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Rio de Janeiro 
korak naprej

K
akor koli obrnemo, olimpijske igre avgusta v Riu de Janeiru in nastop 
petih slovenskih čolnov na njih so bile za slovenski kajakaški šport 
najuspešnejše doslej. Morda nekateri, tudi znotraj kajakaške srenje, 
porečete, da bi bilo lahko tudi bolje, seveda to – kot vedno – drži, 

toda, da je bil nastop na igrah v Riu stopnica višje slovenskega kajakaštva 
tako na divjih kot mirnih vodah, ni nobenega dvoma. Generalno moramo biti 
veseli, da smo po kar dveh desetletjih in kar treh olimpijskih igrah znotraj njih, 
ponovno osvojili medaljo, za kaj več je morda zmanjkalo tudi športne sreče (zlasti 
Benjamin Savšek) in optimalne dnevne forme (predvsem kanuistični dvojec 
Luka Božič in Sašo Taljat). Urša Kragelj je dosegla svojo pričakovano uvrstitev, 
kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić pa celo presegla. Slovenski 
kajak je čvrsto pozicioniran: ni čisto v vrhu svetovnega, tik pod njim pa zagotovo. 
Za kaj več nam primanjkuje marsikaj, bržkone še najbolj materialnih sredstev, 
tako kot (skoraj) vsemu slovenskemu vrhunskemu športu.

Najbolj so po Braziliji bržkone razočarani kanuist Beni, pa Luka in Sašo, slednja 
tudi zaradi dejstva, da je, kar zadeva dvojec, v kanalu Deodoro odplavala njuna 
zadnja priložnost za olimpijsko medaljo. Kategorija C2 je bila namreč zadnjič 
na letnih olimpijskih igrah, poslej je po sklepu najvišjih mednarodnih športnih 
birokratov ne bo več. Beni, vsekakor sijajen športnik in top kanuist svetovnega 
formata, je dovolj mlad in ambiciozen, da je lahko Tokio čez štiri leta nov izziv 
in nova priložnost zanj. Pero in njegov dosežek pri triintridesetih mu je lahko 
svetilnik.

Hrastničan Peter Kauzer je dosanjal svoje sanje, London in Peking, grenki mesti 
njegove sicer bleščeče kariere, je pred tekmo očitno pozabil, bil sproščen in 
se zavedal, česa je sposoben. Na koncu je malo zmanjkalo, da ni celo zmagal. 
Če komu, je treba njemu privoščiti uspeh. Več kot desetletje je v svetovnem 
kajakaškem vrhu in nedvomno si je zaslužil olimpijsko odličje. Končano pa je – 
upam – tudi trpljenje njegovega očeta in trenerja Petra Kauzerja starejšega.

Zdaj bi moralo biti vse lažje in morda je bil prav Rio novo vzcvetenje velikega 
kajakaškega šampiona iz Hrastnika. Že dolgo je jasno, več kot desetletje, in 
ne glede na dve grenki olimpijski izkušnji, da takšnega kajakaša kot je Pero 
v Sloveniji še nismo imeli. In da ga bodo mlajši, po Riu opogumljenega in 
oboroženega z novim elanom, težko sklatili s kajakaškega trona. Sicer pa vse 
skupaj najbolj simbolizira Kauzerjeva izjava po tekmi: »Če komu privoščim, sem 
to jaz, zdaj sta tudi Tokio in zlata tam dosegljiva.«

Toda pod Riom je potrebno potegniti črto, upam, da bodo imeli po tako 
uspešnem nastopu, kot je bil tam, tudi naši malce starejši fantje, tisti, ki vodijo 
Kajakaško zvezo Slovenije in delajo v klubih, poslej vsaj malo lažjo in manj trnovo 
pot pri pridobivanju sredstev za razvoj in delovanje slovenskega kajakaškega 
športa. Verjetno se je tudi tem po Kauzerjevi medalji in uspešnih nastopih drugih 
naših, odvalil kamen od srca, tako kot se je obema Kapsloma iz Hrastnika.

Te dni, ko boste prebirali revijo, ki jo imate še toplo iz tiskarne v rokah, bo pri 
nas v kultnem Tacnu tudi zaključek letošnje mednarodne kajakaške sezone. S 
predzadnje tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, na Vltavi v Pragi, 
le teden pred našo tekmo, prihajajo Slovenci z dobro rezultatsko popotnico in 
obeti, ki jih na progi pod Šmarno goro v vseh desetletjih tekem tudi sicer nikdar 
ni manjkalo. Menda bo vreme dobro, pravijo meteorologi. Peter, Beni, Luka, Sašo, 
Urša pa si tudi, če bi lilo kot iz škafa in bi bile temperature zimske, zaslužijo, da 
jim pridemo v Tacen zaploskat in se jim zahvalit za vse, kar so doslej in kar bodo 
– sem prepričan – tudi v bodoče storili za slovenski kajakaški šport.

Borut Perko
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Nepozabni Rio prinesel 
največje slovenske 
olimpijske uspehe

Pa jo imamo. Novo kajakaško olimpijsko kolajno, namreč. Minilo je natanko 
dvajset let, odkar se je v slovensko olimpijsko zgodovino s srebrom v Atlanti zapisal 
kajakaš Andraž Vehovar, zdaj pa je v tretjem poizkusu do kolajne enakega leska 
priveslal tudi Peter Kauzer. Že res, da so bile po slavju ob osvojeni kolajni vse 
oči uprte v Hrastničana, a ekipni uspeh kajakaške odprave v Riu je bil izjemen. 
Nikakor ne gre prezreti izvrstnega četrtega mesta sprinterke na mirnih vodah Špele 
Ponomarenko Janić, ki se je odru za zmagovalke približala na 200-metrski razdalji, 
ter preostalih dosežkov slalomistov, saj so se prav vsi uvrstili v finale. Olimpijski 
uspeh slovenskega kajakaštva, kakršnega še ni bilo.

Slovenske uvrstitve na OI v Riu de Janeiru
SLALOM NA DIVJIH VODAH SPRINT NA MIRNIH VODAH

K1Ž 200m
1. Lisa Carrington NZL
2. Marta Walczykiewicz POL
3. Inna Osipenko – Rodomska AZE
4. Špela Ponomarenko Janić SLO

K1Ž 500m
1. Danuta Kozak MAD
2. Emma Jorgensen DAN
3. Lisa Carrington NZL
10. Špela Ponomarenko Janić SLO

K1M
1. Joseph Clarke VBR
2. Peter Kauzer SLO
3. Jiri Prskavec ČEŠ

C1M
1. Denis Gargaud Chanut FRA
2. Matej Benuš SVK
3. Takuya Haneda JPN
6. Benjamin Savšek SLO

C2M
1. Ladislav Škantar – Peter Škantar SVK
2. David Florence – Richard Hounslow VBR
3. Gauthier Klauss – Matthieu Peche FRA
7. Luka Božič – Sašo Taljat SLO

K1Ž
1. Maialen Chourraut ŠPA
2. Luuka Jones NZL
3. Jessica Fox AVS
9. Urša Kragelj SLO

Peter Kauzer je šele 
drugi kajakaš po 
Italijanu Pierpaoloju 
Ferrazziju, ki je osvojil 
olimpijsko kolajno po 
dopolnjenem 30. letu. 
Naslov olimpijskega pr-
vaka si je priveslal Bri-
tanec Joe Clarke, bron 
pa Čeh Jiri Prskavec.
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Špela Ponomarenko Janić je nastopila že na olimpijskih igrah v Pekingu in Londonu. V Braziliji je s četrtim mestom v močni 
konkurenci kajakašic na 200 metrov postavila enega najboljših izidov kariere. 
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Peter Kauzer ob prihodu v cilj finalne vožnje, ko je prevzel 
vodstvo. 

Za Luko Božiča in Saša Taljata druge priložnosti žal ne bo več. 
Namesto dvojcev bodo v Tokiu tekmovale kanuistke. 

Olimpijski ogenj so prižgali na znamenitem stadionu Maracana, 
repliko pa si je bilo mogoče od blizu ogledati v centru mesta.

Glavna krivca za drugo slovensko kajakaško olimpijsko kolajno 
– Peter Kauzer mlajši in Peter Kauzer starejši. 
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Slalomska tekmovanja so potekala na progi v predelu Deodoro, ki je 
nekoliko oddaljen od glavnih znamenitosti Ria, nedaleč stran pa ležijo 
tudi favele.

Navdušenja nad uspehi nista skrivala ministrica za zna-
nost, izobraževanje in šport dr. Maja Makovec Brenčič 
in generalni direktor direktorata za šport dr. Boro Štru-
mbelj, sicer tudi Petrov nekdanji profesor na Fakulteti 
za šport. Na sliki sta v družbi Andreja Jelenca. 

Strokovno vodstvo ekipe. Od leve proti desni: 
Andrej Jelenc, Jože Vidmar, Peter Kauzer 
st., Dejan Testen, Urban Jarc. Na fotografiji 
manjka Miha Terdič. 

Urša Kragelj: »Po eni strani sem 
razočarana, po drugi strani pa deveto 
mesto na olimpijskih igrah ni slab 
rezultat. Jasno je, da sem si želela tako 
boljše vožnje kot boljše uvrstitve.«

Slovenski slalomisti na divjih vodah so imeli glasno podporo s tribun. 

Stjepan Janić in Špela Ponomarenko 
Janić z maskoto, ki je slišala na ime 
Vinicius. 

