint, Solkan (SLO), C2m
2. mesto, SP – spust sprint, Solkan (SLO), 3xC2m
3. mesto, EP – spust klasika, Bovec (SLO), C1m
3. mesto, EP – spust sprint, Bovec (SLO), 3xC1m
3. mesto, EP – spust klasika, Bovec (SLO), 3xC1m
2. mesto, WC – spust sprint, Banjaluka (BIH), C2m
3. mesto, WC – spust klasika, Banjaluka (BIH), C2m

Simon Oven
2. mesto, EP – spust klasika, Bovec (SLO), 3xK1m
3. mesto, WC – spust klasika, Banjaluka (BIH), K1m

Špela Ponomarenko Janić

3. mesto, SP – sprint, Duisburg (NEM), K1ž 200m
1. mesto, MI – sprint, Mersin (TUR), K1ž 200m
1. mesto, MI – sprint, Mersin (TUR), K1ž 500m
3. mesto, WC – sprint, Poznan (POL), K1ž 500m
3. mesto, WC skupno – sprint, K1ž

Tim Kolar
3. mesto, SP – spust sprint, Solkan (SLO), 3xK1m
2. mesto, EP – spust klasika, Bovec (SLO), 3xK1m
3. mesto, WC – spust sprint, Banjaluka (BIH), K1m

Urša Kragelj 3. mesto, SP – slalom, Praga (ČEŠ), 3xK1ž
Vid Debeljak 3. mesto, SP – spust sprint, Solkan (SLO), 3xK1m

Vid Karner
3. mesto, MEP – slalom, Bourg Saint Maurice (FRA), K1m
3. mesto, MSP – slalom, Liptovsky Mikulaš (SVK), 3xK1m

Vid Kuder Marušič 3. mesto, MSP – slalom, Liptovsky Mikulaš (SVK), 3xK1m
Žan Jakše 3. mesto, MSP – spust sprint, Lofer (AVT), 3xK1m
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Koledar Kajakaške zveze 
Slovenije - 2014

22/3/2014 DP sprint 5000m Sprint MV Državno prvenstvo 5000m Most na Soči KK Soške elek-
trarne

23/3/2014 Mednarodna tekma Spust Spust Medvode - Tacen Tacen KKK Tacen
29/3/2014 Mednarodna tekma Slalom Otvoritev sezone Tacen KKK Tacen
30/3/2014 Mednarodna tekma Slalom Izbirna tekma - slalom Tacen KZS
4/4/2014 5/4/2014 ICF Ranking Slalom Mednarodna tekma Solkan Solkan KK Soške elek-

trarne
13/4/2014 Mednarodna tekma Spust Pokal Petra Klepca Osilnica HR in Outsider
12/4/2014 13/4/2014 Mednarodna tekma Slalom Pokal Petra Klepca Osilnica HR in Outsider
12/4/2014 13/4/2014 Mednarodna tekma Sprint MV Mantova 2014 Mantova Italija
19/4/2014 DP spust klasika Spust Dolinka 2014 Bled KKK Ljubljana
19/4/2014 Voda za vedno Rekreacija Voda za vedno 1 Portorož S-adventure izziv
23/4/2014 27/4/2014 SP slalom Slalom 2014 ICF Svetovno prven-

stvo za mladince in mlajše 
člane v slalomu

Penrith Avstralija

2/5/2014 4/5/2014 Svetovni pokal sprint Sprint MV 2014 ICF Svetovni pokal v 
sprintu - svetovni pokal 1

Milano Italija

4/5/2014 4/5/2014 Slovenski pokal Slalom Pokal Celja Celje KKK Celje
10/5/2014 Izbirna tekma Slalom Izbirna tekma - Tacen Tacen KKK Ljubljana
10/5/2014 Slovenski pokal Sprint MV Slovenski pokal Sv. Katarina - 

