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Optimistično v 
olimpijsko leto

T
udi letos se je našim kajakašem rezultatsko lepo izšlo, nobenega razloga 
ni, da bi razmišljali drugače, nasprotno. Kolajn na največjih mednarodnih 
tekmovanjih vseh starostnih kategorij obeh spolov je bilo spet veliko 
v slalomu na divjih vodah, da ne govorimo v spustu. Krona sezone je 

dosežek Benjamina Savška, skromnega in simpatičnega kanuista z Broda pod 
Šmarno goro, ki je v Londonu na svetovnem prvenstvu osvojil srebro, že spomladi 
pa postal tudi evropski prvak. In najavil svojo kandidaturo za še žlahtnejše odličje 
prihodnje leto na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru. Njegova konstantnost v 
doseganju vrhunskih rezultatov na največjih tekmah, lahko tako Benija kot vse nas, 
ki nam je pri srcu kajak, navdaja s povsem realnim optimizmom, da bo podobno 
uspešen tudi avgusta prihodnje leto na olimpijski progi v Riu de Janeiru, natančneje 
kompleksu, ki se imenuje Deodoro. Bo torej kraj zvočnega in malce eksotično-
avanturističnega imena, po igrah v Atlanti 1996, ko je po srebru posegel Andraž 
Vehovar, in po razočaranjih z grenkim priokusom na igrah v Sydneyju in Atenah ter 
še bolj Pekingu in Londonu, vendarle za nas kraj srečnega imena?

Več kot dober je bil po lanski izgubljeni sezoni zaradi poškodbe kajakaš Peter 
Kauzer, z zmago v svetovnem pokalu se je vrnil v svetovni vrh. Poškodba rame je 
pozabljena in tudi Hrastničan bo bržkone naš adut na igrah v Braziliji. Kajpak ne 
smemo pozabiti kanuističnega dvoseda Luka Božič in Sašo Taljat. Prav gotovo sta 
sposobna poseči po odličju.

Še bolj kot štirje čolni nas lahko z optimizmom navdaja, da so vsi naši v širšem 
krogu favoritov za osvojitev odličij. Poimensko, kajpak, še nihče ni dokončno 
uvrščen, na koncu koncev se lahko, da ne kličem vraga, zgodi poškodba, bolezen, 
nastop lahko prepreči višja sila. Toda ne smemo biti preveč evforični, kajakaška 
srenja in tudi pisec teh vrstic se žal dobro spomnimo, kako smo bili prav kar zadeva 
olimpijske nastope že nekajkrat veliki optimisti, kako sijajno nam je kazalo celo med 
samimi tekmami, in kako silno je bilo potem razočaranje. Slalom na divjih vodah je 
pač zelo kompleksna zadeva, marsikaj lahko odloča, tudi sreča, zelo hitro je lahko 
nekdo junak in hitro za tem bedak, kot se reče.

Zgodba s štirimi čolni v Braziliji ni končana, tam bo namreč še kajakašica na mirnih 
vodah Špela Ponomarenko Janić, prav tako sposobna uvrstitve blizu vrha.

Prav gotovo pa smo lahko ob zaključku sezone nadvse zadovoljni tudi s splošnim 
razpoloženjem, klimo v kajakaški srenji, ki je pozitivna in optimistična, ter krvno 
sliko, pri tem mislim na materialno stanje slovenskega kajaka nasploh, kamor, 
kajpak, sodi tudi tisti na mirnih vodah. Vse, kajpak, ni idealno, toda lahko bi bilo 
mnogo mnogo slabše, poglejmo si na primer, kakšen uničujoč cunami v vseh 
pogledih se je zgodil nekdaj slovenski paradni športni disciplini – veslanju.

Da je tako, gre zagotovo zasluga tudi predsedniku Kajakaške zveze Slovenije 
Andreju Ribiču. Zdi se, da se je dobro vklopil v zgodbo, ki nikakor ni enostavna, 
četudi prej kakšnih silnih funkcionarskih izkušenj v športu ni imel, kaj šele v kajaku, 
kjer je bil popoln novinec. Po dobrem letu predsednikovega (uspešnega) uvajanja, 
bo drugo – olimpijsko – na čelu KZS zagotovo še uspešnejše, o tem sem tudi 
osebno prepričan.

Borut Perko
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Andrej Jelenc: Mislim,  
da je v celoti gledano  
za nami odlična sezona

Slovenija je septembra s slalomskim SP v Londonu že dobila štiri mesta za nastop 
na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru leta 2016. Zanesljivima potnikoma Luki 

Božiču in Sašu Taljatu se je z naslovom svetovnega podprvaka bržkone 
pridružil tudi Benjamin Savšek, prednost pred drugimi ima kajakaš Peter 
Kauzer, med kajakašicami pa je ob Evi Terčelj kandidatka za nastop na OI 
še Urša Kragelj. Olimpijsko kvoto je zagotovila tudi mirnovodašica Špela 

Ponomarenko Janić. O tem, kako ob zaključku uspešne sezone razmišlja 
o sedanjem trenutku slovenskega kajaka, se je z direktorjem reprezentanc 

Andrejem Jelencem pogovarjal Borut Perko.

Je vrhunec sezone zadovoljil 
slovenske ambicije?

Seveda. Veseli me, da smo izpolnili 
vse cilje, od kvot do kolajn na svetov-
nem prvenstvu. Kvote so tekmovalci 
potrdili že v polfinalu in v odločilnem 
nastopu so se potem lahko osredo-
točili na boj za kolajne, Savšek pa je 
nalogo obakrat opravil z odliko. Tri leta 
je že v najožjem svetovnem vrhu, kar 
nenehno potrjuje na tekmah najvišje-
ga ranga, tudi svetovnih in evropskih 
prvenstvih. A tudi dve posamični četrti 
mesti v Londonu kažeta, da imamo rod, 
ki je izjemno zrel in se lahko dobrih 
rezultatov nadejamo tudi v prihodnje. 
Vesel sem, da smo si že leto pred OI 
zagotovili nastop štirih čolnov. Vsi se 
bodo zdaj lahko v miru pripravljali za 
veliko tekmo v Riu, na nas v vodstvu 
pa je, da jim zagotovimo optimalne po-
goje, da bodo na igre prišli maksimalno 
pripravljeni. To je v prihodnji sezoni 
absoluten imperativ.

Peti čoln, ki nas bo zastopal v Riu, je 
zagotovila tudi kajakašica na mirnih 
vodah Špela Ponomarenko Janić.

Špela se je po enoletnem premoru 
uspešno vrnila in naredila velik korak k 
nastopu na olimpijskih igrah v Riu. Že 
s šestim mestom na evropskih igrah 
v začetku sezone je dosegla odličen 
rezultat, z enako uvrstitvijo pa na 
svetovnem prvenstvu potrdila formo in 
osvojila olimpijsko kvoto.

So zdajšnji rezultati zgolj posledica 
res močnega rodu ali ste v zadnjem 
desetletju, ki je polno vrhunskih 
mednarodnih dosežkov v vseh 
starostnih kategorijah, toliko 
spremenili sistem dela v Sloveniji?

Ne bi rekel, da imamo pri nas tako 
dober sistem, da v prihodnjih letih ne 
bi zazevala kakšna luknja. Dejansko 
imamo pri dvojcih le posadko Božič 
– Taljat, trenutno pa tudi še nimamo 
kanuistke, ki bi posegala po svetovnem 

vrhu. Klubi delajo dobro in v zadnjih 
letih se praktično z vseh prvenstev 
za mladince in mlajše člane vračamo s 
kolajnami, a na tem ne moremo spati. 
Hitro lahko pride do osipa tekmo-
valcev, zato je naša politika, da čim 
bolj pomagamo klubom. Če ne bomo 
vlagali v trenerje in mladino, nam bo 
zmanjkalo dotoka mladih. Stroka je in 
bo zelo pomembna. Trenerji so sicer 
zaposleni le v klubih, a tekmovalce 
zaradi stalnega dela z njimi sprem-
ljajo tudi na velikih tekmovanjih, to 
pa seveda ni poceni. Zaradi takšne 
prepletenosti klubom prispevamo del 
za njihove plače.

 Samo beseda, dve o spustaših. 
Zaslužijo si vse čestitke. Večkrat s 
cmokom v grlu rečemo, škoda, da 
spust ni olimpijska panoga.

Rezultati potrjujejo, da so še naprej 
v svetovnem vrhu. Na vseh mogočih 
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prvenstvih so osvojili kup medalj, 
res so neverjetni. Večkrat smo se 
pogovarjali o njih, vendar smo odlo-
čeni nadaljevati vlaganje v to panogo, 
pa tudi v Sloveniji sistem ne izloča 
sofinanciranja neolimpijskih športov. 
Sicer pa: kako naj rečemo nekomu, 
ki vse leto trenira, da bi prišel na vrh 
in je tega sposoben, da ne bo šel na 
svetovno prvenstvo v ZDA? In mu pri 
tem gledamo v oči.

Po rezultatih smo v svetovnem 
vrhu, kar je čudež, glede na 
vlaganja v kajakaški šport pri nas 
oziroma višino proračuna, ki ga ima 
naša zveza v primerjavi s Francozi, 
Nemci, Italijani, Britanci ... Pri 
iskanju modela za prihodnost se z 
njimi ne moremo primerjati.

Res se ne moremo primerjati. Pri 
nas imamo tri zaposlene, Italijani jih 
imajo samo v glavni pisarni v Rimu 22, 
podobno tudi Francozi, Britanci še 
precej več. Samo njihovi slalomski pro-
grami se gibljejo od 600 tisočakov pa 
do milijona. V večini omenjenih držav 
slalom financirajo iz državnih virov, 
Francozi sicer imajo pokrovitelja, a v 
večini držav je sponzorski denar manjši 
del proračuna. Nemci milijon evrov 
dobijo iz članarin, ki jih člani plačujejo 
svojim klubom, del tega pa nato prej-

me zveza. Pri nas je registriranih 700 
tekmovalcev, trg in baza sta bistveno 
manjša. Toda po rezultatih čisto nič ne 
zaostajamo za njimi. Ni vse v denarju.

Prav zato, dodaja Jelenc, so letošnji 
rezultati pomembna podlaga tudi z 
vidika financiranja, saj je proračun 
kajakaške zveze v veliki meri odvisen 
od uspehov. Kako sicer kaže s 
sponzorji?

Pridobili smo nekaj novih sponzor-
jev. Elektro Ljubljana, Elektronabava, 
Kostak, Zavarovalnica Triglav, Kompas, 
Geoplin in še nekateri so nam ne-
kako pokrili izpad zaradi zmanjšanja 
sredstev, pridobljenih od ministrstva 
za šport in fundacije. Program smo 
pokrili, ostalo nam je nekaj obveznosti 
do klubov in tekmovalcev. Pošteno 
povedano, vsega nismo uspeli pokriti, 
nismo pa niti ustvarili novih minusov v 
blagajni zveze.

Konec tega meseca vas čaka še 
preizkus nove olimpijske proge v Riu 
in tudi trening tam. Kdo in koliko 
tekmovalcev potuje tja?

V Brazilijo gredo tisti, ki zadoščajo 
tudi kriterijem OKS za sofinanciranje 
olimpijskih priprav. Odpotovali bodo 
vsi, ki so na SP priveslali nacional-
no kvoto v posamezni disciplini. To 

so dvojec Luka Božič – Sašo Taljat, 
kajakaš Peter Kauzer, kanuist Benjamin 
Savšek in kajakašica Eva Terčelj. V ekipi 
bosta tudi Urša Kragelj in Simon Brus. 
Pri nas je tako, da bomo olimpijce 
določali šele po evropskem prvenstvu, 
ki bo maja prihodnje leto, in z nekaj 
izjemnimi rezultati se lahko do takrat 
zraven prebije še kdo drug. Zato smo 
predlagali, da bi na prvi olimpijski test 
poslali po dva čolna na disciplino. 

Kajpak bo Luka Božič nastopil 
v dvosedu in enosedu. Potuje 
torej sedem tekmovalcev, z njimi 
bodo tudi trije trenerji. Rezultati 
bodo tokrat bržkone drugotnega 
pomena?

Absolutno, tekmovalni moment 
ni pomemben. Na novi progi bodo 
trenirali, jo spoznavali, fantje in dekleti 
bodo testirali čolne, prav tako drugo 
opremo. Med drugim smo najeli dve 
stanovanji v bližini proge, v katerih 
bomo bivali med 20. novembrom in 
4. decembrom, eno od njiju pa bomo 
morda zadržali tudi za OI. Vse skupaj 
se bo dogajalo v novem olimpijskem 
kompleksu Deodoro, ki bo, ko bodo 
pod hribom Corcovado, na katerem je 
znameniti kip Kristusa, zgradili tunel, 
od Ria oddaljen okrogle tri četrt ure 
vožnje z avtom.
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Špela Ponomarenko Janić o povratku med najboljše  
in olimpijskih igrah v Riu de Janeiru

Najbolj vesela bi bila 
olimpijske kolajne

Manj kot leto dni po rojstvu sina Adama je 34-letni sprinterki na mirnih 
vodah Špeli Ponomarenko Janić uspel veliki met. Zelo uspešno se je 
vrnila na tekmovališča in si na svetovnem prvenstvu v Milanu v izjemno 
močni konkurenci zagotovila mesto na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru. 
Vozovnica za Brazilijo je praktično že v njenem žepu, a jo bo morala 

potrditi še prihodnjo pomlad v internih izbirnih tekmah. Te bi morale biti 
za najboljšo slovensko kajakašico bolj kot ne formalnost, saj v Sloveniji še 

nima prave konkurence. Z osvojenimi kolajnami s svetovnih in evropskih prvenstev, 
mediteranskih iger ter svetovnih pokalov sodi med najboljše evropske in svetovne 
tekmovalke.