Slovensko predstavnico smo imeli tudi v sodni-
ških vrstah. Urši Stoklasa so v varstvo zaupali 
najzahtevnejše dele proge. 

Sprinterji na mirnih vodah so veslali na precej bolj imenitni 
lokaciji, v laguni Rodrigo de Freitas, pod vznožjem znamenitega 
Kristusa Odrešenika. 
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MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKO-
MERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!



Po olimpijskih igrah si imel 
neprestano takšne in drugačne 
obveznosti . Si se sploh že uspel 
umiriti in absorbirati vse, kar se je 
zgodilo v Riu? 

Nekajkrat sem pogledal posnetke 
voženj. Takšne stvari mi je vedno pri-
jetno gledati. Kaj vse se je dogajalo, se 
ne morem spomniti. Verjetno se bom 
kasneje, ko se bo vse umirilo, spomnil, 
kako in kaj je bilo, ampak zdaj je toliko 
drugih stvari, da se niso umirili niti 
misli niti telo. Imam posamične slike. 
Kar se tiče vožnje, se spomnim samo 
enega momenta, pred padcem, pred 
19. vrati, preden sem skočil, samo za 
delček sekunde. Ne vem, kaj sem tak-
rat razmišljal, ampak tega se spomnim. 
Dela, ko smo bili v cilju v čolnih, se 
sploh ne spomnim. Zdaj razmišljam, 
kaj sem takrat čutil, ampak res ne vem. 
Ko sem gledal posnetek, sem videl, da 
sem vpil kot idiot, ampak nisem mogel 
nehati. Verjetno so šle vse dobre in 
slabe stvari za nazaj ven iz mene. Ko je 
prišla Janja, se nisem mogel več zadr-
ževati, prej sem imel solzne oči in sem 
se tresel, preden sem stopil na oder, 
ampak takrat pa nisem zmogel več. 

Za razliko od iger v Londonu, ko si 
bil po kvalifikacijah in polfinalu v 
ospredju, tokrat nisi startal čisto na 
koncu finalnih voženj. Je bilo zaradi 
tega kaj lažje? 

Dobro je bilo to, da sem imel več 
časa med polfinalom in finalom, da 
sem si v miru lahko ogledal svojo polfi-
nalno vožnjo, da sem videl, kje bi lahko 
kaj pridobil ali šel še hitreje. V zadnjih 
dveh sezonah sem se v kvalifikacijah 
sukal okoli 15. mesta, potem prišel 
v finale, tam pa je bilo tako, da sem 
pogosto prišel na stopničke ali bil med 
najboljšo peterico. Očitno naredim 
tisto, kar moram v določenem trenut-

Peter Kauzer: »Na kolajni 
sem si skoraj polomil zobe«

Pred odhodom v Rio je Peter Kauzer izrazil željo, da bi v mozaik svoje uspešne 
kariere dodal še zadnji manjkajoči delec, tj. olimpijsko kolajno. Po 10. avgustu 
2016 in kajakaškem finalu olimpijskih iger je jasno – kolekcija kolajn je popolna. 
»Zdaj jo imam, čeprav je nekaj malega grenkega priokusa, saj sem pogledal svojo 
vožnjo in vem, da bi lahko odpeljal še precej boljše. Na koncu pa tudi tisti, ki so bili 
za mano, niso zaostali veliko. Dolgo sem čakal to kolajno, ampak zdaj, ko jo imam, 
nimam težav, tudi če je srebrna.«

8 Številka 2



ku narediti, in vem, da lahko naredim 
še boljše, ampak hranim najboljše 
do zadnjega. Po toliko letih veš, da z 
normalno vožnjo lahko prideš v finale, 
zato ne greš na glavo kot nekateri 
mladi. Samozavesti je več, potrditev iz 
prejšnjih sezon tudi, da ne potrebuješ 
pokazati vsega že na začetku, samo da 
prideš v finale. 

Pred Pekingom in Londonom si bil v 
vlogi glavnega favorita. Tokrat je bil 
krog kandidatov precej širši. 

Vprašanje je, kako bi bilo, če bi 
kolajno dobil že v Pekingu. Lepo bi bilo, 
če bi jo osvojil že takrat, je pa vpra-
šanje, če bi potem prišli vsi ti uspehi. 
Ker sem že toliko časa v tem športu in 
sem doživel toliko vzponov in padcev, 
mi je morda tudi to dalo mirnost. Na 
dan tekme sem se počutil kot bi šel po 
kruh. V Riu je bilo nekaj momentov, ko 
mi je prišlo v podzavest, da na dveh OI 
ni šlo, da tu pa moram dobiti medaljo, 
ampak sem si potem rekel, ali bo ali 
ne bo, življenje gre naprej. Najtežji del 
kariere se je bilo uvrstiti na te OI. Po-
kazati sem moral največ, saj prihajajo 
mlajši. 

V tem olimpijskem ciklu si imel hudo 
poškodbo rame. Kako pomemben 
del poti do srebrne kolajne je bila ta 
poškodba?

Mislim, da je bila najbolj ključen del. 
Pred poškodbo sem imel vsega vrh 
glave, bil sem prenasičen, nisem pa si 
želel vzeti prosto, ker sem bil še vedno 
hiter, kot pravijo: 'Kuj železo, dokler je 
vroče.' Ampak po desetih letih tempa 
na polno se prenasičiš. Poškodba rame 
mi je več dala kot vzela. Takrat sem 
vedel, da je sezone konec, sprostil sem 
se. Rehabilitacija je bila naporna. Dobro 

je, da sem imel ob sebi Janjo in Urbana, 
ki je zelo realen. Oba sta me znala brc-
niti v rit. Ko ni bilo vidnega napredka, 
sta me znala spraviti v dobro voljo in 
me prepričati, da bo, le da je potreben 
čas. Ta poškodba mi je dala strpnost, da 
bo vse prišlo ob pravem momentu. Dan 
pred tekmo, ko sem šel spat, pa nisem 
mogel, ker mi je bilo vroče, potem je še 
Beni smrčal, saj menda sem tudi jaz po-
tem, ampak sploh nisem bil zaskrbljen. 
Na OI sem poleg knjige Zaplotnika bral 
tudi knjigo K**c gleda, kjer piše, da 
moraš opazovati, kaj se dogaja s tele-
som, ko si živčen. Potem sem si rekel, 
saj imam jutri tekmo popoldne, bom že 
zaspal, ko bom. 

Za razliko od Pekinga in Londona si 
tokrat ubral drugačno taktiko in se 
pred odhodom na olimpijske igre kar 
distanciral od vseh in vsega. 

Po eni strani je bilo dobro, da so 
bolj favorizirali Benija ter Luko in 
Saša, ki so bili v enakem položaju kot 
jaz pred Londonom. Res mi je hudo 
zanje, ker vem, kaj občutijo, tudi sam 
sem bil na tem. Meni pa je ustrezalo, 
ker sem imel mir in sem se res lahko 
v miru pripravil. Po svetovnih pokalih 
sem bil v Hrastniku, nihče me ni motil, 
izklopil sem telefon, v Braziliji pa sem 
imel brazilsko številko, na slovensko 
številko me ni bilo mogoče dobiti. 
Tudi na družbenih medijih nisem nič 
objavljal, zadnja dva dneva jih tudi 
spremljal nisem. Rajši sem bral knjigo 
ali pogledal kakšno tekmo na televiziji. 
Po kvalifikacijah sem se na Barri dobil 
z ženo in bratrancem, skupaj smo odšli 
v hišo mojega sponzorja, kjer so imeli 
vodne skuterje. Čeprav sta me oče in 
Jarc svarila, naj jih ne vozim, je bilo 
zelo sproščujoče. Kot bi bil doma. 

Menda na tekmah nosiš posebne 
spodnjice za srečo. Si jih imel tudi 
tokrat?

Imel. Rekel sem, da bo to zadnja 
tekma z njimi, ampak bomo videli. So 
še kar doma, verjetno jih bom imel 
na glavnih tekmah, dokler ne bodo 
razpadle. Malo sem vraževeren. Eno-
stavno mi dajejo nekaj mirnosti. Druga 
stvar pa je ta, da med tekmo izklopim 
telefon in ga prižgem po tekmi. 

Dan, ko je bila na vrsti tvoja tekma, 
so zaznamovale precej slabše 
vremenske razmere, kot smo jim 
bili priča v vseh ostalih tekmovalnih 
dneh. Te je kaj skrbelo?

Ko smo se peljali, sem videl, da 
malo piha, ampak je za vse enako in 
prej kot to sprejmeš, boljše je. Ko sem 
šel na start in bil na polovici poti, je 
nehal delati še tekoči trak. Najprej sem 
malo pogledal, kaj je zdaj to, potem 
pa izstopil iz čolna in ga nesel na start. 
Prej bi me takšne stvari zmotile, tokrat 
pa mi je bilo povsem vseeno. Tudi sam 
sem bil presenečen nad svojo osredo-
točenostjo do konca. 

Ko si prišel v cilj, še ni bilo jasno, ali 
bo ena izmed kolajn tvoja. Je bilo 
stresno čakati v cilju na razplet?