Ankaran
KKK Adria

13/5/2014 Izbirna tekma Slalom Izbirna tekma - Tacen Tacen KZS
16/5/2014 18/5/2014 Svetovni pokal sprint Sprint MV 2014 ICF Svetovni pokal v 

sprintu - svetovni pokal 2
Račice Češka

17/5/2014 18/5/2014 ICF Ranking Slalom Mednarodna tekma ICF 
Tacen 2014

Tacen KKK Tacen

23/5/2014 25/5/2014 Svetovni pokal sprint Sprint MV 2014 ICF Svetovni pokal v 
sprintu - svetovni pokal 3

Szeged Madžarska

24/5/2014 DP spust Spust sprint Državno prvenstvo - spust 
sprint

Solkan KK Soške elek-
trarne

25/5/2014 Izbirna tekma Spust Sprint Sava - Šentjakob Šentjakob KKK Ljubljana
25/5/2014 Voda za vedno Rekreacija Voda za vedno 2 Krka KKK Krka
30/5/2014 1/6/2014 EP slalom Slalom Evropsko člansko prvenstvo 

v slalomu
Dunaj Avstrija

5/6/2014 8/6/2014 Svetovni pokal kaja-
kaški maraton

Maraton Svetovni pokal v kajakaškem 
maratonu - Bohinj

Bohinj KKK Bohinj

6/6/2014 8/6/2014 Svetovni pokal sla-
lom

Slalom 2014 ICF Svetovni pokal v 
slalomu - svetovni pokal 1

London Velika Britanija

7/6/2014 Slovenski pokal Slalom Pokal Brežice Krka - Grič KKK Čatež
8/6/2014 Slovenski pokal Spust sprint Pokal Krško Krško KKK Krško
13/6/2014 15/6/2014 EP maraton Maraton Evropsko prvenstvo v kajaka-

škem maratonu
Bratislava Slovaška

10/6/2014 15/6/2014 SP spust Spust 2014 ICF Svetovno člansko 
prvenstvo v spustu

Valtellina Italija

13/6/2014 15/6/2014 Svetovni pokal sla-
lom

Slalom 2014 ICF Svetovni pokal v 
slalomu - svetovni pokal 2

Tacen Slovenija

14/6/2014 Voda za vedno Rekreacija Voda za vedno 3 Drava - 
Maribor

RK Maribor

19/6/2014 Svetovni pokal spust Spust 2014 ICF Svetovni pokal v 
spustu - svetovni pokal 1

Unken/
Saalach

Avstrija

20/6/2014 22/6/2014 Svetovni pokal sla-
lom

Slalom 2014 ICF Svetovni pokal v 
slalomu - svetovni pokal 3

Praga Češka
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21/6/2014 Svetovni pokal spust Spust 2014 ICF Svetovni pokal v 
spustu - svetovni pokal 2

Lofer/Saalach Avstrija

21/6/2014 DP slalom Slalom Državno prvenstvo - slalom Solkan KK Soške elek-
trarne

22/6/2014 Svetovni pokal spust Spust sprint 2014 ICF Svetovni pokal v 
spustu - svetovni pokal 3

Lofer/Saalach Avstrija

26/6/2014 29/6/2014 EP sprint Sprint  MV Evropsko prvenstvo za 
mladince in mlajše člane v 
sprintu

Mantes-en-
Yvelines

Francija

27/6/2014 28/6/2014 Voda za vedno Rekreacija 24 ur veslanja za dober 
namen - Voda za vedno 4

Ljubljanica KKK Ljubljana

28/6/2014 Pionirski pokal Slalom Pokal Hrastnika Hrastnik BD Steklarna 
Hrastnik

28/6/2014 29/6/2014 Svetovni pokal spust Spust sprint 2014 ICF Svetovni pokal v 
spustu - finale

Dunaj Avstrija

3/7/2014 6/7/2014 EP slalom Slalom Evropsko prvenstvo za 
mladince in mlajše člane v 
slalomu