V sezoni 2015 si kot glavni cilj 
izpostavila osvojitev olimpijske kvote, 
kar ti je s šestim mestom na 500 
metrov na svetovnem prvenstvu v 
Milanu tudi uspelo. 

Zadovoljna sem s šestim mestom 
in osvojitvijo olimpijske kvote. Glede 
na to, da sem pred letom dni rodila, si 
niti v sanjah nisem mislila, da bo to že 
možno. Veslanje je zmeraj lahko boljše, 
saj so vedno prisotne napake. Tokrat 
je bila blizu tudi medalja. Vedno, ko 
je medalja tako blizu, ti je potem žal, 
ampak ne smem prehitevati dogodkov. 
Uspela sem se hitro vrniti in osvojiti 
kvoto, tako da bi bilo neumno reči, da 
nisem zadovoljna s tem. Letošnji cilj je 

bila osvojitev kvote, kar sem izpolnila, 
tako da sem s sezono super zadovolj-
na. Oba s Stjepanom sva vesela, da mi 
je uspelo že letos in da se bom lahko 
v miru pripravljala na naslednje leto. 
Prepričana sem, da je to dobra osnova 
za naprej in za naslednje leto, ko bodo 
olimpijske igre. Tudi Adam bo že večji, 
pa bo vse lažje.

Omenila si, da nisi verjela, da ti bo 
tako kmalu po rojstvu sina uspel 
povratek med najboljše. Kje misliš, 
so razlogi za tako hitro vrnitev v 
svetovni vrh?

Zagotovo veliko pomeni dobra 
osnova. Tudi Stjepanu je, ko je bil 
kdaj poškodovan in ni veslal po dva 

meseca, to pomagalo. Poznali so se vsi 
kilometri, ki jih je priveslal in pretekel 
v mladosti, saj je potreboval le teden 
ali dva, da se je vrnil na isti nivo. Jaz 
nisem tako dobro pripravljena kot je 
bil on, ampak mislim, da imam dobro 
osnovo, ne nazadnje že tekmujem 
veliko let. Iz te osnove se da narediti 
dober rezultat, tudi če ti primanjkuje 
nekaj treninga.

Olimpijsko kvoto si Sloveniji 
zagotovila že v prvem poizkusu na 
letošnjem svetovnem prvenstvu v 
Milanu, tako da je ne bo potrebno 
loviti prihodnje leto na evropskih 
kontinentalnih kvalifikacijah 
v Duisburgu. Verjetno se boš 
sedaj lahko lažje in bolj umirjeno 
pripravljala na prihodnjo sezono?

Zagotovo bo lažje. Olimpijske igre 
so cilj in vrhunec sezone, svetovni 
pokali pa so vmesna postaja, kjer po 
navadi vidimo, kaj je treba še narediti, 
kje so napake in rezerve, kaj je dobro. 
Bo lažje, ampak pred Pekingom sem 
pokazala, da tudi, če bi se morala maja 
še enkrat boriti za olimpijsko vozovni-
co, bi se dalo narediti dober rezultat. 

Običajno v pripravah na vrhunec 
sezone, naj bo to svetovno prvenstvo 
ali olimpijske igre, izpustiš kakšno 
tekmo svetovnega pokala ali 
evropsko prvenstvo. Načrtuješ 
podobno tudi za prihodnjo sezono?

Dveh svetovnih pokalov se bom 
skoraj zagotovo udeležila. Z Liso Car-
rington sva se znova pogovarjali, da bi 
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tudi v naslednji sezoni trenirali skupaj. 
Če bo ostala v Evropi po svetovnih 
pokalih in seveda ne bo šla na evrop-
sko prvenstvo, ker ni Evropejka, bi jaz 
morda takrat izpustila prvenstvo in 
trenirala z njo. 

Zimski trening si zadnjih nekaj 
let opravljala v Avstraliji. Bo tudi 
prihodnjo zimo Queensland tvoja 
zimska baza?

Če se ni nič spremenilo in če nas 
bodo še vedno veseli, bi šla tja, ker je 
cenovno najbolj ugodno. Tam imamo 
že vse tako usklajeno, pa tudi poso-
dijo nam veliko stvari, zaradi česar je 
najbolj ugodno. Vse je lažje, ker veš, da 
je tam nekdo, ki ti lahko pomaga in mu 
lahko zaupaš. 

Če je bil letos glavni cilj pridobitev 
kvote za nastop v Braziliji, pa bo 
naslednje leto cilj verjetno čim boljša 
uvrstitev na olimpijskih igrah. To 
bodo že tvoje tretje igre, tako da 
velikih neznank ne bi smelo biti .

Od prvih olimpijskih iger je minilo 
že osem let. Zdaj sem starejša, bolj 
izkušena, za sabo pa imam kar nekaj 
treninga. V Londonu mi ni šlo, tudi 
vem zakaj ne in upam, da take napake 
ne bomo ponovili in da bodo to moje 
najboljše olimpijske igre.

Kakšen rezultat v Riu de Janeiru bi te 
zadovoljil?

Najbolj vesela bi bila kolajne. Ta je 
edina, ki mi še manjka. Pri nas je naj-
težji polfinale. Želim si priti iz polfinala 
v finale, potem pa je tam vse odprto in 
je treba napasti medaljo. Ampak kot 
rečeno, najprej polfinale, potem pa 
naprej. 

Na jezeru Rodrigo de Freitas so 
že priredili testno tekmo pred 
olimpijskimi igrami, ki pa se je  
nisi udeležila. Si od tistih, ki so tam 
nastopili, dobila kakšne informacije o 
progi in prizorišču?

Vsi se pritožujejo, da je veliko trave, 
da je v zadnjih 150 metrih nizka voda, 
kar se zelo čuti. Mislijo, da ne seže niti 
do pasu. Prebrala sem, da je voda oran-
žno-rdeče barve. Upam in verjamem, 
da bodo organizatorji glede tega kaj 
postorili, ker so olimpijske igre le vsaka 
štiri leta. Vsi se pripravljamo na to in so 
cilj vsakega športnika, zato mislim, da bi 
bilo nepošteno tekmovati na taki progi.

Na nekaterih progah imate 
tekmovalci težave tudi z valovi in 
vetrom. Kako je s tem na olimpijskem 
prizorišču?

Proga je podobna kot v Milanu, ker 
prav tako nima ogrevalne proge. Je bli-
zu plaže, menda tudi piha stalni bočni 
veter s plaže. 

Bi bilo to, da si kariero začela na 
morju, v koprskem klubu Žusterna, 
lahko prednost na takšnem 
prizorišču?

Mislim da ne, ker tako ali tako tre-
niramo na mirni vodi in damo potem v 
tistih dveh minutah vse od sebe. Vsak 
je zelo osredotočen na svoj nastop. Če 
bi bili res veliki valovi, potem mogoče, 
ampak bi hkrati morala malo shujšati, 
da bi bila lažja in bi me to čim manj 
motilo. Mislim, da ne bomo nič spre-
minjali treninga in okolja, v katerem 
treniramo. Treba je dati vse od sebe, 
biti čim boljše pripravljen in takrat te 
ne more nič zmotiti. 
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Kar nekaj tekmic je letos že nastopilo 
na predolimpijski tekmi v Riu de 
Janeiru in se spoznalo s prizoriščem. 
Ti te možnosti nisi izkoristila. Boš šla 
prihodnje leto prej na igre, da se boš 
bolje seznanila s progo?

Mislim da ne, zato se tudi nisem 
odločila, da bi šla na predolimpijsko 
tekmo. Pri nas je voda voda. Čim prej 
moraš priti od točke A do točke B. 
Tudi če bi že bila tam in videla, kako je 
v živo, to ne bi ničesar spremenilo pri 
moji pripravi na naslednje leto. 

Prejšnjo sezono si zaradi nosečnosti 
izpustila in se lanskega septembra 
veselila sina. Kako je nova vloga 
vplivala nate?

Zagotovo sem bolj umirjena, po-
trpežljiva, bolj organizirana, tako da 
so to prednosti, ki mi pomagajo tudi 
pri športu. Prej, ko se mi kdaj kaj ni 
ljubilo, sem podaljšala trening ali malo 
posedela in počakala. Zdaj pridem na 
trening in ga opravim čim bolj kvali-
tetno, da ta čas, ko nisem z Adamom, 
čim bolje izkoristim.

Brez pomoči mame, ki skrbi za 
Adama, ko treniraš, verjetno ne 
bi mogla usklajevati družinskih 
obveznosti in kariere vrhunske 
športnice?

To je dejstvo. Stjepan je trener in 
gre zmeraj z mano, v klubu pa imamo 
take pogoje, da ga ne bi tja peljala tudi 
sedaj, ko je večji. Imamo dva kontej-
nerja, ki nista najbolj čista, pozimi je 
velikokrat mrzlo, zato ga ne bi tam 
pustila, da bi se igral. Mogoče bi ga 
peljala s seboj, če bi imeli kakšen boljši 
fitnes ali drugačne prostore.

Nisi pa edina vrhunska sprinterka na 
mirnih vodah, ki je nedavno rodila. Si 
tekmovalke med seboj delite kakšne 
nasvete?

Zdaj nas je kar veliko. Delamo 
parčke. Šalim se. Nasvetov si niti ne 
delimo. Zdi se mi, da delamo bolj po 
občutku. Tudi trenirati sem začela tak-
rat, ko sem čutila, da sem pripravljena 
za to. Vsak ti lahko da neke nasvete, 
ampak na koncu je vse individualno 
in vsak drugače reagira. Tudi v noseč-
nosti je bilo za vsako drugače. Enim 
so prepovedali treninge, jaz pa sem 
se počutila boljše, če sem trenirala. V 
zadnjih dveh mesecih sem se sicer bolj 
rekreirala kot resno trenirala, ampak 
sem nekaj počela. Ko nisem, sem bila 
namreč vsa otekla. Imele sem otekle 
noge in roke. Nisem se dobro počutila.

Nina Jelenc
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Za varno in sproščeno uživanje 
v prostem času ob sklenitvi 
avtomobilskega zavarovanja 
prejmete:

•  brezplačno zavarovanje 
prtljage,

•  25 EUR popusta pri zavarovanju 
kolesarjev,

•  25 EUR popusta pri turističnem 
zavarovanju.

Avtomobilsko
zavarovanje  
z akcijo  
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Benjamin Savšek – aktualni slalomski evropski prvak  
in svetovni podprvak

Benjamin Savšek:  
Če želiš zmagati,  
ne smeš izgubiti

Tudi brzice imajo svoje junake. Eden takih je že nekaj let, in tudi letos je 
tako, kanuist Benjamin Savšek. Na zadnjih treh svetovnih prvenstvih je 
osvojil dve srebrni odličji in eno bronasto, posrebril se je tudi letos na 
progi na londonskem obrobju, že na začetku sezone je postal tudi evropski 

prvak.

Na zadnjih olimpijskih igrah v bri-
tanski prestolnici in na isti progi, kjer 
je bilo letošnje svetovno prvenstvo, 
je Beni, kot ga imenujejo vsi v kaja-
kaški srenji, končal kot osmi, zatorej 
je povsem jasno, kaj bo naskakoval 
naslednje leto na olimpijskih igrah v 
Riu de Janeiru. Namreč, še posebno 
z vidika tega, da slovenski kajakaši in 

kanuisti po Andražu Vehovarju v Atlan-
ti pred skoraj dvema desetletjema še 
niso žlahtno ukrotili olimpijskih brzic 
in domov prišli kot osvajalci odličja z 
OI. Benjamin Savšek, najuspešnejši 
kanuist zdajšnjega slovenskega rodu, 
o njegovem talentu ni bilo dvoma že 
pred desetletjem in več, je nedvomno 
material za to, da konča črno tradicijo. 
A v čolnu ne igra le veslo, temveč tudi 

glava. Beni že zavrača, da bi mu za  
brazilska pričakovanja naložili, ali pa 
bi to storil sam, preveč bremena na 
ramena, ve, da se bodo pravi junaki 
morali izkazati pod točno določenimi 
pogoji: biti vrhunski na točno določen 
dan. Kako bo svojo telesno uro navil, 
da bo zvonila, seveda z osvojitvijo 
odličja, ravno na olimpijskih igrah,  
pa je zelo zapletena zadeva.
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Sezona je bila odlična, zdi se mi, da 
najboljša doslej, mar ne?

Vsekakor. Stopil sem na stopničke 
vseh največjih tekmovanj v letošnji 
sezoni. Na evropskem prvenstvu sem 
stopil celo na najvišjo stopničko, v sku-
pnem seštevku svetovnega pokala in 
na svetovnem prvenstvu pa sem stopil 
takoj pod vrh. Lahko rečem, da sem v 
letošnji sezoni dosegel vse, kar sem si 
želel letos doseči in celo presegel svoja 
pričakovanja. Vse letošnje uspehe bo 
težko ponoviti, sem pa vesel, da je 
tako. Med uspehi, ki bi mi lahko pome-
nili več kot letošnja celotna sezona, je 
le še olimpijska medalja.

Seveda je lahko vedno še boljše. Tako 
bi bilo lahko tudi letos.

Vedno je lahko še boljše. Vendar pa 
bi z lahkoto bilo tudi slabše. Zato se 
veselim letošnjih uspehov, kljub temu, 
da so mi na koncu do naslova svetov-
nega prvaka zmanjkale le štiri stotinke. 
Verjamem, da bom imel še priložnosti 
izboljšati svoje uspehe, kar je tudi cilj 
vsakega športnika, zavedam pa se, 
da naloga premagati samega sebe še 
zdaleč ne bo lahka.

Mene osebno najbolj veseli tvoja 
konstantnost, ki, če se ne motim, 
traja že tri leta. Pa mogoče to, da 
je potrebno veslati tudi z glavo, ne 
samo z veslom, kar opažam pri tebi. 
Sam vidiš stvari podobno?