Malo že, saj sem vedel, kateri trije 
tekmovalci so še zgoraj. Ko me je 
prehitel Joe, sem si rekel 'ne' in malo 
udaril po čolnu. Mladi so in sem vedel, 
da so hitri. Delujejo, kot bi jim bilo 
vseeno, pa sem si rekel, pa menda ne 
bom četrti. Ko je Jiri prišel v cilj, mi je 
bilo vseeno, samo, da je bila kolajna, 
samo smejal sem se še. Kot je potekal 
finale, sem bil živčen, saj nisem vedel, 
ali bo dovolj ali ne. Bil sem vesel, da 
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sem v tistem momentu pokazal, kar 
sem. Končno sem pripel v cilj in mi 
ni bilo treba reči: 'Pa ne spet'. Sploh 
nisem mogel nehati kričati. Bil sem kot 
psihopat, ko sem videl enko in čas. Bil 
sem olajšan in je kar vrelo iz mene. 

Tekmovalci si pred vsako tekmo 
natančno zapomnite postavitev vrat. 
Ti bo ta olimpijska postavitev ostala 
v spominu?

Spomnim se vseh tekem, ki sem jih 
dobro opravil, tudi svetovnih pokalov 
in svetovnih prvenstev. Imam kar do-
ber spomin za to. Približno dveh tretjin 
prog se spomnim še sedaj, kakšne so 
bile postavitve, ampak to imaš potem 
v podzavesti, ker si ogledaš posnet-
ke, da vidiš, kje so bile napake, kaj 
bi lahko izboljšal. Malo si poskušaš 
priklicati občutke, kako je bilo, potem 
to avtomatsko preide v podzavest in se 
spomniš. 

Pomemben del dobrih rezultatov 
pa je bilo tudi dobro vzdušje v celi 
kajakaški olimpijski ekipi. 

Vsi smo se zavedali, po kaj smo 
prišli. Ko je nekdo potreboval mir, ga je 
imel, veliko pa je bilo tudi sproščenega 
vzdušja. Na koncu je to ena tekma, 
res olimpijska, ki je vsake štiri leta. Ne 
smeš se je lotiti drugače kot sicer in 
jemati bolj resno ter vsega odklopiti, 
če prej tega nikoli nisi delal. Na tako 
pomembni tekmi tega ne smeš delati, 
ker te vse še bolj zmede. 

Stati na zmagovalnih stopničkah si 
po vseh uspehih že vajen. Pa je bilo 
tokrat kaj drugače?

Bilo je enako, kot ko sem zmagal na 
svetovnem prvenstvu. Komaj sem ča-
kal, da pridem gor. Drugič v karieri sem 
se na odru tresel, prvič sem se tresel 
v La Seu d'Urgellu, ko sem zmagal na 
svetovnem prvenstvu, drugič pa zdaj. 
Pa še tako so bile mokre stopničke, da 
smo se z Joejem in Jirijem šalili, da ni 
najbolj pametno skakati po njih, da ne 
bi kdo padel. Na kolajni sem si skoraj 
polomil zobe. Precej je težja od vseh 
ostalih. Ko mi jo je Perurena (pred-
sednik mednarodne kajakaške zveze, 
op.p.) nadel okoli vratu, me je kar malo 
potegnilo, ker nisi navajen. Kolajna 
je običajno pločevinasta, ta je pa kar 
težka. Ima pol kilograma. Je drugačen 
občutek in jo ceniš drugače. 

Pot do olimpijske kolajne je vse prej 
kot enostavna. Kaj vse je potrebno, 
da jo osvojiš?

Tega ne zna nihče razložiti. Vsi 
vlagamo vse v to, da bi bili najboljši, 
a le redkim uspe. Moraš odrasti kot 
športnik, vse dobre in slabe stvari, ki si 

jih doživel, ne samo v športu, temveč 
nasploh v življenju, moraš vzeti v 
zakup, iz tega pa potegniti najboljše, 
kar se da. Da dejansko osvojiš olim-
pijsko kolajno niso pomembni samo 
treningi, koliko si vložil, koliko si se 
odrekal, sploh pri nas se ti mora res 
vse poklopiti, voda se stalno spremi-
nja, toliko je zunanjih dejavnikov, da 
moraš imeti tudi malo sreče, da je vse 
tako, kot mora biti. Na koncu pa si ne 
znaš razložiti, kaj je bilo tokrat drugače 
kot v Londonu ali Pekingu. 

Ob prihodu iz Ria so te že na letališču 
v Benetkah pričakali domači in 
podporniki, sledil pa je tudi sprejem v 
Hrastniku. Kako je bilo?

Za Benetke sem bil presenečen, saj 
ni enako, kot če bi prišel na Brnik. Če 
bi prišel na Brnik, bi jih bilo verjetno 
več, sem pa bil zelo šokiran, da so 
sploh prišli. Nihče mi ni nič povedal. 
Vedel sem, da v Hrastniku pripravljajo 
sprejem, a da bo prišlo toliko ljudi in 
da bodo zaprli cesto, si pa nisem mislil. 
Bilo je lepo, na sprejemu v Hrastniku 
nisem vedel, kaj bi povedal, pa rad go-
vorim. Nisem vedel, ali naj maham, naj 
se smejim, naj jokam. Ničesar nisem 
vedel, čisto sem bil šokiran. 

Sezono zaključujete doma, s finalno 
tekmo svetovnega pokala v Tacnu. 

Tekma bo posebna, čeprav pričako-
vanj v Tacnu nimam. V tem momentu 
bom samo užival v tem, kar sem do-
segel, poskušal pa bom odpeljati čim 
boljše. Skoraj dva tedna po tekmi sem 
v čolnu sedel le enkrat. Malo se je bilo 

treba spočiti, bilo pa je tudi zelo veliko 
drugih obveznosti. Za Tacen se bom 
že pripravil, da se ne bom izgovarjal, 
da ne bi bil pripravljen. Tacen je pa 
vendarle Tacen, če imaš slabo vodo, 
si lahko v najboljši formi, pa ne boš 
naredil ničesar. 

Nato bo sledil zaslužen počitek. Bo 
kaj daljši kot običajno?

Zagotovo si bom vzel dva, tri tedne 
premora. Želim, da bi vse prišlo za 
mano, da se misli zberejo, in upam, 
da bom potem občutil, kaj vse sem 
naredil, ko sem dobil to kolajno. 
Zdaj, ko bom potegnil črto pod svojo 
kariero, bom lahko rekel, vse je tukaj. 
In bo zadoščenje in bom lahko v miru 
zaključil kariero, čeprav bo težko in ne 
bo še nekaj časa. Že pred OI sem imel 
v mislih tudi Tokio. Naslednja štiri leta 
bodo dolga in naporna, ampak če bom 
tako razmišljal in deloval, kot sedaj, 
ter užival in se boril za stopničke, za 
zmago na vsaki tekmi, bom vztrajal. 
Če pa bom slučajno pred Tokiom videl, 
da nisem več konkurenčen, se bom 
odločil, kako naprej. Zdaj bo sezona za 
sezono, v vsakem primeru, ne glede na 
razplet OI, bi naslednjo sezono še tek-
moval, saj bomo imeli doma evropsko 
prvenstvo, svetovno prvenstvo pa bo 
na moji tretji domači progi. Če je prva 
Bratislava, druga Tacen, je tretja Pau. 
Motiv še imam, bom pa v naslednjih 
sezonah veslal za svoje veselje in dušo. 
Pa ne bom imel zaradi tega nič manj 
resnega pristopa, ker cilji ostajajo 
visoki.

Nina Jelenc 
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Po povratku z olimpijskih iger v Riu 
de Janeiru so ti v Žusterni pripravili 
sprejem, kjer so te pričakali domači in 
navijači. Verjetno ti takšna podpora 
veliko pomeni?

Res je bil lep sprejem. Veseli me, da 
je prišlo toliko mladih, ki veslajo. Vem, 
da jih je vedno več. Upam, da jih bo z 
mojimi uspehi še več. Glede na to, da 
bomo dobili nove prostore, tudi fitnes 
bo večji, bo lahko več otrok treniralo 
naenkrat, saj so se do zdaj morali deliti 
po skupinah. Zahvalila bi se vsem, ki 
so pomagali pri organizaciji sprejema, 
da so prišli z občine, s športne zveze, 
kajakaške zveze in da so iz luke poslali 
vlačilca. 

Na sprejemu si podelila veliko 
avtogramov. Si štela kolikokrat si se 
morala podpisati?

Ne, ampak sem si želela, da bi bil moj 
priimek precej krajši, kot je (smeh). 

S četrtim mestom si dosegla enega 
največjih uspehov v svoji karieri. Bi 
rekla, da gre ta rezultat ob bok tvojim 
kolajnam s svetovnih in evropskih 
prvenstev?

Tretje ali četrto mesto je zelo podob-
no. Tekmovalke smo zmeraj iste, ampak 
olimpijske igre so posebno tekmovanje, 
ki je vsaka štiri leta, zaradi česar obstaja 

dodaten pritisk. Ker za to tekmo treni-
raš štiri leta, je drugačen občutek, ko se 
postaviš na start, kot pa na svetovnem 
prvenstvu, ki je vsako leto. Moje četrto 
mesto je še toliko večji uspeh, če pog-
ledamo, kakšne pogoje imamo, tudi moj 
letni proračun je verjetno podoben Li-
sinemu (Carrington, op.p.) mesečnemu. 
Ko nas včasih obiščejo prijatelji iz tujine 
in jim pokažem, kje treniram, na začetku 
vsi mislijo, da se šalim, ampak potem 
vidijo, da tu res ni ničesar drugega. 

Kako bi ocenila svoj olimpijski nastop?