Skopje Makedonija

11/7/2014 13/7/2014 EP sprint Sprint MV Evropsko člansko prvenstvo 
v sprintu

Brandenburg Nemčija

12/7/2014 Slovenski pokal Sprint MV Slovenski pokal - Koper Koper - 
Žusterna

KKK Žusterna

13/7/2014 Voda za vedno Rekreacija Voda za vedno 5 Straža KKK Straža
17/7/2014 20/7/2014 SP sprint Sprint MV 2014 ICF Svetovno prven-

stvo za mladince in mlajše 
člane v sprintu

Szeged Madžarska

18/7/2014 20/7/2014 EP spust Spust Evropsko mladinsko prven-
stvo v spustu

Banjaluka Bosna in 
Hercegovina

19/7/2014 20/7/2014 Mednarodna tekma Slalom ECA mladinski pokal Solkan 
2014

Solkan KK Soške elek-
trarne

19/7/2014 Voda za vedno Rekreacija Voda za vedno 6 Mura ŠD Bakovci
20/7/2014 Slovenski pokal Sprint MV Slovenski pokal Ankaran KKK ORKA 

Ankaran
26/7/2014 27/7/2014 Mednarodna tekma Slalom ECA mladinski pokal 

Augsburg 2014
Augsburg Nemčija

26/7/2014 Voda za vedno Rekreacija Voda za vedno 7 Dolinka ŠD Tinaraft
26/7/2014 Slovenski pokal Sprint MV Maraton Bohinj KKK Bohinj
2/8/2014 Mednarodna tekma Sprint MV 5. Pokal Luke Koper Koper - 

Ankaran
KKK Ankaran

2/8/2014 3/8/2014 Mednarodna tekma Slalom ECA  mladinski pokal Češke 
Budejovice 2014

Češke 
Budejovice

Češka

3/8/2014 Pionirski pokal Sprint MV Pionirski pokal Koper - 
Ankaran

KKK Ankaran

6/8/2014 10/8/2014 SP sprint Sprint MV 2014 ICF Svetovno člansko 
prvenstvo v sprintu

Moskva Rusija

8/8/2014 10/8/2014 Svetovni pokal sla-
lom

Slalom 2014 ICF Svetovni pokal v 
slalomu - svetovni pokal 1

La Seu d’Ur-
gell

Španija

9/8/2014 Voda za vedno Rekreacija Voda za vedno 8 Kolpa TDŠ Kostel
9/8/2014 10/8/2014 Mednarodna tekma Sprint MV 27. Mednarodna tekma 

Capris 2014
Koper - 
Žusterna

KKK Žusterna

15/8/2014 17/8/2014 Svetovni pokal sla-
lom

Slalom 2014 ICF Svetovni pokal v 
slalomu - finale

Augsburg Nemčija

16/8/2014 17/8/2014 Mednarodna tekma Slalom ECA mladinski pokal 
Bratislava 2014

Bratislava Slovaška

16/8/2014 27/8/2014 OI mladih Olimpijske igre mladih Nanjing Kitajska
16/8/2014 17/8/2014 DP sprint Sprint MV Državno prvenstvo - sprint Ptuj DP Ranca
23/8/2014 24/8/2014 Mednarodna tekma Slalom ECA mladinski pokal Krakov 

2014
Krakov Poljska
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23/8/2014 DP mlajši Spust sprint Državno prvenstvo - spust 
sprint mlajši

Hrastnik BD Steklarna 
Hrastnik

24/8/2014 Slovenski pokal Spust Pokal Hrastnika Hrastnik BD Steklarna 
Hrastnik

28/8/2014 DP mlajši Spust Državno prvenstvo - klasični 
spust mlajši

Radovljica KKK Simon

30/8/2014 DP mlajši Slalom Državno prvenstvo - slalom 
mlajši

Tacen KKK Tacen

6/9/2014 Mednarodna tekma Spust Mura 2014 Krog KKK Mura
7/9/2014 Voda za vedno Rekreacija Voda za vedno 9 - Soška 