Da, sam vidim stvari podobno, saj 
imam za seboj že veliko nastopov na 
največjih tekmovanjih in izkušnje so 
vsekakor veliko pripomogle k moji 
konstantnosti. Bolje se znam pripraviti 
na start finala. Še vedno pa je tako, da 
tekmo peljem po robu svojih zmožnos-
ti; pri slalomu na divjih vodah je tako, 
da se ti zaradi spreminjanja vodnega 
toka lahko hitro kaj zalomi. Važno pa 
je, da vztrajam do konca kljub napa-
kam, ki se mi pripetijo, saj se na koncu 
velikokrat izkaže, da sem se bolje 
spopadel oz. soočil z njimi kot drugi 
tekmovalci s svojimi.

Pred tabo so zimske in spomladanske 
priprave, potem pa ... Kako se 
nameravaš pripraviti? No, pravzaprav 
bodo neke vrste priprave, trening 
in testiranje opreme že konec tega 
meseca v Riu, kamor potujete na 
otvoritev nove proge.

Konec novembra so pred menoj 
že prve pomembne priprave na novi 
olimpijski progi v Riu, kjer bomo imeli 
po nekaj dneh treninga tudi že testno 
tekmo pred OI 2016. V januarju ali 
februarju planiram priprave v Združe-
nih arabskih emiratih, zdaj že četrto 
leto zapored, kjer so idealni pogoji za 

vzdržljivostne treninge na divji vodi. 
Veliko treninga bom opravil tudi doma, 
spomladi pa me čakajo prva tekmova-
nja pred začetkom sezone, kjer bom 
že dobil prve primerjave, kako sem 
pripravljen pred sezono. Vmes pa 
trening, trening in še kakšen trening. 
Imam občutek, da se bo vse dogajalo 
zelo hitro.

Na zadnjih olimpijskih igrah v 
Londonu si bil osmi, na SP na isti 
progi drugi, kaj boš naskakoval 
naslednje leto na igrah v Riu de 
Janeiru je jasno.

Seveda misli že usmerjam na OI 
v Rio in zavedam se, da imam realne 
možnosti za naskok na vrh, vendar pa 
to misel poizkušam usmerjati v svoje 
treninge in nalogo, ki jo bom moral na 
olimpijski tekmi opraviti z odliko. Kot 
bi rekel Alan Ford: »Če želiš zmagati, 
ne smeš izgubiti.« 

V Braziliji se bodo pravi junaki morali 
izkazati pod točno določenimi pogoji: 
biti vrhunski na točno določen dan. 
Kako boš svojo telesno uro navil, 
da bo zvonila, seveda z osvojitvijo 
odličja, ravno na olimpijskih igrah, pa 
je zelo zapletena zadeva.

Mislim, da je potrebno biti na 
vsakem treningu osredotočen na 
najpomembnejšo tekmo sezone in 
imeti začrtan program že sedaj. Časa in 
treninga na olimpijski progi bom imel 
dovolj, da bom lahko dobro 'natempi-
ral' formo. Dobre občutke pa si bom 
poizkušal nabirati že na tekmovanjih 
pred igrami, tako da upam, da bom 
imel svojo dobro pripravljenost pod 
kontrolo. Z dobrimi in kvalitetnimi 
treningi pred OI pa nameravam še do-
datno okrepiti dobre občutke in priti 
do najboljše forme.

O konkurenci nima smisla 
razpravljati, jasno, da bo 
maksimalna. Morda se motim, toda 
zdi se mi najbolj pomembno, kakšen 
boš ti?

Da, nameravam se osredotočati 
na svoje vožnje, se ne obremenjevati 
s konkurenco ter iz sebe iztisniti svoj 
maksimum.

Imaš kakšne probleme, mislim tudi 
izven kajaka? Kljub vsemu nisi več 
rosno mlad mladenič, imaš družino, 
sto obveznosti . Ampak zdi se mi, 
da te vsi okoli tebe zelo podpirajo. 
Mislim družina, starši ...

Tako je. Družina mi stoji ob strani 
in se trudi, da imam lahko čim boljše 
pogoje za svoj trening in tekmovanja. 
Včasih je časovno zelo težko uskla-
jevati vse obveznosti in je velikokrat 
družina prikrajšana moje pozornosti. 
Zaradi priprav ter tekmovanj sem 
veliko odsoten z doma, zato jim je zelo 
težko, tega se dobro zavedam, vendar 
tudi oni vedo, da je v vrhunskem 
športu pač tako in dokler imam dobre 
rezultate, me pri tem zelo podpirajo, za 
kar sem jim neizmerno hvaležen.

Za zadovoljstvo ob koncu sezone je 
torej veliko razlogov. Pravzaprav ti 
gre lahko na smeh.

Vsekakor smo, tako jaz kot tudi 
moja družina, zelo veseli letošnjih 
uspehov, vendar pa se zelo hitro bliža 
olimpijsko leto in časa za veselje ni-
mam več veliko, saj se moram že začeti 
pripravljati na novo sezono.

Srečno Beni, torej! Do nastopa v 
Riu imaš še 9 mesecev, izkoristi jih 
optimalno, domov v Slovenijo pa se vrni 
z odličjem okoli vratu. Barva, žlahtnost 
kovine, niti ni važna.

Borut Perko
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Misija London uspela
Slalomsko svetovno prvenstvo v Londonu se je za slovensko ekipo končalo v skladu 
z zastavljenimi cilji, a le malo je manjkalo, da bi bil izkupiček še bolj navdušujoč. 
Štiri mesta na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru in dve kolajni so potrdili kakovost 
slovenske ekipe, z nekaj več sreče pa bi bil zaključek prvenstva lahko še slajši. 

S
lovenski navijači – na prizori-
šče, ki je pred tremi leti gostilo 
olimpijski slalom, jih je pripoto-
valo precejšnje število – so po 

več dneh spremljanja slalomskih asov 
lahko upravičeno rajali in se veselili 
novih uspehov naših reprezentantov. 
Ti so izpolnili zastavljene cilje osvojitve 
olimpijskih kvot v vseh štirih olimpij-
skih disciplinah, za piko na i pa zadnji 
dan prvenstva osvojili še dve kolaj-
ni. Prvenstvo, ki je bilo tokrat prvič 
raztegnjeno na pet tekmovalnih dni, 
prav tako pa je bil nekoliko obrnjen 
vrstni red nastopov, bi se s kančkom 
sreče lahko razpletlo še boljše in naši 

tekmovalci se iz britanske prestolni-
ce ne bi vrnili z dvema, temveč s kar 
petimi kolajnami! Srebrnemu odličju 
Benjamina Savška in bronastemu ekipe 
kanuistov, bi ob idealnem razpletu 
lahko dodali še kolajne dvojca Božič 
– Taljat, Petra Kauzerja in ekipe kajaka-
šic. Vsi so prvenstvo namreč končali na 
četrtem mestu. 

A prvo ime slovenske odprave je bil 
Benjamin Savšek. Kanuist, za katerim 
je še ena izvrstna sezona, ki jo je začel 
maja z naslovom evropskega prvaka, 
je bil med najboljšimi vse od kvalifika-
cij. Še posebej mu je uspel polfinalni 
nastop, po katerem je bil v vodstvu, v 

finalu pa je od varovanca Jožeta Vid-
marja hitreje veslal le domačin David 
Florence. Tudi tretje mesto je pripadlo 
Britancu – Ryanu Westleyju.

»Res sem zadovoljen. Če bi mi pred 
tekmo kdo ponudil to drugo mesto, bi 
ga takoj vzel. Res se veselim te kolajne! 
Že tretjič zapored mi je na svetovnem 
prvenstvu uspelo priti na stopničke. 
Sicer so mi zmanjkale le štiri stotinke, 
ampak sem vseeno vesel, da mi je 
uspelo,« navdušenja ni skrival srebrni 
Savšek. Vožnja ni bila popolna, a član 
tacenskega kluba se ni predal vse do 
zadnjega zavesljaja. »Na sredini proge 
se mi je že malenkost zalomilo, pa 
sem v spodnjem delu nato kar dobro 
odpeljal. Morda sem pred zadnjimi 
vrati izgubil nekaj dragocenega časa, 
morda tudi naslov svetovnega prvaka, 
ampak sem vseeno zadovoljen, da mi 
je uspelo priti na stopničke in odpe-
ljati brez kazenskih sekund. Za mano 
je enkratna sezona,« je navdušeno 
razlagal kanuist, ki je uspel ubraniti 
drugo mesto z lanskega svetovnega 
prvenstva.

Precej bolj kot finalni nastop je bil 
stresen polfinalni, ki je tudi odločal, 
katere države si bodo zagotovile kvoto 
za nastop na olimpijskih igrah: »Pred 
polfinalom sem bil pod pritiskom. Če 
se dotakneš vrat, hitro lahko izpadeš 
iz finala. Tega si nisem smel dovoli-
ti. Zaradi tega sem bil nekoliko bolj 
živčen. Vedel sem, da sem hiter, ampak 
tudi meni se dogajajo napake, tako da 
sem upal, da se mi ne bo zgodila in se 
res ni.« 

Z novo kolajno si je Beni na široko 
odprl vrata v Rio de Janeiro. Čakajo ga 
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sicer še interne kvalifikacije, a ima na 
podlagi letošnjih uspehov precejšnjo 
prednost pred reprezentančnimi 
kolegi. V kvalifikacijah je bil odličen 
tudi Luka Božič, ki je bil tretji, a se mu 
je polfinalni nastop nato ponesrečil. Po 
končnem 18. mestu ni bil zadovoljen, 
še slabše volje pa je bil Jure Lenarčič, 
ki je obstal v prvi fazi tekmovanja.

Kanuisti so se dobro zbrali za ekipni 
nastop in tako kot lani priveslali do 
brona. »To je mali obliž na veliko rano. 
Kar lep občutek je biti na zmagoval-
nem odru svetovnega prvenstva – lah-
ko bi se navadil,« je po podelitvi kolajn 
najboljšim priznal Lenarčič.

Izjemno blizu tretji kolajni s svetov-
nih prvenstev je bil Peter Kauzer. »Do 
zadnjih trojih vrat je bilo super. Iz zad-
njih protitočnih vrat pa sem se malo 
preveč naslonil na veslo in sem padel 
za njim, tako da sem bil malo kratek. 
Potem sem naredil nekaj povratnega 
zavesljaja, da bi ujel vrata, ampak mi je 
čoln odpeljalo vzvratno, tako da sem 
lovil zadnja vrata. Še dobro, da jih ni-
sem zgrešil ali udaril. Škoda. Zdi se mi, 
da spodaj nisem pustil le kolajne, am-
pak še en naslov,« je pojasnil Kauzer. V 
polfinalu sta veslala še Simon Brus in 
Janoš Peterlin. Brusu je odlično kazalo 
vse do zadnjega dela proge, kjer pa je 
naredil dotik, ki mu je odnesel finale. 
Na koncu je bil 15., Janoš Peterlin pa 
je London zapustil z 22. mestom. V 
ekipni tekmi so bili kajakaši osmi. Bili 
so zelo hitri, a hkrati tudi nenatančni, 
kar jih je stalo višje uvrstitve. 

Že dan prej sta se na četrto mesto 
uvrstila Luka Božič in Sašo Taljat, ki sta 
nas navduševala celo prejšnjo sezono, 
še posebej pa se izkazala na svetov-
nem prvenstvu v ZDA, kjer sta postala 
prvaka. V letošnji sezoni jima ni šlo vse 
po načrtih, a na glavni tekmi sezone 
sta vseeno prikazala najboljše vožnje 
leta. Do drugega brona s svetovnih 
prvenstev jima je zmanjkalo nekaj 
stotink. Usodna je bila kazen dveh 
sekund, ki se ju ob ogledu videa sicer 
ni videlo, zato je ekipa vložila poizved-
bo na dodeljeno kazen. Ostalo je pri 
sodniški odločitvi, saj sta dva sodnika 
ob progi dosodila zelo rahel dotik vrat. 

Ne glede na vse sta bila Primorca 
zadovoljna. »Polfinala vožnja je bila 
zahtevna in stresna. Uvrstila sva se 
naprej in pridobila olimpijsko kvoto, 
tako da je bil takrat najin načrt že iz-
polnjen. Vseeno pa sva v finalni vožnji 
želela pokazati čim več. Na koncu se 
ni izšlo. Zadovoljna sva z vožnjo, to 
je vse, kar šteje. V najino zbirko sva do-
dala še en finale. Sedaj imava že prvo, 
tretje, četrto in peto mesto s svetovnih 
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prvenstev, kar se mi zdi dober dose-
žek,« je poudaril Božič. 

Četrte so bile tudi kajakašice Urša 
Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak. Po 
dveh bronastih kolajnah s prvenstev 
v letih 2010 in 2013 so še drugo leto 
zapored pristale tik pod zmagovalnim 
odrom. Manj uspeha so imele v posa-
mičnih nastopih. Olimpijsko kvoto je z 
22. mestom priveslala Eva Terčelj, tako 
da je bil primarni cilj izpolnjen, a tako 
ona kot Urša Kragelj, ki je po prejetih 
52 kazenskih sekundah zasedla 27. 
mesto, sta od nastopa v Lee Valleyju 
pričakovali veliko več. Še posebej jezna 
je bila Kragljeva, ki je bila na progi tako 
hitra, da bi zanesljivo veslala v finalu, 
če ne bi predzadnjih vrat odpeljala 
tako na meji, da so se sodniki nakna-
dno odločili za kazen 50 sekund. Že po 
uvodnem dnevu posamičnih nastopov 
pa je svoj nastop zaključila Ajda Novak. 