Medalja ni bila tako blizu za 200-me-
trsko razdaljo, ampak hkrati tudi ni bila 
zelo daleč. Mogoče sem bolj razočarana 
nad nastopom na 500 metrov. Na tej 
razdalji sem se namreč počutila boljše 
in tudi pripravljena sem bila boljše za to 
razdaljo. Morda sem imela v polfinalu 
res nekaj nesreče z vetrom, ampak tako 
pač je, enkrat je sreča na strani enega, 
drugič drugega. Tokrat ni bila na moji 
strani. Ampak obupala ne bom in upam, 
da se bom v Tokiu lahko borila za eno 
izmed kolajn. 

Sezona se še ni dobro končala, pa že 
razmišljaš o Tokiu …

Če bi prišla domov z medaljo, bi se 
verjetno lažje sprostila in rekla, da je 

to zdaj to. Imamo že neke načrte, tudi 
Lisin trener nas je že spraševal, kaj 
mislimo, kako bomo ter se s Stjepanom 
dogovarjal glede naslednjih priprav. Se-
veda mislim že vnaprej, ampak najprej 
se bom malo spočila in poskušala vse 
odmisliti ter tako nabrati energijo za 
naslednje leto.   

S Stjepanom sta vse podredila 
nastopu na olimpijskih igrah.

Mislim, da sva oba potihoma računa-
la na medaljo. Bila je blizu. Verjamem, 
da bi bila znova zelo blizu, če bi se vse 
poklopilo na 500 metrov. Če bi bila 
tekma na 200 metrov na vrsti druga, bi 
bila bolj zadovoljna kot tako, ko imam 
deseto mesto po četrtem, ampak četrto 
mesto je vrhunski rezultat. 

Po doseženih časih v predtekmovanju  
OI je bilo mogoče opaziti, da ste vse 
tekmovalke zelo izenačene. 

Na tej progi se je zelo obračal veter, 
tako da nisi mogel časov primerjati z 
ničemer. Imela sem osmi čas, ampak 
sem vedela, da sem boljša, da ne bom 
osma. Pred finalom na 200 metrov 
sem si zadala, da če bom uvrščena do 
petega mesta, bom zadovoljna.  Za 
500 metrov sem imela višje cilje, a mi 
žal ni uspelo. 

Špela misli že usmerja proti Tokiu
Za Špelo Ponomarenko Janić je še ena odlična sezona, ki jo je začela na tekmi 
svetovnega pokala v Nemčiji, nadaljevala z visokimi uvrstitvami v Račicah in 
Montemor-o-Velhu, kjer si je tudi priveslala dve kolajni, kronala pa z olimpijskim 
nastopom v Riu de Janeiru. Tu je na 200-metrski razdalji osvojila odlično četrto 
mesto, dodala pa je še deseto mesto na 500 metrov.
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Kaj si počela večer pred nastopom v 
finalu A?

Nič posebnega. Poskušala sem se 
čim bolj spočiti, čim manj delati, nare-
dila sem raztezne vaje, šla na večerjo 
in spat, čeprav sem v Riu vseh dvanajst 
dni spala zelo slabo, kot še nikoli v živ-
ljenju, očitno mi nekaj ni ustrezalo. Ko 
sem prišla domov, sem spet spala čisto 
normalno, tam pa sem se zbujala vsako 
noč, tudi po tekmi, ne samo pred, tako 
da ni bila kriva trema. 

Pred OI so veliko govorili o onesnaženi 
vodi, travah, ki ovirajo kajakaše in 
veslače. Je bilo res tako slabo?

Govorili so tudi o oranžni vodi, 
ampak voda ni bila tako umazana. Na 
500 metrov smo imeli travo, ampak 

je ni bilo toliko, da bi res oviralo. Na 
predolimpijskem testu so imeli, kot sem 
videla, kupe trave, tokrat pa jih ni bilo. 
V moškem finalu na 1000 metrov so se 
razburjali, da je bila trava, ampak morda 
tudi zato, ker so mislili, da bodo med 
prvimi tremi, pa niso bili in so bili zelo 
glasni glede tega. 

Letos si imela dobre rezultate že na 
tekmah svetovnega pokala, a zdi se, 
da si tekmovalka za največje tekme, 
saj prav na prvenstvih in zdaj na 
olimpijskih igrah pokažeš največ. Kje 
je skrivnost?

Najpomembnejša tekma je na kon-
cu sezone. Pri nas svetovni pokali ne 
prinašajo denarnih nagrad, tudi kate-
gorizacije ni za to, zato grem na tekme 

svetovnega pokala zaradi treninga. 
Formo pa tempiram za konec sezone, 
tako da mislim, da je to normalno. 
Pozimi sploh ne veslam, začnem šele 
februarja, tako da takrat, ko so svetov-
ni pokali, veliko delamo na bazi, potem 
pa poskušam na tisti edini tekmi, ki 
nekaj šteje, odveslati čim boljše. 

Na svetovnem pokalu v Duisburgu si 
preizkušala svoje nogavičke za srečo, 
ali še delujejo. Si jih imela s seboj v 
Riu?

Sem, ampak očitno na 500 metrov 
niso delovale (smeh). Čeprav, če bi bila 
v kakšni drugi skupini, bi bilo verjetno 
dovolj. Zdaj so res že strgane in nisem 
več prepričana, da so dobre,  tako da 
bom poskusila naslednje leto brez in 
bomo videli, kako bo.

Z nastopom na OI si zaključila svojo 
sezono. Kako si zadovoljna z letom 
2016?

V skupnem seštevku svetovnega 
pokala sem bila tretja, četrta na OI, na 
evropskem prvenstvu nisem nastopila. 
Mislim, da ne morem biti razočarana. 
Želim si, da bi bili s temi rezultati tudi 
finančni pogoji malo boljši, da mi ne bi 
bilo treba gledati na vsak evro, ampak 
da bi si morda lahko privoščila tudi 
kakšne malo boljše priprave. 

Nina Jelenc
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Tekma bo še posebej pomembna 
zaradi dvojnih točk svetovnega 
pokala, saj se bo lahko vrstni red 

vodilnih v tej seriji tekmovanj prav na 
koncu zelo premešal. Med najboljšimi so 
pred zadnjo tekmo svetovnega pokala 
tudi slovenski tekmovalci. A tokratni 
kajakaški praznik v Tacnu ne bo imel le 
vloge finalne tekme svetovnega pokala, 
temveč bo služil tudi kot nekakšna 
generalka pred članskim evropskim 
prvenstvom v slalomu na divjih vodah, ki 

ga bodo savske brzice gostile prihodnje 
leto, v začetku junija.  

Navkljub močni mednarodni zasedbi, 
bodo med glavne favorite konca tedna 
v Ljubljani sodili naši reprezentanti in 
reprezentantke, ki so se na preteklih do-
mačih tekmah svetovnega pokala vedno 
izkazali. V preteklih trinajstih izvedbah 
slalomskih tekem svetovnega pokala na 
tej atraktivni progi, ki je po svetu znana 
predvsem zaradi zapornice, ki nažene 
strah v kosti še tako izkušenim slalomis-

tom, so namreč že osvojili 22 kolajn, od 
tega deset zlatih ter po šest srebrnih in 
bronastih. 

Na zadnji tekmi svetovnega pokala v 
Tacnu, leta 2014, sta za dvojne stopnič-
ke med kanuisti poskrbela zmagovalec 
Benjamin Savšek in tretjeuvrščeni Luka 
Božič, slednji je bil s Sašem Taljatom tudi 
drugi v dvojcu, bron pa si je priveslala 
ekipa kajakašic. Najuspešnejši je sicer ka-
jakaš Peter Kauzer, ki se je zmage na Savi 
veselil v sezonah 2008, 2011 in 2013. 

Najbolj divji na svetu 
prihajajo v Tacen

Kaj je lepšega kot nepozabno sezono, v kateri so slovenski tekmovalci in 
tekmovalke znova osvajali kolajne, dosegali zavidanja vredne uspehe, Peter Kauzer 
pa je tudi priveslal do olimpijske kolajne, zaključiti na Savi, pred domačimi navijači? 
Po letu dni premora se karavana svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah 
vrača v Ljubljano, natančneje pod Šmarno goro, kjer bo med 9. in 11. septembrom 
potekala finalna tekma svetovnega pokala v sezoni 2016. 

P R O G R A M

Petek, 9. 9. 2016 
 9:00 – 19:00 Kvalifikacije vseh kategorij

Sobota, 10. 9. 2016 
 9:00 Polfinalne vožnje – K1 moški, C1 moški, C1 ženske
 12:30 Finalne vožnje – K1 moški, C1 moški, C1 ženske
 16:00 Slalomski kros – K1 moški

Nedelja, 11. 9. 2016 
 9:30 Polfinalne vožnje – K1 ženske, C2 moški
 12:00 Finalne vožnje – K1 ženske, C2 moški
 14:00 Slalomski kros – K1 ženske

*  Program je okviren, zato si pridržujemo pravico  
do manjših sprememb. 