regata
Solkan-
Podgora

KK Soške elek-
trarne

7/9/2014 Slovenski pokal Slalom Pokal Solkana Solkan KK Soške elek-
trarne

13/9/2014 Mednarodna tekma Sprint MV 22. mednarodna regata 
Adria

Sv. Katarina- 
Ankaran

KKK Adria

14/9/2014 Zmajčkov pokal Slalom Zmajčkov pokal 2014 Ljubljana KKK Ljubljana
17/9/2014 21/9/2014 Slalom 2014 ICF Svetovno člansko 

prvenstvo v slalomu
Deep Creek, 
Maryland

Združene države 
Amerike

26/9/2014 28/9/2014 Maraton 2014 ICF Svetovno prven-
stvo v kajakaškem maratonu

Oklahoma 
City

Združene države 
Amerike

27/9/2014 Mednarodna tekma Maraton Zagrebški maraton Zagreb Hrvaška
4/10/2014 DP slalom Slalom Državno prvenstvo člani 

Celje 2014 - slalom
Celje KKK Celje

11/10/2014 Mednarodna tekma 
v maratonu

Maraton Kostanjeviška regata Kostanjevica 
na Krki

KKK Čatež

18/10/2014 Mednarodna tekma Maraton Ljubljanski maraton Ljubljana KKK Ljubljana
25/10/2014 Mednarodna tekma Maraton Radgona - Bistrica Mura BD Bistrica

SLOVENIJA

NAJEM IN PRODAJA

PRIREDITVENI ŠOTORI

CATERING IN DEKORATIVNA OPREMA
PAGODE IN PAVILJONI

POROCNI IN VIP ŠOTORI
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Pogoji za ocenjevanje tretje stopnje, v Barvnih veslih poznane 
kot modro veslo, so bili zagotovljeni in zaradi vetra skoraj 

preseženi, vendar smo se lahko zaradi tamkajšnjega tipa obale 
dovolj zaščitili, da je dogodek uspel. Z Jernejem sva se prepri-
čala, da je nivo ocenjevalcev pri nas na dovolj visoki ravni, da 
razumeva zahteve sistema EPP, predvsem pa sva imela možnost 
izmenjati izkušnje s kolegi iz drugih držav, ki v teh disciplinah 
podeljujejo stopnje dlje časa.
V nadaljevanju srečanja smo imeli ožji člani skupine EPP še 
sestanek, ki je bil nadaljevanje srečanja v Ljubljani. Zastavili smo 
si nove cilje, na dnevni red pa je prišla tudi slovenska prošnja 
za podeljevanje modrega vesla. Ostali člani so dobili v vpogled 
naš sistem in rešitve, plan usposabljanja učiteljev in ocenjeval-

cev, tiskovine, ki so že pripravljene, navodila ocenjevalcem 
in prevode standardov za določene discipline. Navdušeni so 
bili tudi nad Kajak-kanu magazinom, ki je to sezono v šestih 
oddajah predstavil Barvna vesla in discipline, ki jih želimo popu-
larizirati. Obetali smo si privolitev za ocenjevanje treh disciplin, 
končni izkupiček pa je bil dovoljenje za ocenjevanje v petih – v 
kajaku na mirnih vodah, kajaku na divjih vodah, morskem kaja-
ku, slalomu in spustu. To pa potrjuje dobro delo vseh, ki so vklju-
čeni v sistem Barvna vesla in nam daje zagon za novo sezono, v 
veselje pa bo zagotovo tudi kajakašem, ki so že dosegli rumeno 
in zeleno veslo in so tako ob zadostni pripravljenosti kandidati 
za modro. Veslajte modro :).

Piše: Gregor Zadravec

Danski Köbenhavn je v začetku oktobra gostil letošnje primerjalno ocenjevanje (bench-
mark event), ki služi izobraževanju ocenjevalcev, saj morajo ocenjevalci znotraj sistema 
Euro Paddle Pass, tako tudi slovenski, ocenjevati po enakih standardih. Tako je sistem 
resnično primerljiv med državami članicami in omogoča kajakašu, ki je na primer 
določeno stopnjo dosegel pri nas, brezšivno nadaljevanje izobraževanja kje drugje. 
Slovenijo sva na tokratnem dogodku predstavljala Jernej Župančič Regent na mirnih 
vodah in Gregor Zadravec v morskem kajaku. Ocenjevalo in primerjalo se je še v odpr-
tem kanuju, vendar brez slovenskega predstavnika.