»Pritiska pred startom ni bilo, 
mogoče le malo treme. To je moje prvo 
svetovno prvenstvo, kar je velika izku-
šnja. Zaenkrat sem še malo razočarana 
nad vožnjo, ko pa bom pogledala nazaj 
čez nekaj časa, bom zagotovo zado-
voljna,« pa je povedala Nina Bizjak 
po 18. mestu v konkurenci kanuistk. 
Novogoričanka je bila šele druga 
slovenska kanuistka – po Evi Terčelj, 
ki je v kanuju nastopila na svetovnem 
prvenstvu v Tacnu – ki se je spopadla z 
izzivom nastopa na članskem svetov-
nem prvenstvu.

Nina Jelenc
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Kot sistemski operater slovenskega elektroener-
getskega prenosnega omrežja smo strokovnjaki 
za prenos električne energije. Ljudje z znanjem in 
izkušnjami, ki skrbimo za njen varen, zanesljiv in 
neprekinjen prenos. Strateško, odgovorno in trajno-
stno načrtujemo, gradimo in vzdržujemo prenosno 
omrežje Republike Slovenije. Tu smo 24 ur na dan. 
Za električno energijo na dosegu vaše roke. 

PRENAŠAMO ENERGIJO,
OHRANJAMO RAVNOVESJE.

www.eles.si
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V Milanu olimpijska 
vozovnica in dve 
uvrstitvi med deveterico
Italijanska prestolnica mode Milano je za nekaj dni prejela tudi naziv svetovne 
prestolnice kajakaštva. Najboljše sprinterke in sprinterji sveta, tokrat se jih je zbralo 
prek 1500 iz več kot 100 držav, so se v Italiji mudili na svetovnem prvenstvu v 
sprintu na mirnih vodah, ki pa je tokrat nosil še večjo težo. Ne le za kolajne in mesta 
v svetovnem vrhu, najhitrejši kajakaši, kajakašice in kanuisti so se tokrat potegovali 
tudi za olimpijska mesta in pot v Rio de Janeiro. V močni konkurenci je uspelo Špeli 
Ponomarenko Janić, medtem ko se je mesto na paraolimpijskih igrah v Braziliji le za 
las izmuznilo Dejanu Fabčiču. A ni še vse izgubljeno … 

S
lovenska ekipa je v Milano 
odšla z različnimi cilji. Povratni-
ca Špela Ponomarenko Janić je 
imela v mislih osvojitev olimpij-

ske kvote za nastop v Riu de Janeiru, 
prav tako tudi kajakaš Jošt Zakrajšek in 
parakajakaš Dejan Fabčič, medtem ko 
sta Alan Apollonio in Simon Blažević 
želela predvsem pridobiti čim več 
izkušenj na tekmah najvišje ravni in s 
svojim nastopom morda presenetiti 
kakšnega izmed favoriziranih kajaka-
ških dvojcev. 

Ponomarenko Janićeva, ki se je s 
svetovnih prvenstev v preteklosti že 
vračala s kolajnami in vrhunskimi uvr-
stitvami, je na progi Idroscalo – ume-
tnem jezeru, ki so ga leta 1930 odprli 
kot letališče za hidroplane – izpolnila 
zadani cilj. V prvi sezoni po povratku je 
v močni konkurenci veslala zelo dobro 
in se s šestim mestom na 500-metrski 
razdalji veselila ne le dobrega rezultata, 
temveč tudi osvojene kvote za nastop 
v Braziliji prihodnje leto. 

»Zadovoljna sem s šestim mestom 
in osvojitvijo olimpijske kvote. Glede 
na to, da sem pred manj kot letom dni 
rodila, si niti v sanjah nisem mislila, da 
bo to že možno,« je uvodoma dejala 
Špela. Čeprav je ob prihodu v cilj roko 
dvignila visoko v zrak, pa je vseeno 
ostala kritična, a hkrati presrečna: 
»Veslanje je zmeraj lahko boljše, saj 
so vedno prisotne napake. Tokrat je 
bila blizu tudi medalja. A sem vseeno 
super zadovoljna. Letošnji cilj je bila 
osvojitev kvote, kar sem izpolnila.« Do 
še ene kolajne s svetovnih prvenstev, 
nazadnje jo je osvojila leta 2013, pred 

premorom zaradi nosečnosti, ji je 
zmanjkalo nekaj več kot pol sekunde. 

Uspešno je nastopila tudi na naj-
krajši razdalji, kjer je veslala v finalu B, 
saj ji je za finale A zmanjkalo tudi nekaj 
sreče. »Postalo mi je kar slabo, ko sem 
videla polfinalno skupino. Mislila sem, 
da če je bila kvalifikacijska skupina tako 
zahtevna, polfinalna ne bo,« je pred 
startom dejala Špela. Žal so se bojazni 
uresničile, saj je v cilj polfinala privesla-
la kot četrta. V finalu B na 200 metrov 
je bila nato druga, skupno pa 11.

Blizu pripravljanja kovčka za Rio 
de Janeiro je bil tudi Dejan Fabčič. 
V preizkušnji parakajakašev je veslal 
odločno, postavil tudi osebni rekord, 
a se je pred njim uvrstilo šest kajaka-

šev, prav toliko, kolikor je bilo na voljo 
olimpijskih kvot. »Nekaj grenkega pri-
okusa je, čeprav sem dal vse od sebe. 
Trenutno je to moj maksimum, izšlo se 
je za sedmo mesto. Konec koncev je 
biti sedmi na svetu lep rezultat. Vidi se 
napredek od lanskega leta – tega sem 
najbolj vesel,« je povedal Fabčič.

Vse še ni izgubljeno, saj bodo nas-
lednje leto v Duisburgu potekale do-
datne kvalifikacije za preostala (para)
olimpijska mesta. »To je bil plan B. 
Drugo leto bodo podelili še štiri mesta. 
Glede na to, da sem bil letos prvi, ki 
je nisem dobil, upam, da me čaka vsaj 
naslednje leto,« je zaključil Fabčič.

Plan B bo uporabil tudi Jošt Zakraj-
šek, ki se je za olimpijske igre potego-
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val na 1000-metrski razdalji. V polfi-
nalni skupini je bil namreč tretji in le za 
mesto ostal brez finala A, s tem pa tudi 
možnosti za lov na olimpijsko vozovni-
co. Tudi on bo prihodnje leto Rio lovil v 
dodatnih kontinentalnih kvalifikacijah. 
Navkljub neizpolnjenemu glavnemu 
cilju prvenstva je v svojem nastopu na-
šel pozitivne vidike: »Z vožnjo sem zelo 
zadovoljen. Po dolgem času sem bil 
znova pravi jaz in sem veslal tako kot 
sem si zamislil in izpeljal po načrtih. Žal 
se na koncu ni izšlo in sem bil tretji.« 
V finalu B na 1000 metrov je bil osmi, 
kar mu je prineslo skupno 17. mesto. 
Zadnji dan prvenstva se je v nalivu 
pomeril še na 5000-metrski razdalji, 
kjer je bil 12.

Lep dosežek pa je na 500 metrov 
uspel Alanu Apolloniu in Simonu Bla-
ževiću. Kajakaški dvojec je na svojem 
prvem članskem svetovnem prvenstvu 
v sicer neolimpijski disciplini prišel 
do 14. mesta. »Ni ravno najboljše, a 
sva vseeno zadovoljna. Zadela sva se 
namreč v startni blok, tako da naju je 
malce zaustavilo, zaradi česar sva nato 
na startu nekoliko zamudila. Nisva 
naredila celega zavesljaja, ampak le 
napol. Potem sva do konca poskuša-
la pridobiti čim več mest in zdržati 
do konca. To nama je uspelo, kar je 
glavno,« je po nastopu dejal Simon 
Blažević. Pomanjkanje izkušenj je bolj 
do izraza prišlo na 1000-metrski razda-
lji, kjer je za peščico olimpijskih mest 
potekal srdit boj. V izjemno močni 
konkurenci sta sicer lepo veslala, a se 
še pozna razlika v moči in izkušnjah 
med mladim slovenskim dvojcem in 
svetovno elito, tako da sta prišla do 
nastopa v finalu C. Tam sta bila nato 
osma, skupno pa 26.

Nina Jelenc
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Spustaši na Dunaju 
brzeli do šestih kolajn
Na junijskem svetovnem prvenstvu v sprintu na divjih vodah, ki ga je gostila 
umetna proga na Dunaju, je bil pogled na lestvico najuspešnejših znova navdušujoč. 
Slovenski tekmovalci so se na oder za zmagovalce povzpeli šestkrat, kar je razveselilo 
navijače, ki so jih prišli spodbujat v avstrijsko prestolnico. Zdravljice tokrat sicer niso 
slišali, a tri srebrne in tri bronaste kolajne so Slovenijo uvrstile med najuspešnejše 
udeleženke prvenstva. 

K
ot z drugega planeta so bili 
Francozi, ki so na avstrijskih 
brzicah zmagali v osmih kate-
gorijah, kolajno zlatega leska 

pa prepustili le v ženski konkurenci, 
kjer je namesto francoske donela ita-
lijanska himna. Prvi favorit slovenske 
reprezentance Nejc Žnidarčič je znova 
priveslal do srebra, tako kot lani je bil 
od njega hitrejši le francoski reprezen-
tant. Quentina Bonnetaina je na pres-
tolu zamenjal Paul Graton. A tokrat 
na odru za zmagovalce Gnida, kakor 

kličejo Nejca, ni bil edini Slovenec. Na 
tretjo stopničko se je namreč povzpel 
Vid Debeljak. 

»Že tretjič zapored sem drugi. Res 
sem si želel zmagati, ampak sem vsee-
no vesel drugega mesta, ker bila proga 
zelo zahtevna. Običajno zmeraj želim 
zmagati, tukaj pa sem že takoj rekel, da 
bom zadovoljen s katero koli medaljo. 
Medalja je medalja, čeprav niti ne vem, 
katera že. Super! Proga je zelo tehnič-
na, verjetno ena najbolj zahtevnih, saj 
se vidi, da je proga slalomska, ker je 

ozka in zavita. Treba je biti natančen. 
Vsaka napaka se kaznuje, ali si v zidu 
in se ti tekma pokvari ali pa te vrže na 
drugo stran v val in spet izgubiš og-
romno časa,« je po tekmi povedal Nejc.

Uspeh je dopolnil še bronasti Vid 
Debeljak: »Na tekmi se mi je res pok-
lopilo. Ne vem, od kje sem potegnil to. 
'Ful' sem vesel. Že lani na treningih tu 
nisem blestel, ampak se mi, kot kaže, 
poklopi v finalu.« Kajakaški uspeh je 
s sedmim časom finala dopolnil Tim 
Kolar, Maksu Frančeškinu pa se je 
posamični nastop ponesrečil, zato je 
obstal v kvalifikacijah. 

Prav tako enkraten je bil izplen 
v konkurenci dvojcev – tudi tu so 
slovenskim tekmovalcem okoli vratu 
namreč obesili kolajne srebrnega in 
bronastega leska. Peter Žnidaršič in 
Luka Žganjar sta branila lanskoletni 
naslov svetovnih sprinterskih prvakov, 
a na lastni koži občutila znan rek, da 
je lažje osvajati kot braniti. Premoč 
sta morala priznati francoski posadki 
Mareau – Troubady. 

»Zadovoljna sva. Če bi ubranila 
naslov, bi bilo vrhunsko, ampak pravijo, 
da je braniti vedno težje kot osvajati. 
Francozoma se je voda res odprla. 
Čas 42 sekund je vrhunski za dvojce, 
tako da sva zadovoljna z medaljo. Brez 
besed sem,« je bil navdušen Žganjar. 
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Veselja ni skrival niti Peter Žnidaršič, 
ki se je dan prej soočal z zdravstveni-
mi težavami, v odločilnem dnevu pa 
že bil bolj pri močeh: »Uspel sem se 
spraviti toliko k sebi, da ni vplivalo na 
tekmo. V finalu sta prisotna pritisk in 
trema, nama pa se običajno sestavi 
dobra vožnja. Na srečo se je tudi 
tokrat.«

Takoj za navezo Žnidaršič – Žganjar 
se je uvrstila še naša druga posadka 
na startu. Evropska prvaka Simon Ho-
čevar in Blaž Cof sta po dveh srebrnih 
kolajnah s svetovnih prvenstev – leta 
2013 sta v Solkanu zaostala za Luko 
Božičem in Sašem Taljatom, lani pa za 
Žnidaršičem in Žganjarjem – osvojila 
tretje mesto. Kolajna je bila v uteho 
predvsem Blažu Cofu, ki se mu je 
nastop v kanuju enosedu povsem 
ponesrečil: »Kolajna je velik obliž na 
rano. Lepo je biti tretji.« Hočevar in 
Cof nadaljujeta uspešno serijo, saj 
sta doslej na vseh velikih tekmah v 
sprintu, na katerih sta startala, osvojila 
kolajno. »Upam, da bo naslednje leto 
na svetovnem prvenstvu še zlata. Še 
naprej bova vztrajala in se trudila biti 
med najboljšimi,« pa je nov naskok na 
svetovni vrh že napovedal Cof.

V posamičnem finalu kanuistov 
je nastopil le Simon Hočevar, ki je v 
močni konkurenci priveslal do osmega 
mesta. Blaž Cof in Luka Žganjar, ki sta 
prav tako startala v tej kategoriji, sta 
po težavah namreč prvenstvo zaključi-
la že v kvalifikacijah. 

V popoldanskem delu programa so 
sledile še ekipne preizkušnje. Slovenski 
kajakaši so branili naslov prvakov, ki so 
ga lani v nekoliko drugačni zasedbi pri-
veslali v Italiji. V prvi vožnji so bili Nejc 
Žnidarčič, Vid Debeljak in Tim Kolar 
tretji, v drugo pa so veslali še hitreje 
in le za 11 stotink sekunde zaostali za 
Francozi. 