SLOVENSKA EKIPA
Kajak moški (K1m): Peter Kauzer, Martin 
Srabotnik, Janoš Peterlin, Martin Albreht

Kanu moški (C1m): Benjamin Savšek,  
Anže Berčič, Blaž Cof, Jure Lenarčič

Kajak ženske (K1ž): Urša Kragelj,  
Eva Terčelj, Ajda Novak

Kanu dvosed (C2m):  
Luka Božič – Sašo Taljat

Kanu ženske (C1ž):  
Nina Bizjak, Alja Kozorog
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Z
dravljica je ob Soči donela v čast 
kajakaški ekipi, ki so jo sestavljali 
Simon Brus, Martin Srabotnik in 
Žan Jakše. Na domačem terenu 

so zmagali v konkurenci mlajših članov. 
Na zmagovalne stopničke se je povzpela 
tudi mladinska ekipa kanuistov, saj so bili 
Tine Kancler, Jakob Jeklin in Urh Turnšek 
tretji. Za edino posamično kolajno prven-
stva stare celine pa je poskrbel mladinec 
Jakob Jež, ki je bil med kajakaši prav tako 
tretji. 

»Domače prvenstvo mi zelo veliko 
pomeni, še posebej zato, ker se iz Kra-
kova nisem vrnil najbolj srečen, saj sem 
v polfinalu naredil nekaj napak. A sem se 
tu le dokazal. Pritiska je bilo ogromno, 
ker zate navijajo domači ljudje. Družina, 
sorodniki so tu. Veš, da si ne boš mogel 
oprostiti, če boš naredil napako. Vožnja 
je bila dokaj čista, kar mi pravijo tudi tre-
nerji, z izjemo 21. vrat, kjer sem naredil 
dotik. Sem kar zadovoljen z njo, želel bi 
si le še malo hitrejše, da bi osvojil prvo 
mesto,« veselja ni skrival Jež.

V konkurenci kajakašev do 23 let je 
bil po polfinalu v zelo dobrem položaju 
tudi Žan Jakše, ki je bil uvrščen na 
četrto mesto, a mu nato v odločilni 
vožnji prvenstva ni uspelo ponoviti 
dopoldanskega nastopa, tako da je na 
koncu tekmovanje končal na devetem 

Na domačem prvenstvu 
kljub pritisku do treh 

kolajn
Mladinska divjevodaška tekmovanja, pa naj bodo v slalomu ali spustu na divjih 
vodah, so v Solkanu stalnica. Poleg vsakoletne izvedbe tekem evropskega 
mladinskega pokala v slalomu, so soške brzice že gostile tudi svetovno mladinsko 
prvenstvo ter evropska prvenstva za mladince in mlajše člane, nazadnje leta 
2012. Tudi v letošnjem olimpijskem letu smo v Solkanu pozdravili najboljše mlade 
slalomiste, ki so se borili za naslove evropskih prvakov med mladinci in mlajšimi 
člani. Med dobitniki kolajn so bili tudi Slovenci. 
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SLOVENIJA

NAJEM IN PRODAJA

PRIREDITVENI ŠOTORI

CATERING IN DEKORATIVNA OPREMA
PAGODE IN PAVILJONI

POROCNI IN VIP ŠOTORI

mestu. V finalu je veslal tudi Martin 
Srabotnik, ki pa je bil 13. Za vsega eno 
mesto oziroma 83 stotink sekunde se 
je finalni nastop izmuznil Simonu Brusu. 
Celjan je bil 16. V finalu sta veslali tudi 
kanuistki do 23 let Alja Kozorog in 
Nina Bizjak. Kozorogova je bila sedma, 
Bizjakova pa osma. Žal se v finale 

ni uspelo uvrstiti nobenemu izmed 
kanuistov, še najbližje je bil Urh Turnšek, 
ki je bil 12.

Že dan pred Ježevo kolajno so si ka-
jakaši Brus, Srabotnik in Jakše priveslali 
naslov ekipnih evropskih prvakov do 23 
let. Žan Jakše je bil s prikazanim zelo 
zadovoljen: »To je moja prva slalomska 

kolajna, pa še na domači progi. Občutki 
so posebni. Super. Odpeljali smo tako, 
kot smo si zadali, imeli smo sicer en 
dotik, ampak kljub temu je bilo odlično 
odpeljano.«

Na zmagovalne stopničke so se 
povzpeli tudi kanuisti Tine Kancler, 
Jakob Jeklin in Urh Turnšek, ki so med 
mladinci priveslali do bronaste kolajne. 
Od Slovencev so bili boljši Italijani in 
Čehi. »To je moja prva ekipna kolajna in 
velik obliž na rane, saj je bilo kar hudo, 
glede na to, da v posamični konkurenci 
nisem prišel naprej. Ta kolajna mi bo 
kar pri srcu,« je dejal Jakob Jeklin. Blizu 
kolajni so bili tudi kanuisti v konkurenci 
do 23 let – Klemen Vidmar, Žiga Taljat in 
Gašper Kovačič, ki so ekipno preizkušnjo 
evropskega prvenstva končali na četrtem 
mestu. Žal pa zadnji dan prvenstva nismo 
videli nobenega slovenskega finala med 
kajakašicami in dvojci.
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»P
resrečen sem, končno se 
je pokazal trud čez celo 
leto in v preteklih letih. 
Tega, da sem lahko to 

pokazal med samo tekmo, pa sem še 
posebej vesel. Vsaka tekma je zgodba 
zase, finale je še nekaj posebnega. Tu 
so prisotna čustva, velika želja in zaradi 
tega se velikokrat pozabi na tehniko. 
Rajši imam medaljo s slabim in grdim 
veslanjem, kot da bi tehnično pravilno 
veslal in bil četrti,« je ob koncu tekme 
povedal presrečni Fabčič.   

V Moskvi je bil brez svoje trenerke 
Nine Mozetič, ki je malo pred tem 
zamenjala delovno mesto in zapustila 
kajakaške vode, tako da zaradi novih 

delovnih obveznosti z Dejanom žal ne 
more več potovati na vsa tekmovanja. 
Novi delodajalci so ji sicer odobrili 
septembrsko odsotnost, tako da bo 
lahko svojega varovanca spremljala na 
paraolimpijskih igrah v Riu. »Stalno sva 
bila na vezi, dajala mi je napotke preko 
SMS-jev, ampak tekma brez Nine ni 
enaka. Zelo jo pogrešam. Zdaj sem 
šele videl, da ne znam tekmovati brez 
trenerja ob sebi.«

V napeti finalni tekmi je zaostal le 
za Avstrijcem Markusom Mendyjem 
Swobodo, večkratnim svetovnim 
prvakom v 200-metrski parakajakaški 
preizkušnji, ter Italijanom Federicom 
Mancarello. 

Manj razlogov za veselje je imel 
Jošt Zakrajšek, ki je na prvenstvo 
prišel z visokimi cilji, nato pa se na 
1000 metrov uvrstil v finale B. Po 
polfinalnem nastopu je dejal: »Želja 
se ni uresničila. Nekaj je bila želja, 
drugo pa realnost. Od svetovnih 
pokalov dalje sem dobro treniral, 
ampak je bilo žal premalo časa, da bi 
se na koncu vse sestavilo. Počutje je 
bilo dobro, hitrost pa ne.« V odlo-
čilni tekmi je ciljno linijo prečkal kot 
četrti, kar mu je v končni razvrstitvi 
prineslo 13. mesto. Pred njim so 
v cilj finala B prišli Francoz Cyrille 
Carre, Turek Gabor Bozsik in Finec 
Miika Dietrich.

Dejanu Fabčiču v Moskvi 
nadeli bronasto kolajno

12-milijonska ruska prestolnica je bila ob koncu junija prizorišče članskega 
evropskega prvenstva v sprintu na mirnih vodah. Po tem, ko je maja na svetovnem 
prvenstvu v Nemčiji parakajakaš Dejan Fabčič s petim mestom postavil izid 
kariere, je v Moskvi stopil še korak naprej. V napetem finalu je namreč priveslal 
na zmagovalne stopničke. Na evropskem prvenstvu je veslal tudi kajakaš Jošt 
Zakrajšek, ki je bil na 1000 metrov 13., na 5000-metrski razdalji pa je odstopil.
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Zavarovalnica Triglav

Več kot le avtomobilsko zavarovanje  
z dodatnimi ugodnostmi v akciji Sprosti čas:

•  zavarovanje prtljage,

•  zavarovanje odgovornosti  
in asistence za kolesarje,

•  zavarovanje rehabilitacije  
po prometni nesreči in

•  do 30 EUR popusta pri letnem 
turističnem zavarovanju.

Več na triglav.si.

Si ne upate  
iz avta?  
Kar brez 
skrbi.
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Elesovi ambasadorji vrednot so: Jakov Fak, kolesarke ekipe BTC City, Miha Podgornik, Atletska zveza Slovenije, Benjamin Savšek in Marin Medak.

www.eles.si

Energija teče, skupaj z nami. Ker 

kot sistemski operater slovenskega 

elektroenergetskega prenosnega omrežja 

skrbimo za njen varen, zanesljiv in 

neprekinjen prenos 24 ur na dan. Smo 

strokovnjaki z znanjem in izkušnjami, 

ki sogradimo energetsko prihodnost 

Slovenije na skrbno zastavljenih temeljih: 

odgovornosti , zavzetosti, znanju, 

zanesljivosti, sodelovanju in vztrajnosti. 

Strateško in trajnostno načrtujemo, 

gradimo in vzdržujemo prenosno omrežje 

Republike Slovenije. Za električno energijo 

na dosegu vaše roke.
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Š
e posebej navdušujoče je, da so 
glavni uspehi prišli v letu, ko Rio 
de Janeiro gosti paraolimpijske 
igre, katerih del bo sploh prvič v 

zgodovini tudi parakajakaštvo. Konku-
renca bo huda, saj si je mesto na igrah 
zagotovila samo peščica najboljših, 
predvsem iz držav, kjer je parakaja-
kaštvo že zelo razvito in za programe 
te kajakaške discipline namenjajo na 
tisoče evrov. Med športniki, ki se bodo 
na prizorišču Lagoa Rodrigo de Freitas 
potegovali za paraolimpijske kolajne, pa 
bo tudi Dejan Fabčič.