Primerjalno ocenjevanje 
Barvna vesla - EPP



32

Zavesljaj, ki ga uporabljamo tako v kanuju kot v kajaku, je krmar-
jenje repa. Ta zavesljaj je učinkovit le, ko ima čoln hitrost. Osnovni 
zavesljaj naprej podaljšamo do repa. Zgornjo roko spustimo nižje 
nad rob čolna. Obe roki sta skoraj iztegnjeni. Zgornja roka poskrbi 
za stabilizacijo vesla, s spodnjo pa glede na potrebo po spremem-
bi smeri privlečemo ali odrinemo list vesla od roba čolna. Ko list 
odrinemo od roba, se čoln obrača na stran zavesljaja. Krmarjenje 
lahko spremeni smer tudi v nasprotno stran zavesljaja. V tem pri-
meru mora biti začetek krmarjenja izveden čim dlje od roba čolna, 
list pa povlečemo k repu. Ta način imenujejo tudi privlačenje repa. 

Največkrat uporabljeni zavesljaji za spreminjanje smeri kanuja kot 
tudi kajaka so zavesljaji v loku in različna privlačenja. 
Zavesljaj v loku naprej uporabljamo, ko želimo čoln obračati na 
mestu, ali ko želimo spreminjati smer med gibanjem čolna. Čoln pri-
dobi nekaj hitrosti naprej, večji del zavesljaja pa mora biti usmerjen 
v obračanje čolna. Je najenostavnejši način in mnogokrat najbolj 
učinkovit zavesljaj obračanja čolna. Če v čolnu veslamo v paru, ga 
uporablja tako kanuist, ki vesla spredaj, kot zadnji v čolnu. 
Za začetek zavesljaja se nagnemo naprej in list z iztegnjeno 
spodnjo roko vbodemo čim bolj spredaj. Zgornja roka je 
pokrčena ob telesu. V ramenih zarotiramo ter glavo in pogled 
usmerimo v smer obrata. Ročaj vesla mora biti nizko nad robom 
čolna. List potuje v čim večjem loku glede na rob čolna od 
vboda proti repu. Pot vesla mora torej opisati čim večji lok glede 
na rob čolna, da je zavesljaj učinkovit. Ob zaključku zavesljaja 
sta obe zapestji nad robom na strani zavesljaja.

Zavesljaj v loku nazaj je najbolj učinkovit med vsemi zavesljaji 
za obračanje čolna. Poleg spremembe smeri poskrbi tudi za 

zmanjševanje hitrosti v smeri naprej. Uporabimo ga takrat, ko 
ohranjanje hitrosti čolna ni tako pomembno, pomembnejša pa 
je močna sprememba smeri. 
Po zavesljaj sežemo daleč nazaj proti repu. V ramenih se obr-
nemo, tako da je ramenska os čim bolj vzporedna s sredinsko 
osjo čolna. Glava in pogled sta usmerjena nazaj k vbodu vesla. 
Veslo vbodemo s čim bolj iztegnjeno roko, list vesla pa v vodo 
postavimo vzporedno z robom čolna, s hrbtno stranjo obrnjeno 
stran od roba. Aktivna stran lista pri zavesljaju v loku nazaj 
je, tako kot pri zavesljaju nazaj, hrbtna stran. Položaj obeh 
rok je nizko, tako da je ročaj vesla vzporeden z robom čolna. 
Zavesljaj mora opisati čim večji lok glede na rob čolna. Zavesljaj 
izvedemo čim bolj s trupom. Na veslo lahko prenesemo tudi del 
teže telesa, da je zavesljaj še bolj učinkovit. Pri tem moramo biti 
pozorni, da čoln ostaja v ravnotežnem položaju. Čoln lahko tudi 
nekoliko nagnemo na stran zavesljaja. Zavesljaj zaključimo, ko 
smo čoln obrnili v želeno smer, ali pa ko se list skoraj dotakne 
roba. Celoten zavesljaj se zaključi s telesom v rahlem predklonu. 
Če je potrebno z obračanjem nadaljevati, veslo pred robom 
čolna izvlečemo iz vode in po zraku prenesemo nazaj v začetek 
novega zavesljaja. 