Če je bila kolajna kajakašev priča-
kovana, pa so divjevodaši presenetili 
v dvojcih. Poleg standardne dvojice 
Žnidaršič – Žganjar so se v umetni 
kanal podali še Hočevar, Cof, Žnidarčič 
in Frančeškin. Hočevar in Cof sta se za 
to priložnost razšla, saj je Simon veslal 
z Maksom Frančeškinom, Blaž pa z 
Nejcem Žnidarčičem. Čeprav so sprva 
nameravali nastopiti bolj iz užitka in 
le v prvi vožnji, pa so jim apetiti po 
uvodnem nastopu zrasli. Bili so namreč 
četrti in videli priložnost za osvojitev 
kolajne, zato so se na progo podali 

še drugič. Uspela jim je lepa in hitra 
vožnja, ki jim je prinesla bronasto me-
daljo – šesto za Slovenijo na tem pr-
venstvu. Tudi kanuisti Simon Hočevar, 
Blaž Cof in Luka Žganjar so bili po prvi 
vožnji na poziciji, ki prinaša medalje, a 
sta jih v drugo prehiteli dve ekipi, tako 
da so prvenstvo končali kot peti. 

Prihodnje leto se bodo za naslo-
ve svetovnih prvakov potegovali v 
Banjaluki, na prizorišču, kjer so se naši 
spustaši že veselili velikih uspehov, 
tudi na letošnjem evropskem prven-
stvu.

Nina Jelenc



Bohinjci organizirali 
nepozabno prvenstvo  
v kajakaškem maratonu
Največji kajakaški dogodek iztekajočega se leta v Sloveniji je bil organiziran v 
Bohinju. Najboljši evropski tekmovalci in tekmovalke so se v slikovitem okolju 
pomerili za naslove prvakov stare celine v kajakaškem maratonu, med njimi pa so 
bili tudi slovenski tekmovalci. Ti sicer niso krojili vrha, so pa poskrbeli, da smo napete 
boje na Bohinjskem jezeru spremljali še z večjim zanimanjem. 

N
ajbolj zveneče ime domače 
reprezentance je bil Jošt 
Zakrajšek, ki se je želel 
na tako velikem dogodku 

predstaviti domačemu občinstvu. 
Čeprav je bil na startu članske pre-
izkušnje kajakašev eden redkih, ki 
ni specialist za to disciplino, je svojo 
nalogo opravil dobro. V eni najbolj 
napetih tekem prvenstva se je prvih 
nekaj krogov 30-kilometrske preiz-
kušnje, sestavljene iz veslanja in teka, 
držal vodilne skupine, popustil pa šele 
proti koncu. 

»Ko sem izpadel iz igre za prvo 
deseterico, sem preostanek tekme vzel 

bolj kot trening,« je dejal Zakrajšek, ki 
ga je mesec dni kasneje čakal nastop 
na svetovnem sprinterskem prvenstvu 
v Milanu, kjer se je potegoval za olim-
pijsko vozovnico. Sicer je bil Trzinec z 
maratonsko preizkušnjo, pa tudi 18. 
mestom, zadovoljen: »Zadovoljen sem 
zato, ker sem opravil tako kot sem 
si tehnično in taktično zadal. S tega 
stališča boljše ne bi moglo biti. Svoje je 
odigrala priprava, saj so tu le speciali-
sti, ki se jim ne da konkurirati.« 

Specialisti so res pripravili pravo 
poslastico prvenstva. Prvih nekaj kro-
gov je v vodilni skupini veslalo nekaj 
manj kot deset tekmovalcev, nato pa 

jih z vsakim dodatnim kilometrom 
nekaj zaostalo, nekaj pa jih je zaradi 
prevelike izmučenosti ob naporih 
moralo tudi odstopiti. Dolga preiz-
kušnja, še posebej pa izjemno visoke 
temperature in žgoče sonce so terjali 
svoj davek. S precejšnjo prednostjo si 
je naslov prvaka priveslal Portugalec 
Jose Ramalho, ki je skupini pobeg-
nil v predzadnjem krogu in nato kot 
osamljeni jezdec nadaljeval pot proti 
cilju in naslovu evropskega prvaka. V 
isti konkurenci je nastopil še Peter Sa-
motorčan. V cilj je priveslal s številnimi 
žulji na rokah, a vseeno vesel 21. mes-
ta: »Cilj je bil zvoziti tekmo in morda 
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izboljšati lanski rezultat. Konkurenca je 
res huda, česar sem se zavedal.«

Največ predstavnikov smo imeli 
med mlajšimi. Ti so tako kot Zakraj-
šek sprinterji na mirnih vodah, zato 
je bil nastop na prvenstvu v najdaljši 
kajakaški disciplini pravi izziv. Mlajši so 
sicer veslali na nekoliko krajši progi kot 
člani, a so še vseeno morali opraviti s 
kar zajetnim številom kilometrov. Med 
mladinci sta v kajaku našo ekipo zasto-
pala Rok Štefič in Jakob Klobučar, ki 
sta zabeležila 20. oziroma 21. rezultat. 
»Vtisi po tekmi so kar dobri, za prvič 
je bilo dobro. Saj sem vadil veslanje 
na tako dolge proge, a je bilo vseeno 
zahtevno,« je povedal Štefič.

Že dan prej sta se predstavili tudi 
dekleti – Ines Matuc med mlajšimi 
članicami in Metka Volk Štefič med 
mladinkami. Matucova je prvi nastop 
pred domačo publiko okusila že na 
lanski tekmi svetovnega pokala, a 
takrat še v konkurenci mladink. Tokrat 
je bila pred njo težja naloga, ki pa 
jo je z osvojenim devetim mestom 
opravila dobro. »Nisem pričakovala 
takšne uvrstitve. Ko so se odprla vrata 
za deveto mesto, sem si rekla, da se 
moram boriti do konca. Letos prvič 
tekmujem v konkurenci do 23 let. Vse 
je še težje, konkurenca je hujša,« je 
povedala Bohinjka. Z nastopom je bila 
zadovoljna tudi Metka Volk Štefič, ki je 
bila 16.: »Za prvič se mi je zdelo dobro, 
ker sem veslala tako kot je bilo treba – 
po svojih zmožnostih.«

V konkurenci kajakašev do 23 let je 
slovensko reprezentanco zastopal Jani 
Jarc. Primorec, ki je letos veliko časa 
namenil maturitetnim obveznostnim, 
se je pogumno spopadel s 26 kilome-
tri. V cilj je priveslal kot 18., za progo, 
sestavljeno iz sedmih krogov in šestih 
prenosov, pa je potreboval dve uri in 
osem minut. »Nisem navajen veslati 
na tako dolgih razdaljah. Tekma je bila 
vseeno dobra, tako da sem zadovoljen 
z nastopom. Bila je lepa preizkušnja,« 
je dejal Jarc. 

Zadnji dan prvenstva smo imeli 
v igri za dobre uvrstitve še mlada 
kajakaška dvojca, v postavi Matic Ajdič 
– Jan Markelj ter Žiga Sardoč – David 
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Franca. Domačina Ajdič in Markelj, ki 
sta bila s petnajstimi leti med najmlaj-
šimi udeleženci prvenstva, sta prives-
lala do 16. mesta, Koprčana Franca in 
Sardoč pa sta bila 17. 

»Na startu sva imela nekaj težav, ker 
so naju zaprli, ampak sva potem v na-
daljevanju dobro veslala. To je bila naji-
na prva večja tekma, zato je zelo lepo, 
da je v Bohinju. Občutek pa je sploh 
prekrasen,« je povedal Markelj, Ajdič 
pa je dodal: »Veslala sva tako kot sva 
želela. Še malo so naju priganjali, zato 
sva morala veslati še močneje kot sva 
načrtovala. Zadovoljna sva z uvrstitvi-
jo, saj sva približno takšno uvrstitev 
pričakovala tudi pred tekmo.«

Žiga Sardoč in David Franca sta 
dobro veslala, težave pa imela pri pre-
nosih čolna preko kopnega, kar je bilo 
vidno že pri prvem prenosu. »Imel sem 

VELIKI KAJAKAŠKI DOGODKI V LETU 2016
SLOVENIJA

9.–11. junij Svetovni pokal v spustu na divjih vodah (1. in 2. tekma), Celje

24.–28. avgust Evropsko prvenstvo za mladince in mlajše člane v slalomu na divjih vodah, Solkan

9.–11. september Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah (finalna tekma), Ljubljana – Tacen

TUJINA

13.–15. maj Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah, Liptovsky Mikulaš, Slovaška

18.–19. maj Evropske kvalifikacije za olimpijske igre v sprintu na mirnih vodah, Duisburg, Nemčija

18.–19. maj Svetovno prvenstvo v parakajakaštvu in dodatne kvalifikacije za paraolimpijske igre, 

Duisburg, Nemčija

20.–22. maj Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah (1. tekma), Duisburg, Nemčija

27.–29. maj Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah (2. tekma), Račice, Češka

1.–5. junij Svetovno prvenstvo v spustu, Banjaluka, Bosna in Hercegovina

3.–5. junij Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah (1. tekma), Ivrea, Italija

3.–5. junij Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah (3. tekma), Montemor-o-Velho, Portugalska

10.–12. junij Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah (2. tekma), La Seu d'Urgell, Španija

17.–19. junij Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah (3. tekma), Pau, Francija

18.–19. junij Svetovni pokal v spustu na divjih vodah (3. in 4. tekma), Pau, Francija

24.–26. junij Evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah, Moskva, Rusija

29. junij–2. julij Evropsko mladinsko prvenstvo v spustu, Murau, Avstrija

1.–3. julij Evropsko prvenstvo v kajakaškem maratonu, Pontevedra, Španija

14.–17. julij Evropsko prvenstvo za mladince in mlajše člane v sprintu na mirnih vodah, Plovdiv, 

Bolgarija

14.–17. julij Svetovno prvenstvo za mladince in mlajše člane v slalomu na divjih vodah, Krakov, 

Poljska

4.–8. avgust Svetovno prvenstvo za mladince in mlajše člane v sprintu na mirnih vodah, Minsk, 

Belorusija

7.–11. avgust Olimpijske igre – slalom na divjih vodah, Rio de Janeiro, Brazilija

15.–20. avgust Olimpijske igre – sprint na mirnih vodah, Rio de Janeiro, Brazilija

2.–4. september Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah (4. tekma), Praga, Češka

14.–15. september Paraolimpijske igre – sprint na mirnih vodah, Rio de Janeiro, Brazilija

16.–18. september Svetovno prvenstvo v kajakaškem maratonu, Brandenburg, Nemčija

nekaj težav s krči, noga mi je zaspala. 
Se zgodi. Nisva bila navajena, ker sva 
dobila nov kajak, ki sva ga imela samo 
en dan, saj smo ga prej nesli še na po-
pravilo. Tudi na startu sva imela težave, 
ko je partnerju padlo veslo, ampak 
veslala sva dobro. Pokazala sva vse, 
kar sva lahko,« je pojasnil Žiga Sardoč, 
David Franca pa dodal: »Zadovoljen 
sem. Na začetku nama je nekaj težav 
povzročil prvi zavesljaj, potem pa je 
zaspala še noga, zato sva imela pri 
teku nekaj težav.«

Še pred uradnim začetkom pr-
venstva pa so svojo pripravljenost 
pokazali tudi veterani. V konkurenci 
kajakašev do 39 let sta nastopila Jernej 
Župančič Regent in Darko Logar, ki sta 
se uvrstila na šesto oziroma deveto 
mesto. V starostni kategoriji 50–54 let 
je bil Jože Hafner osmi, prav tako osmi 

pa je bil v kategoriji 60–64 let tudi 
Peter Kalan. Na Bohinjsko jezero sta 
se podala še Stane Klemenc in Niko 
Svoljšak. Veslala sta v kategoriji 65–69 
let, kjer je Svoljšak zasedel peto mesto, 
Klemenc pa je bil šesti. 

Ob koncu prvenstva so bili zado-
voljni tudi organizatorji. »Ponosen 
sem, da smo v Bohinju uspeli organizi-
rati tak dogodek. Ovir in negativizma 
glede določenih stvari je bilo ogromno. 
Ponosen pa sem predvsem zato, ker 
so povratne informacije ljudi, ki so 
vključeni v tekmovanje, zelo dobre. Po-
vratne informacije v prvi vrsti športni-
kov, v drugi trenerjev in vodij ekip ter 
cele skupine mednarodnih sodnikov so 
fantastične. Navdušeni so bili tudi nad 
stranskim dogajanjem ob prvenstvu,« 
je dejal generalni sekretar organizacij-
skega odbora Jure Sodja.
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Soške brzice  
znova prinesle kolajne
»Luštno je bilo,« je po osvojenem srebru v klasičnem spustu tekme svetovnega 
pokala dejal kanuist Blaž Cof, ki je bil poleg Nejca Žnidarčiča ter Luke Žganjarja 
in Petra Žnidaršiča najzaslužnejši za uspešen konec tedna na Soči. V Trnovem ob 
Soči so spustaši na divjih vodah namreč vstopili v sezono tekem za svetovni pokal, 
Slovenci pa so pobrali štiri kolajne, čeprav je sprva kazalo, da jih bo v rokah domačih 
tekmovalcev končalo še več. 

T
ekmovalci in tekmovalke so 
najprej nastopali v sprintu, ki 
vselej velja za glavno sloven-
sko orožje, drugi dan pa še v 

klasičnem spustu. Tokrat razplet ni bil 
v skladu s slovensko tradicijo, saj so 
bili uspešnejši v klasiki. Uvodni dan so 
sicer blesteli v kvalifikacijah sprinta, 
a v finalu kot po tekočem traku delali 
napake, ki so jih oddaljile od zmagoval-
nega odra. 