Primorec, družinski človek – mož 
in oče dveh hčerk, Manice in Zale, 
zdravnik, specialist interne medicine, ki 
deluje v ambulanti za bolezni ščitnice 
in diabetes, na paraolimpijskih igrah ne 
bo nastopil prvič. Pred prihodom v kaja-
kaške vode je bil namreč uspešen plava-
lec. »Po zaključku rehabilitacije, ko sem 
imel sklop več operacij, sem se moral 
znova naučiti hoditi. To je bilo v bazenu. 
Takrat sem vzljubil vodo in najprej pričel 
rekreativno plavati, ko pa sem videl, da 
lahko tudi na tekmovanjih posežem po 
višjih mestih, me je zagrabilo,« je špor-
tne začetke opisal 38-letnik, ki pa je po 
nastopu v Pekingu zaradi študija, službe 
in družine prekinil plavalno kariero. 

A ljubezen do športa je bila pre-
močna, tako da je nove izzive našel v 
parakajakaštvu: »Veslanje sem našel 
kot popoldansko rekreacijo oziroma kot 
športno aktivnost, za katero mislim, da 
bi jo vsak človek moral imeti. Ko smo 
izvedeli, da bo parakajakaštvo del pa-
raolimpijskih iger, je počasi zorela ideja 
o nastopu na igrah. Veliko stvari sem v 
kajak prenesel iz plavanja, poleg tega pa 
imam ob sebi tudi odlične strokovnjake 
s tega področja. Jernej Župančič Regent 
skrbi za pripravljenost in piše treninge, 
Nina Mozetič pa je z mano na treningih 
in poskrbi, da so pravilno opravljeni.« 

In kako Nina Mozetič, ki bo Dejana 
spremljala tudi v Riu, ocenjuje njegovo 
pripravljenost pred vrhuncem sezone? 
»Dejan je pred paraolimpijskimi igrami 
treniral na polno in je odlično priprav-
ljen. Vem, da bo na tekmi dal od sebe 
vse, kar bo lahko v tistem trenutku. O 

rezultatu je težko govoriti, saj že nekaj 
časa ni imel nobene tekme za primer-
javo z ostalimi, a se zavedam, da so 
vsi tekmovalci vrhunsko pripravljeni in 
zmožni odličnega rezultata, vključno z 
Dejanom.«

Tudi Dejan se zaveda, da bo konku-
renca zelo močna, a pretekle izkušnje 
mu utegnejo prinesti nekaj prednosti: 
»Izkušnje iz Pekinga bom poskušal izko-
ristiti predvsem tako, da ne bo prisotne 
tiste evforije, ki jo prinaša veliko tek-
movanje in se bom na ta način morda 
bolje osredotočil na samo tekmovanje. 
Želim si, da bi lahko na tekmi dal vse od 
sebe. Če mi uspe odličen nastop, bom 
zadovoljen, ne glede na to, katero mes-
to mi bo to prineslo. Dejstvo je, da smo 
tekmovalci zelo izenačeni in da si zaradi 
nekaj desetink sekunde lahko uvrščen 
nekaj mest nižje.«

Za Dejana bomo pesti stiskali 14. 
in 15. septembra, ko bodo v deželi 
sambe na vrsti olimpijske preizkušnje v 
parakajakaštvu. 

Rio bo druga olimpijska 
postojanka Dejana Fabčiča 
Ko je pred tremi leti Dejan Fabčič prvič nastopil na parakajakaškem tekmovanju 
– bilo je svetovno prvenstvo v Duisburgu – so bili njegovi zavesljaji še nekoliko 
negotovi. Kar pa niti ni bilo presenetljivo, saj se je v čoln prvič usedel le nekaj 
mesecev prej. Ure in ure treningov, številni preveslani kilometri so počasi vodili 
proti vrhu. Na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki je bilo znova v Duisburgu, je s 
petim mestom postavil izid kariere, ki pa ga je mesec dni kasneje na evropskem 
prvenstvu v Moskvi z osvojeno bronasto kolajno še nadgradil.  
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255 cm 
66 cm 
40 cm
22 kg
Prostornina: 315 L

veslajte 
v olimpijskem slogu

EKSKLUZIVNO ZA HERVIS: ŠOLA VESLANJA S PETROM KAUZERJEM
www.rotoATTIVO.eu

Slovenski 
proizvod

Oprema: kovinski ročaji, nastavljiv sedež, čep za izpust vode, stranske 
opore, prednji in zadnji stabilizator, nastavljiva naslonjala za stopala, 
nastavljiva naslonjala za hrbet, naslonjala za kolena, sedež
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N
ajprej so se udeleženci svetovnega pokala pomerili 
v klasiki, ki je potekala med Zagorjem in Hrastni-
kom. Slovenci so poskrbeli za komplet kolajn, saj 
sta Peter Žnidaršič in Luka Žganjar zmagala med 

dvojci, v isti konkurenci sta bila Maks Frančeškin in Simon 
Hočevar tretja, za kolajno srebrnega leska pa je poskrbel 
kajakaš Simon Oven.

Sobotna sprinterska tekma je navkljub dežju na breg 
Savinje privabila številne gledalce, ki so bili lahko zadovoljni 
z izkupičkom. Tudi v sprintu se je namreč Slovenija veseli-
la kompleta kolajn. V kajaku je zmagal Nejc Žnidarčič, Vid 
Debeljak je bil tretji, v dvojcu pa sta Peter Žnidaršič in Luka 
Žganjar priveslala do srebra.

Nejc Žnidarčič je po koncu tekme na Savinji kar sijal od 
veselja. »Osvojiti jubilejno kolajno doma, je še toliko večji 
dosežek. Na svetovnem prvenstvu sem bil razočaran, zato 
sem hotel pokazati, da zmorem priti na stopničke. In to 
doseči na domačih tleh, je še toliko boljše. Vzdušje je bilo 
fenomenalno. Ko so šli reprezentančni kolegi pred mano 
na progo, se mi je zdelo, kot bi bil na nogometni tekmi. Še 
bakle so imeli navijači. Bilo je res lepo vzdušje,« je uvodoma 
dejal Žnidarčič.

Bil je navdušen tudi nad organizacijo dogodka: »Voda ni 
najbolj divja, smo le divjevodaši, nadoknadi pa na vseh drugih 
področjih. Od leta 2002 sem sodeloval na vseh velikih tek-
mah, ta je bila najboljše organizirana. Bilo je tudi veliko ljudi. 
Malce nam je zagodlo vreme, ker je deževalo, ampak vseeno 
je bilo ogromno ljudi. Organizacija je bila vrhunska, tako da 
vse pohvale organizatorju Dušanu Kondi in kajakaškemu 
klubu Celje. O tej tekmi lahko govorim res v superlativih.«

Primorec na odru za zmagovalce ni bil osamljen, saj je 
tretje mesto dosegel Vid Debeljak, ki je bil bronast tudi na 
svetovnem prvenstvu v Banjaluki. A uspehov v vrstah kajaka-
šev s tem še zdaleč ni bilo konec. Vsi slovenski predstavniki 
so se namreč uvrstili v finale. Anže Urankar je bil peti, Tim 
Kolar deseti, Simon Oven 12. in Maks Frančeškin 13.

Še eno kolajno pa sta ta konec tedna osvojila Peter 
Žnidaršič in Luka Žganjar v dvojcu. Z dvema posamičnima 
kolajnama sta se vrnila z nedavnega svetovnega prvenstva, 
na tekmi svetovnega pokala v klasičnem spustu sta zmagala, 
tokrat pa sta bila še druga v sprintu. V finalu sta veslala tudi 
Maks Frančeškin in Simon Hočevar ter tretjemu mestu v 
klasičnem spustu dodala peto v sprintu. Simon Hočevar je 
tekmoval tudi v kanuju, kjer je bil 12. 

Slovenci na svetovnem 
pokalu v Celju upravičili 

vlogo favoritov
Celjski kajakaški center na Špici je po lanskoletni tekmi evropskega pokala dočakal 
tudi premierno izvedbo svetovnega pokala v spustu na divjih vodah. Klasična 
preizkušnja je zaradi prenizkega vodostaja namesto na Savinji sicer potekala na 
Savi, a vrhunec konca tedna je bila nočna sprinterska tekma pod reflektorji. Na 
tekmi, ki je privabila tekmovalce iz več kot 20 držav, so Slovenci osvojili tri kolajne 
v klasiki ter tri v sprintu. 
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K
onec tedna v rojstnem kraju 
francoskega kralja Henrika IV. 
so odprli spustaši, ki so najprej 
nastopili na tekmi klasične-

ga spusta. S prvo zmago na tekmah 
svetovnega pokala se je izkazal Simon 
Oven. »Kot kaže bi moralo biti šele se-
daj svetovno prvenstvo in prej svetovni 
pokali, če bi bile uvrstitve enake. Na 
svetovne pokale običajno ne pride vsa 
konkurenca, ampak je bilo dobro,« je po 
zmagi povedal Oven. 