Privlačenje kljuna v paru največkrat uporablja kanuist, ki vesla 
na kljunu. Učinkovito pa ga lahko uporablja tudi kanuist, ki vesla 
sam in kleči oziroma sedi na sredini kanuja. Osnovni napotki za 
izvedbo zavesljaja so enaki kot pri kajaku. 
Izhodiščni položaj je enak kot pri linijskem privlačenju, tako da 
je list v vodi nameščen čim dlje od boka čolna. List vesla je s 
prednjo vlečno stranjo obrnjen proti kljunu. Medtem ko zgornja 
roka stabilno ohranja veslo v navpičnem položaju, s spodnjo 

Piše: Andrej Jelenc

Ko želimo našemu kanuju spremeniti smer, imamo na razpolago celo paleto zaveslja-
jev ali njihovih kombinacij. Nekateri zavesljaji so skoraj enaki kajakaškim, nekaj pa jih 
uporabljamo le v kanuju.

Spreminjanje smeri  
v kanuju
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vlečno roko izvedemo zavesljaj proti kljunu. Čoln spremeni smer, 
tako da se kljun obrne v stran zavesljaja. Vračanje v izhodišč-
ni položaj je lahko izvedeno na način, da veslo prenesemo 
po zraku ali pa veslo v izhodiščni položaj vodimo po vodi. 
Pomembno je, da veslo v izhodiščni položaj reže vodo. Pri tem 
je vodenje vesla z zapestjem ključnega pomena. 
Večkrat je potrebno kanu premakniti bočno. Osnovni način boč-
nega premikanja je linijsko privlačenje. Uporabimo ga lahko, 
kadar veslamo na kljunu ali na repu. List vesla vbodemo z izteg-
njeno vlečno roko čim dlje od boka čolna v liniji trupa. Zgornja 
roka je rahlo pokrčena in dvignjena nad glavo, zapestje pa 
mora biti čim bolj nad robom čolna na strani zavesljaja. S tem 
zagotovimo, da je veslo v vodi čim bolj navpično. Vlečna roka 
izvede zavesljaj naravnost k boku čolna v liniji trupa, medtem ko 
zgornja roka veslo le zadrži v istem položaju. Preden bi se veslo 
dotaknilo boka čolna, ga v zapestju obrnemo navzven, tako da 
je list postavljen pravokotno na bok čolna. Veslo v izhodiščni 
položaj pripeljemo z rezanjem vode. Del čolna s tem načinom 
linijsko pomaknemo proti veslu. 
Če sedi kanuist sam na sredini čolna, se bo cel čoln premaknil 
bočno. V primeru, da za premik skrbita partnerja na repu in kljunu, 
bo moral za bočen premik celega čolna z zavesljajem odrivanja 
boka ali križnim privlačenjem svoj del opraviti tudi partner.

Ko nam primanjkuje prostora, da bi segli stran od boka čolna 
in dosegli optimalen izhodiščni položaj za linijsko privlačenje 
boka, lahko uporabimo tudi drugi način, vzporedno bočno pri-
vlačenje. List postavimo pod kot 45 stopinj glede na bok čolna in 
z vlečno stranjo proti kljunu. Sam zavesljaj izvajamo vzporedno 
z bokom čolna tako, da je list vesla oddaljena od boka kakih 30 
cm. Z vlečno roko potisnemo veslo v smeri kljuna. Ko se roka v 
rahlem predklonu iztegne, veslo obrnemo v položaj, ko lopatico 
postavimo pod kotom 45 stopinj na bok čolna z vlečno stranjo 
obrnjeno proti repu. Iz tega položaja povlečemo veslo proti 
repu in ga zaključimo za trupom. 
Podoben način bočnega premika lahko dosežemo tudi s sestavl-
jenim zavesljajem kombinacije kratkih privlačenj kljuna in repa, 
ki opisujeta figuro osmice. Osnovni položaj rok in vesla za zače-
tek zavesljaja je enak kot pri linijskem privlačenju. Iztegnjena 
spodnja roka mora biti čim bolj oddaljena od boka. Zavesljaj 
ni izveden linijsko proti boku. Iz osnovnega zavesljaja list povle-