Tekmo je zaznamoval zelo nizek 
vodostaj Soče. Lomila so se vesla, 
nemalo poškodb pa so utrpeli tudi 

čolni. V iskanju čim hitrejše linije so 
tekmovalci in tekmovalke namreč vozili 
povsem ob skalah, vsak zgrešen centi-
meter prave linije pa je pomenil vožnjo 
preko skal. Veliko slabe volje zaradi 
zadevanja v skale in posledičnih prask 
na čolnu sta ob prihodu v cilj pokazala 
Peter Žnidaršič in Luka Žganjar, ki sta v 
dvojcu oba tekmovalna dneva končala 
na tretjem mestu. 

»Nisva ravno blestela, predvsem pa 
sva bila jezna zaradi čolna. Dvojec je 
širši, težji in daljši od ostalih čolnov, 
tako da se pozna, saj se bolj tolče. Po-

skušala sva čim bolj paziti nanj, ampak 
je tako, da če hočeš priti do medalje 
in postaviti dober čas, moraš iti na 
polno,« je povedal Žganjar. 

Le malo je do kolajne v sprintu 
zmanjkalo kanuistu Blažu Cofu, ki je 
zasedel četrto mesto. Podobno kot pri 
ostalih je tudi pri njem trpela oprema: 
»Svoj maksimum sem dosegel dan pred 
tekmo, ko sem prišel peš nazaj k cilju. 
Na progi klasičnega spusta sem zlomil 
čoln in sem imel polnega vode. Tokrat 
ni bilo tako hudo, bilo je nekaj prask, a 
nič tako hudega, da bi moral popravlja-
ti čoln. Hujše je to, ko obstaneš na 
skali tik pred ciljem. Čepiš na skali 
in čakaš, kdaj boš prišel dol.« Precej 
boljše volje je bil po klasiki, ko je prišel 
do drugega mesta: »Dobro sem veslal. 
V zgornjem delu sem uporabil taktiko 
Simona Hočevarja, ki je, da se po divji 
vodi lepo zapelješ, na mirni pa stisneš. 
Res sem užival, ker ni bilo velikih 
napak.«
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V finalu sprinta je nastopil tudi 
Simon Hočevar, ki je bil po kvalifikaci-
jah četrti, nato pa je bila usodna zadnja 
skala pred ciljem, kjer je izgubil precej 
časa, tako da je bil ob koncu tekme 12. 
Boljše se je uvrstil v klasiki, kjer je bil 
peti. Marko Čivčija je svoj sprinterski 
nastop sklenil v kvalifikacijah, v klasiki 
pa je dosegel 14. čas.

Prvi dan smo uživali ob pogledu 
na razvrstitev kvalifikacijske vožnje 
sprinta v konkurenci kajakašev. Nejc 
Žnidarčič je vodil s prednostjo skoraj 
treh sekund, drugi je bil Tim Kolar, 
tretji pa Maks Frančeškin. Z drugo 
vožnjo se je v finale uvrstil še Tim No-
vak. Žal je brez finalnega nastopa ostal 
Anže Urankar, Vid Debeljak pa v drugo 
sploh ni startal, saj si je v prvi vožnji 
tako poškodoval čoln, da v drugo ni šel 
na progo. 

Po enkratnem razpletu prve vožnje 
so bila pričakovanja pred odločilnim 
delom dneva seveda zelo visoka, a se 
Slovencem ni izšlo. Vsi so bili v zgor-
njem delu proge dobro na poti, uso-
dnih pa je bilo zadnjih nekaj skal pred 
ciljem. S sedmim mestom je najboljši 
dosežek postavil Maks Frančeškin, 
Tim Kolar je bil deveti, Nejc Žnidarčič 
deseti, Tim Novak pa petnajsti. 

Nejc Žnidarčič, prvi favorit tekme, 
se je ob prihodu v cilj le nasmeh-
nil: »Kaj pa naj, pri taki vožnji. Če ni 
bila hitra, je bila pa vsaj atraktivna. 
Pogledal sem posnetek na televiziji 
in videl, da bi bil skakalcem lahko kar 
dobra konkurenca. Bil je res lep skok.« 
Stvari je na svoje mesto postavil že 
dan kasneje, ko je bil v klasiki najhitrej-
ši: »»Že po sprintu sem rekel, da sem 
letos v dobri formi tudi za klasiko. Zato 
nisem bil razočaran po prvi tekmi, ker 
sem vedel, da bo uspelo in da se bom 
boril za medaljo. Izšlo se je še boljše, 
tako da sem zmagal. Del proge, kjer je 
bil sprint, sem odpeljal res vrhunsko. 
Ta del je odločal. Kar mi je v sprintu 
vzel, mi je v klasiki vrnil.« Tudi preos-
tali slovenski kajakaši so se izkazali v 
klasičnem spustu. Maks Frančeškin je 
zasedel četrto mesto, Vid Debeljak je 
bil deveti, Anže Urankar enajsti, Tim 
Kolar trinajsti, Tim Novak pa sedem-
najsti. 

Na tekmi je nastopila tudi kajaka-
šica Teja Vrbnjak Erbežnik, ki je v prvi 
vožnji sprinta nastopila dobro, zasedla 
sedmo mesto, kar pa ni bilo dovolj za 
neposredno uvrstitev v finale, kamor 
je napredovalo le pet najhitrejših tek-
movalk. V drugo je naredila napako, se 
prevrnila in tako ostala brez finalnega 
nastopa. V klasiki je bila 14.

25Številka 3





Svetovni pokali  
v znamenju  
slovenskih tekmovalcev
Kako uspešna je bila sezona 2015 za slovenske reprezentante pokaže že bežen 
pogled na lestvico najboljših na tekmah svetovnega pokala. Naši reprezentanti 
in reprezentantke so nanizali vrsto uvrstitev med najboljšo deseterico, sezono pa 
zaključili tudi z 22 kolajnami s tekem svetovnega pokala v slalomu in spustu na divjih 

vodah. Uspešni nastopi so četverici prinesli stopničke v 
skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Vnovičnih zmag 
sta se razveselila kajakaša Nejc Žnidarčič in Peter 
Kauzer, kanuista Benjamin Savšek in Blaž Cof pa sta na 
koncu sezone osvojila drugi mesti. 

RAZVRSTITEV V 
SVETOVNEM POKALU 
2015

Slalom na divjih vodah 
K1 moški
1. Peter Kauzer 
14. Janoš Peterlin 
17. Simon Brus 
53. Vid Kuder Marušič 
73. Martin Srabotnik

C1 moški
2. Benjamin Savšek 
7. Luka Božič 
11. Jure Lenarčič 
14. Anže Berčič

K1 ženske
7. Eva Terčelj 
13. Urša Kragelj 
64. Ajda Novak

C2 moški
5. Luka Božič – Sašo Taljat

Spust na divjih vodah 
K1 moški
1. Nejc Žnidarčič 
4. Maks Frančeškin 
9. Anže Urankar 
11. Tim Novak 
26. Tim Kolar 
29. Vid Debeljak

C1 moški
2. Blaž Cof 
15. Simon Hočevar 
18. Marko Čivčija

C2 moški
4. Peter Žnidaršič – Luka 
Žganjar

K1 ženske
16. Teja Vrbnjak Erbežnik

Sprint na mirnih vodah 
K1 ženske
12. Špela Ponomarenko Janić

K1 moški
38. Jošt Zakrajšek

L
etošnji izkupiček nastopov na 
tekmah svetovnega pokala je 
impresiven. Slalomisti in spustaši 
na divjih vodah so skupaj osvojili 

22 kolajn, od tega 16 posamičnih in 
šest ekipnih. V slalomu je izvrstno 
formo kazal Benjamin Savšek, ki je na 
prvi tekmi svetovnega pokala v Pragi 
osvojil drugo mesto, v Krakovu in La 
Seu d'Urgellu pa je bil tretji. Ob tem je 
skupaj z reprezentančnima kolegoma 
osvojil še dve drugi mesti v ekipnih 
vožnjah. V slovaškem Liptovskem Mi-
kulašu je združil moči z Luko Božičem 
in Anžetom Berčičem, v Pauju pa se je 
Savšku in Božiču na startu pridružil Jure 
Lenarčič. Pred Savškom se je v skupnem 
seštevku uvrstil le Slovak Matej Benuš. 

V ekipni vožnji kajakašic so se 
drugega mesta v Pragi veselile tudi 
Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak, 
ekipa kajakašev, v postavi Peter Ka-
uzer, Simon Brus in Janoš Peterlin pa 
je sezono zaključila s tremi bronastimi 
kolajnami. Bili so tretji v Pragi, Lip-
tovskem Mikulašu in Pauju. 

Kauzer znova najboljši slalo-
mist svetovnega pokala

Trem ekipnim odličjem je Peter 
Kauzer dodal še posamični bron na 
Slovaškem in prvo mesto v Pauju, ki 
mu je na koncu zagotovilo tudi zmago 
v skupnem seštevku svetovnega po-
kala. Z najboljšo vožnjo zadnje tekme 
je prišel do tretje zmage v skupnem 
seštevku svetovnega pokala. Najboljši 
je bil že v letih 2009 in 2011. 

Peti skupni pokal za Nejca 
Žnidarčiča

Nove skupne zmage – najboljši je bil 
v letih 2009, 2010, 2012 in 2014 –  se 
je veselil tudi spustaš Nejc Žnidarčič. 
Primorec je v sezono svetovnega po-
kala startal nekoliko slabše, saj je kljub 
vlogi prvega favorita sprintersko preiz-
kušnjo na Soči končal izven stopničk, a 
na preostalih treh tekmah pokazal od-
lično pripravljenost ter se s tremi zma-
gami povzpel na prvo mesto. Slovenci 
so bili še posebej uspešni v Avstriji. 
Prva tri mesta med kajakaši v sprintu so 
namreč zasedli Žnidarčič, Anže Urankar 
in Vid Debeljak. Na stopničkah klasike 
pa se je Žnidarčiču pridružil tretjeuvr-
ščeni Maks Frančeškin. 

Drugo mesto v skupnem seštevku 
pokala si je priveslal kanuist Blaž Cof, 
ki je sezono svetovnega pokala zaklju-
čil z drugima mestoma v klasiki na Soči 
in v sprintu v Murauu, na Muri pa je bil 
tretji še v klasiki. Za dve tretji mesti – v 
klasiki in sprintu – sta v Kobaridu pos-
krbela Peter Žnidaršič in Luka Žganjar 
v dvojcu.
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Niko Testen postal 
evropski mladinski prvak
V slalomu niso bili uspešni le člani, temveč tudi mladinci. Še posebej se je izkazal 
primorski kajakaš Niko Testen, ki je odlično nastopil na evropskem prvenstvu za 
mladince in mlajše člane v slalomu na divjih vodah. Na progi na obrobju Krakova je 
v napetem finalnem nastopu z vožnjo opravil najbolje izmed vseh in se veselil zlate 
kolajne. 

L
ani je bil Niko na evropskem 
mladinskem prvenstvu tretji. 
Po polfinalu preizkušnje na 
Visli je bil Niko šesti, zato je 

za njim startala še peterica najboljših 
mladincev prve vožnje dneva. Njihove 
prihode v cilj je spremljal zelo živčno, 
saj ni bil prepričan, da bo njegov čas 
zadostoval za takšen uspeh. 

»Nekateri, za katere sem mislil, da 
so boljši, so naredili nekaj napak in 
ostali za mano,« je sprva pokomentiral 
razplet mladi kajakaš. Novi mladinski 
prvak stare celine je bil ob prihodu 
zadnjega tekmovalca v cilj navdušen: 
»Bil bi zadovoljen tudi z uvrstitvijo 
med peterico, ampak zmeraj sem si že-
lel medalje. Zdaj, ko sem zmagal, je pa 

še toliko bolje! Res ne morem verjeti! 
Saj nisem imel slabe vožnje, ni pa bila 
popolna, zato sem vesel, da sem zma-
gal tudi s takšno vožnjo. Tekmo sem 
lepo stopnjeval, zamislil sem si dober 
ritem in uspelo je.« 

V kajakaškem finalu mladincev je 
veslal tudi Val Manfreda Vidrih, ki je na 
koncu osvojil osmo mesto. Mladinci so 
bili blizu kolajni v ekipni vožnji (Niku in 
Valu se je pridružil še Luka Čižman, ki 
je v posamični vožnji obstal v polfinalu), 
kjer so zasedli četrto mesto, njihovi 
starejši reprezentančni kolegi Martin 
Srabotnik, Vid Kuder Marušič in Žan 
Jakše pa so ekipno vožnjo kajakašev do 
23 let končali na petem mestu. Peta je 
bila tudi ekipa kanuistov med mladinci, 

za katero so veslali Klemen Vidmar, 
Jakob Jeklin in Urh Turnšek, kanuisti 
(Vidmar, Jeklin in Žiga Taljat) in kaja-
kašice (Ajda Novak, Neža Vrevc, Alja 
Kozorog) do 23 let pa so osvojili sedmi 
mesti. V posamičnem finalu mlajših 
članov sta priložnost za naskok na vrh 
dobila Srabotnik in Kuder Marušič, 
ki pa sta se s Poljske vrnila s sedmim 
oziroma 15. mestom. Finalno vožnjo je 
okusila tudi kanuistka Nina Bizjak, ki 
je zasedla osmo mesto. Povsem blizu 
finala sta bila še kanuistka Alja Kozorog 
in kanuist Klemen Vidmar, ki sta napre-
dovanje zgrešila za vsega eno mesto. 

Prihodnje leto bo evropsko prven-
stvo za mladince in mlajše člane gostil 
Solkan.
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Mladi spustaši na 
svetovnem prvenstvu 
osvojili deset kolajn!
Več kot odlično so spustaši letos nastopili na svetovnem prvenstvu za mladince 
in mlajše člane. V Združenih državah Amerike so tudi oni potrdili tisto, kar smo 
zapisali že v lanski številki revije Kajak&kanu – da ameriški zrak Slovencem očitno 
zelo ustreza. V Severni Karolini so priveslali do desetih kolajn. Pet so jih osvojili v 
klasičnem spustu, pet pa v sprintu.