Njegov uspeh so dopolnili Maks 
Frančeškin s petim mestom, Anže 
Urankar z devetim in Tim Kolar z 18. 
mestom. Precej slabše sta jo odnesla 
Vid Debeljak in Nejc Žnidarčič, ki sta 
bila zaradi poškodbe čolna prisiljena 
odstopiti. Čoln Nejca Žnidarčiča se je 
tik pred ciljem namreč zdrobil kakor 
jajčna lupina. Na mestu, kjer je tekmo-
valce pričakal najzahtevnejši del proge 
z ogromnimi brzicami, ga je v eno izmed 
njih prineslo nekoliko postrani, val ga 
je posrkal, špico čolna mu je potegnilo 
na dno, kjer pa je pod pritiskom vode 
popustil in se zdrobil. Nejcu Žnidarčiču 
med vsem dogajanjem ni preostalo 

drugega kakor izplavati iz čolna oziroma 
tega, kar je od njega sploh ostalo. Med 
dvojci sta bila Luka Žganjar in Peter Žni-
daršič peta, Maks Frančeškin in Simon 
Hočevar šesta, slednji pa je veslal tudi v 
kanuju enosedu in bil deseti. 

V »slovenski« disciplini – sprintu – je 
Nejc Žnidarčič s sposojenim čolnom 
priveslal do zmage. »Pred tekmo sploh ni-
sem imel velikih pričakovanj. Zadnji dnevi 
so bili precej kaotični, vsak dan sem tek-
moval z drugim čolnom. Za finale mi ga 

je posodil Tim, za kar sem mu hvaležen. 
Brez njega bi težje zmagal,« je povedal 
Žnidarčič. Anže Urankar je bil enajsti, 
Maks Frančeškin dvanajsti, Vid Debeljak 
trinajsti, Simon Oven pa petnajsti. V 
skupnem seštevku svetovnega pokala je 
Simon Oven zasedel drugo mesto, Nejc 
Žnidarčič je bil četrti, Anže Urankar peti. 

Med dvojci sta Frančeškin in Hoče-
var osvojila peto, Žnidaršič in Žganjar 
pa sedmo mesto, saj sta pred ciljem 
naredila napako, zaradi nje dosegla ne-
koliko slabšo uvrstitev od pričakovane, 
a vseeno zmagala v skupnem seštevku 
svetovnega pokala, Frančeškin in Hoče-
var pa sta bila v seriji svetovnih pokalov 
peta. V finalu kanuistov je veslal Simon 
Hočevar in bil osmi. 

V slalomskem delu tekme svetov-
nega pokala smo videli štiri slovenske 
finalne nastope, po enega v vsaki izmed 
kategorij. Najvišje se je uvrstil kanuist 
Anže Berčič, ki je zasedel četrto mesto 
in tako ponovil dosežek s prve tekme 
svetovnega pokala. »Rezultat je super, 
nisem pričakoval, da bom tako visoko 
prišel s takšno vožnjo. Na vseh treh 
svetovnih pokalih sem kazal res dobre in 
konstantne vožnje,« je povedal Berčič. 
Luka Božič in Sašo Taljat sta zadnjo 

predolimpijsko preizkušnjo zaključila na 
šestem mestu, kajakašica Eva Terčelj in 
kajakaš Peter Kauzer pa sta osvojila osmi 
mesti. Za še ene stopničke je poskrbela 
Ajda Novak, ki je v slalomskem krosu, 
letošnji novosti v okviru tekem svetov-
nega pokala, zasedla drugo mesto. 

Kajakaški festival v Pauju
Francoski Pau je junija istočasno gostil tekmi svetovnega pokala v slalomu in 
spustu na divjih vodah ter tako poskrbel, da so se predstavniki obeh divjevodaških 
disciplin po več letih samostojne poti znova združili. Enako bo tudi prihodnje leto, 
ko bo prav na tem prizorišču ob koncu septembra potekalo skupno svetovno 
prvenstvo v spustu in slalomu na divjih vodah. 
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Č
eprav slovenskim reprezen-
tantom okoli vratu niso obesili 
kolajne, pa so dosegli nekaj 
dobrih rezultatov. Na evrop-

skem prvenstvu v bolgarskem Plovdivu 
so se uvrstili v tri finala A. Najboljši 
rezultat je postavila Anja Osterman, ki 

se je na 200-metrski razdalji uvrstila na 
šesto mesto. Nastopila je še na dveh 
razdaljah. Na 500 metrov je veslala v 
finalu B in bila na tej razdalji skupno 
15., na 1000 metrov pa je obstala v 
polfinalu.

Tilen Vidovič je prav tako veslal v 
finalu A, in sicer na 200 metrov, kjer je 
bil osmi. Mesto slabše, na deveto, sta se 
v kajakaškem dvojcu na 1000 metrov 
uvrstila Alan Apollonio in Simon Bla-
žević. Nastopila sta še na 500 metrov 
in obstala v polfinalu. Na 500-metrski 
razdalji je veslal Rok Šmit, se uvrstil v B 
finale, in tam zasedel skupno 16. mesto.  

Ob koncu meseca so se sprinter-
ji napotili še v Minsk, kjer pa nista 
nastopila Anja Osterman in Rok Šmit. 
Oba čolna, ki sta se udeležila prvenstva, 
sta veslala v finalu B. Tilen Vidovič je 
na 200 metrov na koncu zasedel 12. 
mesto, Apollonio in Blaževič pa sta bila 
na 1000 metrov 13.

Sprinterji tekmovali na Vzhodu
Julija so bili zelo zaposleni sprinterji na mirnih vodah, ki so se za kolajne potegovali 
na Vzhodu. Najprej so odpotovali v Bolgarijo, kjer so tekmovali na evropskem 
prvenstvu za mladince in mlajše člane, manj kot dva tedna kasneje pa še v 
Belorusijo, natančneje v Minsk, kjer so organizirali svetovno prvenstvo.
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P
rvenstvo se je začelo s tekmo klasičnega spusta, 
kjer sta deveto mesto v dvojcu osvojila Juš Javor-
nik in Vid Oštrbenk. Veslala sta tudi posamično 
– Juš Javornik je bil v kanuju 14., Oštrbenk pa v 

kajaku 20. Blaž Anžlovar je bil 22., Matic Firm 24., Matej 
Jereb pa 26. Kot edina slovenska predstavnica v ženski 
konkurenci je bila Jana Hočevar 23. Kajakaši Oštrbenk, 
Anžlovar in Firm so bili v ekipni tekmi klasičnega spusta 
šesti. 

Finalni nastop v sprintu si je priveslal Vid Oštrbenk, ki je 
zasedel 13. mesto. Bil je edini slovenski finalist, le malo pa 
je manjkalo, da bi si skupaj z Jušem Javornikom zagotovil še 
finale med dvojci. V drugi kvalifikacijski vožnji sta namreč 
zasedla šesto mesto in tako za vsega eno mesto zgrešila 

napredovanje. Z drugo kvalifikacijsko vožnjo se je finalu 
precej približal tudi Matej Jereb, a bil na koncu 12., kar je 
pomenilo, da je z nastopi končal. Enaka usoda je dolete-
la tudi Matica Firma in Blaža Anžlovarja, Juša Javornika 
ter Jano Hočevar. Prvenstvo se je zaključilo z ekipnimi 
sprinterskimi tekmami. Vid Oštrbenk, Matic Firm in Matej 
Jereb so osvojili četrto mesto, za bronom pa zaostali za pol 
sekunde.

V Avstriji so tekmovali tudi mlajši člani, katerih tekmova-
nje pa ni bilo uradni del prvenstva. Slovenski tekmovalci so 
osvojili pet kolajn. Simon Oven je bil najhitrejši v klasičnem 
spustu in drugi v sprinterski preizkušnji, Anže Urankar je 
osvojil bron v sprintu, v ekipni tekmi sprinta so bili Slovenci 
najhitrejši, v klasičnem spustu pa drugi. 

Mladi spustaši v Avstriji
Avstrijski Murau je letos gostil mladinsko evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah.

27Številka 2 
01 585 21 00, www.atlantis-vodnomesto.

POPOLNA
SPROSTITEV JE
BLIŽJE KOT SI
MISLITE
Sredi vsakodnevnega tempa in pred izzivi 
novega dne vas pričakuje sproščujoča 
osvežitev v Vodnem mestu Atlantis:

17 bazenov • 16 Savn • 4 tobogani
CenteR aziJSKiH MaSaŽ•StRoKovni 
CenteR zDRavJa • ReStavRaCiJa • 
PotaPLJaŠKi CenteR • KozMetiČni 
SaLon • FRizeRSKi SaLon

2016 08 Atlantis Wellness oglas 210x145+3.indd   1 01/09/16   14:02





L
eta 1950 je bilo genialno zamišljeno in uresničeno 
skupno DP Jugoslavije na divjih in mirnih vodah. 
Potekalo je na Bledu z okolico in je trajalo en teden. S 
Funo sva tekmovala v istem čolnu, kajaku dvosedu, v 

spustu na divjih vodah. Bila sva 
najboljša v kategoriji in postala 
državna prvaka. Poudariti želim, 
da je to bila zadnja tekma kaja-
kaških dvojcev na divjih vodah.