čemo proti kljunu v linijo stopal. Preden se veslo dotakne roba 
čolna, veslo v zapestju obrnemo in z rezanjem vode list vodimo 
nazaj v izhodiščni položaj. Iz izhodišča enako kot prej list z vleč-
no stranjo povlečemo proti repu, tako da izvedemo privlačenje 
repa. Veslo pred repom ustavimo, obrnemo v zapestju in ga z 
rezanjem vode vodimo nazaj v izhodiščni položaj. Zavesljaji se 
izvajajo na iztegnjeno spodnjo vlečno roko. Delovno območje 
zavesljajev je čim bolj oddaljeno od boka čolna. Pri tem načinu 
bočnega privlačenja ne prihaja do nevarnosti, da bi list vesla 
zašel pod bok čolna. 
Vsi zgoraj omenjeni zavesljaji bodo povzročili bočni premik 
kanuja na stran zavesljaja le, če kanuist sedi ali kleči na sredini 
kanuja. V primeru da vesla na kljunu ali repu, bo za bočni 
premik potrebno sodelovanje partnerja, ki bo sočasno izvajal 
odrivanje boka ali križno privlačenje.
Smer kanuja pa lahko spremenimo tudi z odrivanjem kanuja. 
Odrivanje boka je zavesljaj, ki ga v kajaku ne uporabljamo, 
občasno pa je zelo koristen v kanuju. Predvsem pri bočnem 
premikanju kanuja ali pri obračanju čolna je ta zavesljaj večkrat 
uporabljen. 
Zavesljaj poskrbi, da se čoln giba v nasprotno stran zavesljaja. 
Veslo postavimo navpično v vodo v položaj, kjer je vlečna stran 
lista obrnjena proti boku. Ročaj vesla je naslonjen na bok čolna, 
list je vzporedno z bokom, zgornja roka pa nekoliko zunaj linije 
boka čolna. S tem povzročimo, da list zajame vodo pod čolnom. 
Težišče telesa v čolnu lahko nekoliko prenesemo na nasprotno 
stran zavesljaja. S potegom zgornje roke k sredini čolna povzro-
čimo odmik boka od vesla. Ko na listu ne čutimo več obreme-
nitve, veslo v zapestju obrnemo, tako da list z rezanjem vode 
vrnemo v izhodiščni položaj in odrivanje ponovimo. Pogled naj 
bo usmerjen stran od vesla, v smer gibanja čolna. 