Z
a prvo kolajno najžlahtnejšega 
leska in naslov svetovne pr-
vakinje do 23 let je poskrbela 
Ajda Novak, ki je bila najboljša 

v klasičnem spustu. Od drugouvrščene 
Francozinje Manon Hostens je bila 
sicer hitrejša samo za stotinko sekun-
de, a igra stotink se je tokrat obrnila v 
prid slovenske reprezentantke. Bron je 
pripadel Švicarki Melanie Mathys, ki pa 
je zaostala že za skoraj devet sekund in 
pol. Med najboljše se je v klasiki uvrstil 
tudi Ajdin klubski kolega Maks Fran-
češkin, ki je v konkurenci kajakašev do 
23 let premoč priznal le nemškemu 
reprezentantu Marcelu Pauflerju. Na 
tekmi je nastopil tudi Vid Debeljak, 
ki je zasedel enajsto mesto. Kolajno 
srebrnega leska sta si poleg Frančeški-
na priveslala še Peter Žnidaršič in Luka 
Žganjar v dvojcu, bron v klasičnem 
spustu pa je pripadel Timu Novaku, ki 
se je na zmagovalne stopničke uvrstil 
v mladinski konkurenci kajakašev. Blizu 
najboljšim je bil drugi mladinec na 
prvenstvu Anže Urankar, ki je zasedel 
končno šesto mesto. 

Slovenci so nasprotnike prav tako 
mleli v sprinterskih preizkušnjah pr-

venstva na reki Nanta-
hala. Anže Urankar je 
upravičil vlogo favorita 
in se veselil naslova 
mladinskega svetovne-
ga prvaka. Lanskoletni 
zmagovalec olimpijskih 
iger mladih je najbližjega 
zasledovalca Huguesa 
Moreta iz Francije ugnal 
za 75 stotink sekunde. 
Tretje mesto je osvojil 
Nemec Jannik Hartstein. 
Le 32 stotink sekunde je 
od nove bronaste kolaj-
ne ločilo Tima Novaka, 

ki je bil na koncu četrti. Zdravljica 
je igrala tudi v konkurenci kajakašev 
do 23 let. Na najvišjo stopničko se 
je povzpel Maks Frančekin, ki pa na 
odru za zmagovalce ni bil osamljen. 
Tretje mesto je namreč pripadlo Vidu 
Debeljaku. Med Slovenca se je vrinil le 
Francoz Paul Jean. Še v drugi preiz-
kušnji prvenstva sta si srebrno kolajno 
priveslala kanuista Peter Žnidaršič 
in Luka Žganjar. Tako v klasiki kot v 
spustu sta bila od slovenske naveze 
uspešnejša češka tekmovalca. Le dobre 
pol sekunde je od nove kolajne ločilo 
kajakašico Ajdo Novak, ki je zasedla 
peto mesto. 

Da je bila prtljaga ob povratku v 
domovino še nekoliko težja, so kajakaši 
poskrbeli v ekipnih tekmah. V konku-
renci do 23 let je bila slovenska trojica 
nepremagljiva v klasičnem spustu in v 
sprintu. Vid Debeljak in Maks Fran-
češkin sta bila soudeležena pri obeh 
uspehih, tretji član zmagovite ekipe 
v klasiki je bil mladinec Tim Novak, v 
sprintu pa se je še drugega zlata veselil 
Anže Urankar. V obeh ekipnih preiz-
kušnjah so za Slovenci zaostali Nemci, 
bron pa so si priveslali Čehi.
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Rio de Janeiro se 
lahko pohvali z novo 
slalomsko progo
Tekanje za okroglim usnjem je v Braziliji številka ena, a prebivalci Ria de Janeira se 
bodo odslej lahko zabavali tudi na divjih brzicah in uživali v vodnih radostih. Manj 
kot leto dni pred olimpijskimi igrami so namreč uradno odprli progo, ki bo gostila 
olimpijsko slalomsko preizkušnjo.

S
lalomska proga žal nima tako 
centralne lokacije kot sprin-
tersko prizorišče na jezeru 
Rodrigo de Freitas ob vznožju 

znamenitega Corcovada, na katerem 
stoji tudi kip Kristusa Odrešenika. 
Proga je namreč del X-parka, ki leži v 
kar oddaljenem predelu Deodoro, kjer 
bodo poleg slaloma na divjih vodah 
potekale še olimpijske preizkušnje v 
košarki, sabljanju, modernem pete-
roboju, rugbiju, hokeju na travi, konje-
ništvu, strelstvu, BMX-u in gorskem 
kolesarstvu. Podobno kot olimpijska 
proga v Londonu bo nov kajakaški 
objekt po koncu olimpijskih iger name-
njen komercialnim dejavnostim.

Proga je svojo podobo dobila že 
pred časom, ob koncu septembra pa so 
po njej spustili tudi vodo, za kar je na 
uradnem odprtju poskrbel župan Ria 
de Janeira Eduardo Paes. »To športno 
prizorišče je bilo verjetno največji izziv 
olimpijskih iger in sedaj lahko potrdi-
mo, da smo ga izpolnili. Kot lahko vsi 
vidite, je bila ta gradnja najbolj zahtev-
na izmed vseh v Deodoru. Z velikim 
zadovoljstvom vidimo, da je proga 
povsem nared,« je ob tem dejal Paes.

Vodo po progi poganjajo črpalke, 
proga pa vsebuje tudi umetne ovire, 
ki poskušajo ustvarjati tok naravne 
reke. Po progi bo teklo več kot 25.000 
kubičnih metrov vode, kar je enako 

količini vode v sedmih olimpijskih ba-
zenih. V procesu načrtovanja proge so 
številne teste opravili na praški tehnič-
ni fakulteti, kjer imajo bogate izkušnje 
z izgradnjo kajakaških prog. Medtem 
ko je proga povsem pripravljena, pa bo 
nekaj dela treba vložiti še v ureditev 
okolice. Po nekaterih informacijah je 
prizorišče trenutno na 85 odstotkih 
načrtovane pripravljenosti. Pred igrami 
bodo postavili tudi montažne tribune 
za 8424 obiskovalcev.

Slalomisti bodo progo preizkusili ob 
koncu novembra, ko bo potekal prvi 
termin treningov, prav tako pa bodo 
med 26. in 29. novembrom tam orga-
nizirali testno tekmovanje.
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ODA. LE VODA.

SKRITA
GLOBOKO POD KROŠNJAMI
NEOKRNJENEGA GOZDA. POD
TISOČLETNIMI DOLOMITSKIMI
SKLADI, KJER SE PRETAKA
V VSEJ SVOJI ČISTOSTI IN
NESKONČNI DRAGOCENOSTI.
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lovenci so zasedli večino mest 
pri vrhu tekme, ki so se je 
udeležili še Francozi, Italijani, 
Avstrijci, Hrvati, Srbi, Make-

donci, Avstralci, Američani in Iranci. 
Med kajakaši je po pričakovanjih 
zmagal Nejc Žnidarčič, ki na Savinji 
ni imel večjih težav. Na kratki progi, 
za katero so najhitrejši tekmovalci 
potrebovali malce več kot pol minute, 
je najbližje zasledovalce ugnal za več 
kot sekundo. Na drugo mesto se je 
uvrstil Vid Debeljak, na tretje pa Anže 
Urankar. Na četrtem mestu je sprinter-
sko tekmo zaključil Celjan Simon Brus, 
ki se sicer rajši podi med slalomskimi 
vrati. V finale kajakašev se je uvrstilo 
še pet slovenskih tekmovalcev. Simon 
Oven je bil šesti, Tim Kolar osmi, Maks 
Frančeškin deveti, Tim Novak deseti, 
Martin Srabotnik pa trinajsti.

V Celju se je zmage veselil tudi 
kanuist Blaž Cof. »Tekma mi je pred-
stavljala predvsem dober trening in 
zabavo. Vendar so bile nagrade za 
zmagovalce zelo vabljive, tako da se je 
izplačalo potruditi. Vzdušje na tekmi je 
bilo zelo prijetno, na startu pa ni bilo 
napetosti kot na kakšni drugi tekmi,« 

Celje pozdravilo 
najboljše spustaše 
Celjski ljubitelji kajakaštva bodo na svoj račun prišli junija prihodnje leto, ko bo 
knežje mesto gostilo prvi tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah, a na 
Savinji je bilo nekaj najboljših spustašev mogoče videti že letos. Kajakaški center na 
Špici je namreč gostil finalno tekmo evropskega pokala v spustu. Na tekmovanju, ki 
je letos potekalo prvič, so se slovenski predstavniki v atraktivnem nočnem finalu pod 
žarometi odrezali zelo dobro.

je povedal zmagovalec. V finalu so po-
leg njega veslali še Marko Čivčija, ki je 
bil sedmi, Simon Hočevar (10.) in Nejc 
Kravanja (12.).

Na zmagovalne stopničke v konku-
renci dvojcev so se uvrstile tri posadke, 
ki so bile najboljše tudi na evropskem 
prvenstvu v Banjaluki, le da so se uvr-
stitve nekoliko premešale. Zmagala sta 
Francoza Tony Debray in Louis Lapo-
inte, srebrna z evropskega prvenstva, 
druga sta bila Peter Žnidaršič in Luka 
Žganjar, ki sta bila v Bosni in Herce-
govini bronasta, na tretje mesto pa 
sta v Celju priveslala aktualna evrop-
ska prvaka v sprintu na divjih vodah 
Simon Hočevar in Blaž Cof. V finalu sta 
nastopila tudi Nejc Kravanja in Marko 
Čivčija, ki sta zasedla šesto mesto.

Na tekmi so nastopile še kajakašice, 
kjer pa se nobeni izmed slovenskih 
predstavnic ni uspelo prebiti povsem 
na vrh. Najboljši rezultat je dosegla 
Ajda Novak, ki je bila peta. Na desetem 
mestu je tekmo končala Teja Vrbnjak 
Erbežnik, enajsta je bila Neža Jarc, 
dvanajsta pa Jana Hočevar. Zmagala je 
letošnja svetovna in evropska prvaki-
nja Italijanka Costanza Bonaccorsi.
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Tradicionalni paralelni 
slalom tudi letos poživil 
središče Ljubljane
Sicer mirno Ljubljanico so v drugi polovici julija razburkali divjevodaši, ki so pri 
Čevljarskem mostu nastopili na tradicionalnem paralelnem slalomu. Slalomske 
preizkušnje na izpadanje se je udeležila večina najboljših slovenskih tekmovalcev,  
pa tudi nekaj tujcev.

N
ajbolj izenačen in napet 
finalni obračun smo videli 
med kanuisti, kjer je zma-
govalca Anžeta Berčiča in 

drugouvrščenega Jureta Lenarčiča 
ločilo vsega 19 stotink sekunde. Anže 
Berčič, ki je le dve uri pred startom 
paralelnega slaloma nastopil tudi na 
tekmi v veslanju stoje, kjer je bil tretji, 
je bil ob koncu dne zelo zadovoljen, a 
tudi nekoliko izmučen: »Tole je bilo kar 
preveč naporno. Ne vem, kako Luka 
(Božič, op.p.) zdrži dvojni program na 
vsakem svetovnem pokalu. Tokrat je 
dirkal zelo dobro, tudi Jure, Beni, Cof 
(Lenarčič, Savšek in Blaž Cof, op.p.). Vsi 
smo bili zelo izenačeni. Ljudje so videli 
lep dogodek.« V polfinalu je Lenarčič 
izločil evropskega prvaka in svetov-
nega podprvaka Benjamina Savška, 
Berčič pa Luko Božiča. Vsi štirje so 
ob koncu tekmovanja prejeli tudi 
praktične nagrade, ki so jih prispevali 
sponzorji tekmovanja. 

Praktične nagrade – zložljivega 
kolesa – je bila zelo vesela tudi zmago-
valka preizkušnje kajakašic Eva Terčelj, 
ki je v finalu prehitela reprezentančno 
kolegico Uršo Kragelj. »Kolo, predvsem 
pa naziv kraljica Ljubljanice ni kar tako, 
tako da je bil dober motiv,« se je sprva 
pošalila Terčeljeva, ki se je navezala na 
naziv, ki ji ga je kot zmagovalki prilepil 
uradni povezovalec prireditve Bojan 
Makovec. »Tekma je zanimiva, saj si 
bolj motiviran, ker nekdo tekmuje 
zraven tebe. Občinstvo je bilo super. 
Zmeraj se z veseljem udeležim te tek-
me,« je še dodala Ljubljančanka. 

Brez slovenskega predstavnika je 
tako minil le finalni obračun med kaja-
kaši, kjer sta se za privlačno nagrado 
– čoln Rotoattivo Orgasmo – pomerila 
francoski kajakaš Pierre Bourliaud 
in Španec Alberto Diez Canedo. 
Uspešnejši je bil Francoz, ki je bil ob 
podelitvi nagrad najboljšim presenečen 

nad izvrstno nagrado in kar ni mogel 
verjeti, da je čoln prešel v njegovo last. 

Pred večernim finalom paralelnega 
slaloma pod žarometi so organizatorji 
pripravili še vrsto drugih dogodkov, od 
tekme za najmlajše kajakaše, pa tudi 
tekme v veslanju stoje (SUP). Te se je 
udeležila najboljša slovenska tekmo-
valka Manca Notar, ki ni imela večjih 
težav v ženski konkurenci, v moški 
konkurenci pa so bili odlični slovenski 
kanuisti, ki so se dogodka sicer udele-
žili bolj za zabavo.

Izvedbo prireditve  
so omogočili:

Gradbeništvo PRESTOR d.o.o.

Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj 
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Na Ljubljanici smo 
veslali za dober namen
Že tretje leto zapored je Ljubljanica gostila prav posebno kajakaško prireditev. 
Več kot 130 kajakašev, kajakašic, kanuistov in veslačev stoje (SUP) se je 
udeležilo dobrodelne akcije 24 ur veslanja za dober namen. Da, prav ste prebrali, 
najvztrajnejši so na vodi prebili skoraj 24 ur.