Kar nekaj je zavesljajev, ki so v kanuju rezervirani za kanuista 
na kljunu ali ko s kanujem upravljamo sami. Mednje sodijo tudi 
križni zavesljaji. Kar nekaj imen se uporablja za te zavesljaje. 
Najpogosteje uporabljen termin za to vrsto zavesljajev je ‚zave-
sljaj na čez‘. Značilnost teh zavesljajev je, da izvedemo zavesljaj 
na nasprotni strani, ne da bi veslo preprijeli. Kanuist, ki vesla na 
desni strani bo pri križnem zavesljaju še vedno z levo, zgornjo 
roko, držal veslo za ročko, z desno, spodnjo, pa za ročaj, vendar 
bo zavesljaj izvedel na levi strani kanuja. Za izvedbo teh zaveslja-
jev je potrebno nekaj več gibljivosti v križnem delu hrbtenice in v 
ramenskem sklepu. Pomembno je, da s trupom izvedemo dobro 
rotacijo na stran križnega zavesljaja. Za križni zavesljaj naprej se 
s telesom močno predklonimo, zavesljaj pa izvedemo pretežno s 
trupom. Navpični položaj vesla glede na gladino in položaj lista 
v vodi je enak kot pri osnovnem zavesljaju.
Poleg križnega zavesljaja naprej po enakem principu izvedemo 
tudi križno privlačenje boka ali kljuna po vseh osnovnih princi-
pih, ki veljajo za zavesljaje na osnovni strani.
Če v kanuju veslamo sami, je zelo uporaben tudi križni zavesljaj 
nazaj. S tem si pomagamo tudi pri ustavljanju kanuja. Ta zavesljaj 
zahteva še več gibljivosti in je predvsem koordinacijsko zahteven. 
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Veslo brez preprijemanja ročaja in ročke prenesemo na nasprot-
no stran, kot da bi izvajali križno linijsko privlačenje. V trupu in 
ramenih zarotiramo do te mere, da je ramenska os vzporedna z 
bokom. Z vlečno roko sežemo v smeri repa po zavesljaj nazaj. 
List vesla je postavljen pravokotno na rob čolna. Z vlečno stranjo 
lopatico povlečemo proti kljunu in tako izvedemo zavesljaj nazaj.
Zavesljaj, ki ga ne izvajamo na nasprotni strani je odrivanje 
boka, redko pa izvajamo tudi križni zavesljaj v loku nazaj. 

Kanuju pa bo potrebno večkrat tudi zmanjšat hitrost, ga ustaviti 
oziroma prestaviti vzratno . Zavesljaj nazaj v osnovi zasleduje 
ravno obratne cilje kot zavesljaj naprej. Skrbi za gibanje čolna 
v vzvratni smeri. S trupom se obrnemo na stran zavesljaja. Rama 
na strani zavesljaja se pomakne nazaj, tako da je ramenska os 
čim bolj vzporedna z robom čolna. Na ta način lahko pogled 
usmerimo nazaj, v smer našega veslanja. Trup je vzravnan. 
Iztegnjena spodnja roka seže čim bolj nazaj in vbode list vesla. 
Vesla v roki ne preprijemamo. Pri zavesljaju nazaj je aktivna 
stran lista, ki potiska vodo hrbtna stran. Pri zavesljaju nazaj je 
veslo nemogoče voditi skozi zavesljaj tako navpično kot pri 
zavesljaju naprej. Vendar se moramo temu čim bolj približati. 
Veslo je torej medtem, ko potiskamo list v smeri proti kljunu, čim 
bolj vzporedno z vzdolžno osjo čolna. Zavesljaj naj bo čim dalj-

ši. V zaključku zavesljaja se rahlo predklonimo naprej. Zavesljaj 
izvedemo s čim večjim vključevanjem dela trupa. Ob koncu 
zavesljaja izvedemo krmarjenje, ki bo nujno kadar veslamo sami 
in občasno, kadar veslamo v paru. 

Posebno težka storitev v kanuju je ustavljanje čolna. V paru to še 
nekako gre, kadar pa smo v kanuju sami, je praktično nemogoče 
ustaviti kanu na način, da se čoln ne bi obrnil na stran zavesljaja. 
Za ustavljanje kanuja list vesla s hrbtno stranjo obrnjeno naprej 
postavimo v vodo pravokotno na rob čolna tik za trupom kot 
zavoro. Veslo je v položaju zavesljaja nazaj in mora biti postavl-
jeno čim bolj navpično. S spodnjo roko se opremo na veslo. 
Ko začutimo, da pritisk na lopatico popušča, nadaljujemo z 
zavesljajem nazaj. V zaključku zavesljaja izvedemo krmarjenje. 

Veslanje nazaj v ravni smeri v kanuju je zahtevno, posebno 
če veslamo sami. Če moramo dalj časa veslati nazaj in 
imamo dovolj prostora za obrat čolna, je bolje čoln obr-
niti in potrebno razdaljo preveslati naprej. Je pa zavesljaj 
nazaj osnova za ustavljanje čolna ali za krajše premike v 
vzvratni smeri.
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