K
ajak kanu klub Ljubljana je v 
okviru akcije Voda za vedno 
organiziral rekreativno prire-
ditev 24 ur veslanja za dober 

namen, ki ima, kot pojasni že ime, do-
brodelno noto. Tokrat so organizatorji 
in udeleženci del sredstev, zbranih z 
donacijami, prijavninami in sponzorski-
mi prispevki, namenili Centru za uspo-
sabljanje, delo in varstvo Draga pri 
Igu (CUDV Draga), ki skrbi za otroke 
in mladostnike z motnjo v duševnem 
razvoju ter odrasle s pridobljeno po-
škodbo možganov. Mestna občina Lju-
bljana jim je za potrebe ureditve nove 
stanovanjske skupine zagotovila objekt 
na Vodnikovi cesti v Ljubljani, CUDV 
Draga pa ga mora ustrezno opremiti. 
Skupaj z dobrodelnim društvom Hiša 
sonca bodo kajakaši z zbranimi sred-
stvi, letos jim je uspelo zbrati 1500 
evrov, pomagali pri nakupu dvigala, ki 
ga objekt nujno potrebuje, saj je nekaj 
bodočih stanovalcev vezanih na upora-
bo invalidskega vozička.

Udeleženci akcije so veslali na 
krožni progi med Kajak kanu klubom 
Ljubljana na Livadi in zapornicami pri 

Ambroževem trgu. Proga je bila dolga 
pet kilometrov in pol. Začetek spusta 
je bil v petek ob 15. uri, zaključek pa 
24 ur kasneje. Udeleženci so lahko 
preveslali poljubno število krogov, 
nekateri enega, številni precej več. Ker 
Ljubljanica ne velja za zahtevno reko, 
so na prireditvi sodelovali tudi najmlaj-
ši, družine, rekreativni športniki, pa 
tudi tisti, ki se s kajakaštvom ukvarjajo 
precej bolj resno. Tekmovalnost ni bila 
v ospredju, saj je večina nastopila zara-
di prijetnega druženja in kakovostnega 
preživljanja prostega časa.

Proga, ki je vodila skozi center 
mesta, pod najlepšimi ljubljanskimi 
mostovi, je bila tako kot nalašč za 
nekoliko drugačen ogled mesta. Ude-
leženci so bili nad prireditvijo, ki ji je 
bilo naklonjeno tudi vreme, navdušeni. 
»Vreme je lepo, voda mirna. Lepšega si 
ne moremo želeti,« je bilo moč slišati z 
gladine reke. Med udeleženci kaja-
kaške akcije je bil tudi hidrolog Janez 
Polajnar: »Vsakomur priporočam, da se 
kdaj skozi središče Ljubljane zapelje 
po reki s čolnom ali kakšnim drugim 
plovilom. Takšnih prestolnic, kjer skozi 

center mesta teče tako prijazna reka, je 
po svetu res malo.«

Na Ljubljanici pa niso bili aktivni le 
kajakaši in kanuisti, temveč tudi veslači 
stoje. »To je dobrodelna prireditev, pa 
smo rekli, zakaj pa ne. Seveda smo 
se odzvali povabilu kajakašev,« je 
dejala predstavnica »suparjev« Mihaela 
Tertinek. 

Najbolj vztrajni so veslali skoraj 24 
ur, vzeli so si le nekaj časa za kratek 
počitek, hrano in morda kakšno urico 
ali dve spanca. Lanski rekord, ki ga je 
postavil Niko Svoljšak, je meril dobrih 
145 kilometrov, letos pa ga je izboljšal 
Jože Gostinčar, ki je preveslal 29 kro-
gov, kar je zneslo 160 kilometrov. Le 
dva kroga manj sta preveslala nekdanji 
slalomski reprezentant in olimpijec 
Fedja Marušič ter Pio Lapanja. V ženski 
konkurenci je bila najbolj vztrajna Jana 
Hočevar, ki je izziv zaključila po 71 
preveslanih kilometrih. Dva kroga manj 
je preveslala Lucija Škrlep, Marjeta 
Skok in Taja Smukavec pa sta preveslali 
po 33 kilometrov. Najvztrajnejša na 
SUP-u je bila Zala Vidmar, ki je zabe-
ležila 22 kilometrov, med moškimi pa 
je Branko Kosi na deski preveslal 38,5 
kilometra. Najhitreje je krog preveslal 
Jan Markelj. Vsi udeleženci so prejeli 
priznanja in spominsko majico, naj-
vztrajnejši pa tudi praktične nagrade.  
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TABELA KOLAJN SEZONA 2015

Tekmovalec/-ka Rezultat

Ajda Novak 1. mesto – K1 spust klasika, SP U23 Nantahala (ZDA)

2. mesto – 3xK1 slalom, sv. pokal Praga (ČEŠ) 

Anže Berčič 2. mesto – 3xC1 slalom, sv. pokal Liptovsky Mikulaš (SVK)

Anže Urankar 1. mesto – K1 spust sprint, MSP Nantahala (ZDA)

1. mesto – 3xK1 spust sprint, SP U23 Nantahala (ZDA)

2. mesto – K1 spust sprint, sv. pokal Murau (AVT)

Benjamin 

Savšek

1. mesto – C1 slalom, EP Markkleeberg (NEM)

2. mesto – C1 slalom, SP London (VBR)

3. mesto – 3xC1 slalom, SP London (VBR)

2. mesto – C1 slalom, svetovni pokal skupno

2. mesto – C1 slalom, sv. pokal Praga (ČEŠ)

3. mesto – C1 slalom, sv. pokal Krakov (POL) 

2. mesto – 3xC1 slalom, sv. pokal Liptovsky Mikulaš (SVK)

3. mesto – C1 slalom, sv. pokal La Seu d'Urgell (ŠPA)

2. mesto – 3xC1 slalom, sv. pokal Pau (FRA)

Blaž Cof 1. mesto – C2 spust sprint, EP Banjaluka (BIH)

3. mesto – C2 spust sprint, SP Dunaj (AVT)

3. mesto – 3xC2 spust sprint, SP Dunaj (AVT)

2. mesto – C1 spust, svetovni pokal skupno

2. mesto – C1 spust klasika, sv. pokal Kobarid (SLO)

2. mesto – C1 spust sprint, sv. pokal Murau (AVT)

3. mesto – C1 spust klasika, sv. pokal Murau (AVT)

Eva Terčelj 2.  mesto – 3xK1 slalom, sv. pokal Praga (ČEŠ)

Janoš Peterlin 3. mesto – 3xK1 slalom, sv. pokal Praga (ČEŠ)

3. mesto – 3xK1 slalom, sv. pokal Liptovsky Mikulaš (SVK)

3. mesto – 3xK1 slalom, sv. pokal Pau (FRA)

Jure Lenarčič 3. mesto – 3xC1 slalom, SP London (VBR)

2. mesto – 3xC1 slalom, sv. pokal Pau (FRA)

Luka Božič 3. mesto – 3xC1 slalom, SP London (VBR)

2. mesto – 3xC1 slalom, sv. pokal Liptovsky Mikulaš (SVK)

2. mesto – 3xC1 slalom, sv. pokal Pau (FRA)

Luka Žganjar 2. mesto – C2 spust sprint, SP Dunaj (AVT)

3. mesto – C2 spust sprint, EP Banjaluka (BIH)

3. mesto – 3xC2 spust sprint, SP Dunaj (AVT)

2. mesto – C2 spust sprint, SP U23 Nantahala (ZDA)

2. mesto – C2 spust klasika, SP U23 Nantahala (ZDA)

3. mesto – C2 spust sprint, sv. pokal Kobarid (SLO)

3. mesto – C2 spust klasika, sv. pokal Kobarid (SLO)

Maks 

Frančeškin

1. mesto – K1 spust sprint, SP U23 Nantahala (ZDA)

2. mesto – K1 spust klasika, SP U23 Nantahala (ZDA)

1. mesto – 3xK1 spust sprint, SP U23 Nantahala (ZDA)

1. mesto – 3xK1 spust klasika, SP U23 Nantahala (ZDA)

3. mesto – 3xK1 spust klasika, EP Banjaluka (BIH)

3. mesto – 3xC2 spust sprint, SP Dunaj (AVT)

3. mesto – K1 spust klasika, sv. pokal Murau (AVT) 

Nejc Žnidarčič 2. mesto – K1 spust sprint, SP Dunaj (AVT) 

1. mesto – K1 spust sprint, EP Banjaluka (BIH)

1. mesto – K1 spust, svetovni pokal skupno

1. mesto – 3xK1 spust sprint, EP Banjaluka (BIH)

2. mesto – 3xK1 spust sprint, SP Dunaj (AVT) 

3. mesto – K1 spust klasika, EP Banjaluka (BIH)

3. mesto – 3xK1 spust klasika, EP Banjaluka (BIH)

3. mesto – 3xC2 spust sprint, SP Dunaj (AVT)

1. mesto – K1 spust klasika, sv. pokal Kobarid (SLO)

1. mesto – K1 spust sprint, sv. pokal Murau (AVT)

1. mesto – K1 spust klasika, sv. pokal Murau (AVT)

Niko Testen 1. mesto – K1 slalom, MEP Krakov (POL)

Peter Kauzer

1. mesto – K1 slalom, svetovni pokal skupno

1. mesto – K1 slalom, sv. pokal Pau (FRA)

3. mesto – K1 slalom, sv. pokal Liptovsky Mikulaš (SVK)

3. mesto – 3xK1 slalom, sv. pokal Praga (ČEŠ)

3. mesto – 3xK1 slalom, sv. pokal Liptovsky Mikulaš (SVK)

3. mesto – 3xK1 slalom, sv. pokal Pau (FRA)

Peter Žnidaršič 2. mesto – C2 spust sprint, SP Dunaj (AVT)

3. mesto – C2 spust sprint, EP Banjaluka (BIH)

3. mesto – 3xC2 spust sprint, SP Dunaj (AVT)

2. mesto – C2 spust sprint, SP U23 Nantahala (ZDA)

2. mesto – C2 spust klasika, SP U23 Nantahala (ZDA)

3. mesto – C2 spust sprint, sv. pokal Kobarid (SLO)

3. mesto – C2 spust klasika, sv. pokal Kobarid (SLO)

Simon Brus 3. mesto – 3xK1 slalom, sv. pokal Praga (ČEŠ)

3. mesto – 3xK1 slalom, sv. pokal Liptovsky Mikulaš (SVK)

3. mesto – 3xK1 slalom, sv. pokal Pau (FRA)

Simon Hočevar 1. mesto – C2 spust sprint, EP Banjaluka (BIH)

3. mesto – C2 spust sprint, SP Dunaj (AVT)

3. mesto – 3xC2 spust sprint, SP Dunaj (AVT)

Tim Kolar 2. mesto – 3xK1 spust sprint, SP Dunaj (AVT) 

1. mesto – 3xK1 spust sprint, EP Banjaluka (BIH)

3. mesto – 3xK1 spust klasika, EP Banjaluka (BIH)

Tim Novak 3. mesto – K1 spust klasika, MSP Nantahala (ZDA)

1. mesto – 3xK1 spust klasika, SP U23 Nanthala (ZDA)

Urša Kragelj 2.  mesto – 3xK1 slalom, sv. pokal Praga (ČEŠ)

Vid Debeljak 3. mesto – K1 spust sprint, SP Dunaj (AVT)

2. mesto – 3xK1 spust sprint, SP Dunaj (AVT)

1. mesto – 3xK1 spust sprint, EP Banjaluka (BIH)

3. mesto – K1 spust sprint, SP U23 Nantahala (ZDA)

1. mesto – 3xK1 spust sprint, SP U23 Nantahala (ZDA)

1. mesto – 3xK1 spust klasika, SP U23 Nantahala (ZDA)

3. mesto – K1 spust sprint, sv. pokal Murau (AVT)

LEGENDA

SP – svetovno prvenstvo

EP – evropsko prvenstvo

SP U23 – svetovno prvenstvo za mlajše člane

MSP – mladinsko svetovno prvenstvo

MEP – mladinsko evropsko prvenstvo

sv. pokal – svetovni pokal
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PAKET
MODRI

 KLICI in SPOROČILA
v vsa SLO omrežja  
3 GB prenosa podatkov 

do 100 Mb/s

+215 / 40 HD programov

 KLICI 
v vsa SLO omrežja in v EU

ČAS JE ZA ENO 
NAROČNINO!
Brezskrbnost za vso družino z eno naročnino! Naročite Paket Modri,  
ki vam prinaša vrhunsko mobilno telefonijo z možnostjo dodatne 
številke, hiter internet, napredno televizijo in zanesljivo fiksno telefonijo. 
Izkoristite vse ugodnosti celovitega paketa, v prvem omrežju v Sloveniji!

18. 6. do 15. 11. 2015 sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel in/ali SiOL, ki so zasebni uporabniki. Paket Modri v akcijskem obdobju vsebuje: SiOL TV s programsko shemo Standard, ki jo lahko 
naročniki brezplačno nadgradijo v Mega HD, internet SiOL s hitrostjo 100 Mb/s / 20 Mb/s na FTTH oz. do 20 Mb/s /1 Mb/s VAR na ADSL oz. do 30 Mb/s / 5 Mb/s VAR na VDSL, telefonijo SiOL z eno telefonsko 

SMS-/MMS-e in 3 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Pri paketu je možna sklenitev dodatnega naročniškega razmerja Druga številka z mesečno naročnino 10 EUR. Nadgradnjo 
programske sheme lahko naročniki izvedejo brezplačno vsaka dva meseca. V primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa s storitvami Mobitel in/ali SiOL v navedeni paket se zaračuna enkraten 
znesek v višini 20 EUR. Za več informacij o ponudbi obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana.Te
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