Na tem DP je v okviru mir-
novodaških tekmovanj pote-
kalo tudi tekmovanje v štafeti 
4x500m. Na blejskem jezeru je 
bilo postavljenih 6–8 prog. Nih-
če od nas še nikoli ni nastopil 
na podobni tekmi. Pri treningu 
smo opazovali ekipe drugih re-
publik, kjer so še posebej izsto-
pali srbski klubi. Njihov trener je 
bil mnenja, da se žebelj zabija in ne potiska ter da enako velja 
za vodo. Zato so imeli tekmovalci kratka vesla in površinsko 
nabijali po vodi. Zdeli so se nam smešni. Ker je bila ena proga 
za tekmovanje v štafeti nezasedena, smo se prijavili tudi mi, 
divjevodaši. Malo so se nam posmihali, češ: »Kaj boste vi, 
Janezi, pa še s predolgimi vesli?« Ampak rezultati so bili zanje 
kruti, naša ekipa je bila najhitrejša. Poskušali so vse mogo-
če, da bi naš rezultat razveljavili. Zahtevali so zdravstvena 
potrdila, večkrat merili dolžine prog itd., a zaman. Vse je bilo 
v redu in »Janezi« so postali državni prvaki v štafeti na mirnih 
vodah. Poleg tega sem zasedel še 2. mesto v kajaku enosedu 
na mirnih vodah na 500-metrski progi.

Zaradi omenjenih mirnovodaških rezultatov ter tretjega 
mesta na posebni izbirni tekmi sem bil kot edini Slovenec 
izbran v reprezentanco Jugoslavije za svetovno prvenstvo na 
mirnih vodah leta 1950 v Kobenhavnu. Ostali reprezentanti 
so bili Hrvati in Srbi. Tja smo potovali z dvomotornim letalom 
DC3 iz 2. svetovne vojne. Sedežev v njem ni bilo, le utori za 
zadnjice, saj je bilo letalo prirejeno za letalce. Komaj, da je 
še 'frčal'. Vmesni postanek za gorivo smo imeli na letališču 
v Munchnu, kjer so še bile vidne poškodbe vojnih napadov. 
Končno smo vsi pobruhani prispeli v Kobenhaven. 

Za treninge na Ljubljanici, torej na mirni vodi, sem bil len. 
Le zakaj bi treniral na dolge proge, če traja slalom dobri dve 
minuti? Tudi tekma na 500m ni dolga. Tako sem od kluba na 
Ljubljanici veslal le do izliva Iščice. Bogdan Svet – Čvek, ki 
je bil priden, je redno veslal do Lip. Kazen, da nisem bil bolj 

priden, me je čakala na svetovnem prvenstvu. Čeprav sem 
bil izbran in prijavljen na 500m, si je vodstvo jugoslovanske 
reprezentance na licu mesta premislilo, namesto mene na 
500m poslalo Zlatoja Tomina iz Apatina, jaz pa sem moral 

tekmovati na 10.000m dolgi 
progi. Ni mi bilo prav, prikrajšali 
so me. Tomin je bil slab, čas 
najboljše ženske na enako dolgi 
progi je bil boljši od njegovega, 
jaz pa sem na najdaljši progi 
pristal na 12. mestu. Jugoslo-
vanska odprava je bila velika, 
tekmovalcev je bilo okrog 22, 
vmes tudi ženske. Nihče od tek-
movalcev ni prišel v finale, razen 
mene, kjer pa predtekmovanja 
ni bilo. Razlog za slabe rezultate 
so bili izjemno slabi čolni z lo-
kalnim imenom »školski kajak« 

in z oznako ŠK. Bili smo zelo zanimivi ostalim reprezentan-
cam, ker smo tekmovali s tako prastarimi čolni.

Na že omenjenem DP na Bledu leta 1950 so na povabilo 
Ljudske tehnike tekmovali tudi Avstrijci. Njihov najboljši 
slalomist na divjih vodah na Savi Dolinki je imel več kot 
pol minute naskoka pred našim tekmovalcem na 2. mestu, 
verjetno Viktorjem Erjavcem, očetom politika Karla Erjavca. 
Ta rezultat nam je dal misliti. Staknili smo glave, Funa, Ilija, 
Erjavec in jaz, kaj zdaj. Ilija je med drugim pribil: »Dajmo se 
jim približat, saj so tudi oni samo ljudje!«

Po 2. svetovni vojni je bilo zelo težko priti v tujino. Tek-
movalci smo prvič pokukali tja že leta 1950, kar je bila velika 
izjema. Privatno se potnega lista nikakor ni dalo dobiti. Kar 
nekajkrat so me poklicali na notranjo upravo in me spra-
ševali, s kom sem se pogovarjal in kaj, ali imam s kom stike 
itd. Zdelo se nam je neumno, saj na tekmah v tujini nismo 
imeli časa niti za pogovor z emigranti, kaj šele, da bi z njimi 
navezovali stike. Bili smo svobodoljubni, politika nas sploh ni 
zanimala, naše življenje je bil šport in pa študij, ki ga je bilo 
treba zaključiti. 

Poseben problem je bil tudi transport na tekme preko 
meje. Avstrijska kajakaška zveza nas je večkrat vabila na svo-
je tekme. Tja smo se podali z vlakom, ki pa je vozil le do meje, 
do Šentilja, od tam pa peš z vso opremo do prve železniške 
postaje v Avstriji in tam ponovno z vlakom na želeni cilj.

Avstrijci so nas povabili tudi na mednarodno tekmovanje 
v Steyer, v bližini Linza. Avstrija, ki je bila v vojni poraženka, 

Iz zgodovine kajakaštva

Namesto srebrne je 
prejel bronasto kolajno

Ob 85-letnici organiziranega kajakaštva v Sloveniji smo vam v prvi letošnji številki 
revije predstavili Milana Zadela, dobitnika prve slovenske kajakaške kolajne na 
svetovnih prvenstvih, ki je spomine obujal s Čiko Bredo Bernot Guzelj in se dotaknil 
kajakaških začetkov, prvih tekmovanj, vzornikov, pa tudi državnega prvenstva leta 
1949, ki je potekalo v Makedoniji. Tokrat pa si lahko preberete več o skupnem 
jugoslovanskem državnem prvenstvu na mirnih in divjih vodah, svetovnem prvenstvu 
v Koebenhavnu, pa tudi o svetovnem prvenstvu v Meranu, kjer je osvojil bron.
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je bila razdeljena v cone, ki so jih nadzorovali Američani, An-
gleži in Rusi. Na tekmo smo potovali z vlakom preko Dunaja, 
ki je bil razdeljen v tri cone. Na Dunaju ni bilo težav, saj smo 
potovali v območju ameriškega nadzora, pot proti Steyerju 
pa je bila pod ruskim nadzorom. Zaradi aktualnih nesoglasij 
med SZ in Jugoslavijo, smo nekaj cene plačali tudi športniki. 
Na prvi železniški postaji v ruski coni so na vlak prišli Rusi z 
brzostrelkami in v popolni vojaški opremi. Ko so pogledali 
naše potne liste, so nas po kratkem posvetu vrgli z vlaka. Z 
vso opremo in prtljago smo se znašli na peronu. Funa, ki je 
bil naš vodja in tekmovalec ter človek, ki je za seboj že imel 
internacijo v Italiji, je tiho pripomnil: »Upam, da ne bomo 
končali v Sibiriji.« Rešil nas je postajni načelnik, ki nam je 
povedal za tovorni vlak, ki je odpeljal čez 10 minut nazaj na 
Dunaj. Tam pa nas je, spet v ameriški coni, že čakal avtobus 
in pot okoli ruske cone v Steyer.

Zaradi bolj resnih treningov v Tacnu ter dokaj izenačene 
in dobre ekipe, ki smo jo sestavljali z Jožetom Ilijo, Bogda-
nom Svetom in Svatiplukom Stovičkom, smo z medsebojnim 
tekmovanjem ter s prenašanjem znanja in izkušenj z enega 
na drugega vidno napredovali. Vsi navedeni smo bili veliki 
prijatelji. Drug drugemu smo povedali vse, kar smo dog-
nali vsak zase, nesebičnost je bila vodilo naših odnosov in 
uspehov. Brez vsakega od nas in teh načel nas preprosto 
ne bi bilo – ne bi bilo teh velikih uspehov naše generacije v 

jugoslovanskem in svetovnem merilu. »Vsi mi, ne bi bili mi, 
brez nas!« Bili smo nosilci kajakaških uspehov v času po 2. 
svetovni  vojni.

Leta 1953 je bilo svetovno prvenstvo na divjih vodah v 
Meranu, v Italiji. Tja nas je odpotovalo šest, samih Slovencev 
(Drovenik, Ilija, Svet, Ropret, Zadel, Gombač). Ker nas je bilo 
več in ker smo vsi zelo napredovali, smo se dogovorili, da gre 
vsakdo od nas na vse ali nič. Vsi na riziko. Zasedel sem tretje 
mesto, vendar so me prevarali. Moral bi si deliti drugo mesto, 
saj sem imel popolnoma enak čas kot drugouvrščeni. Mimo 
pravil so se odločili, da upoštevajo tudi rezultat prve vožnje, 
kjer pa je bil boljši on. Od svetovnega prvaka sem imel za 13 
sekund boljši čas, vendar sem se dotaknil enih vrat in dobil 
15 sekund kazenskega pribitka. Že na naslednjem svetovnem 
prvenstvu so kazen znižali na 10 sekund. Danes je kazen le 
dve sekundi.

Dobitniki kolajn na SP v Meranu:  
Kirschbaum (NEM), Sausgruber (AVT) in Zadel (JUG).

Ambrožič, Ilija, Svet, Zadel in Stoviček na tekmovanju v Vzhod-
ni Nemčiji. Dama na sliki je lokalna policistka/vohunka, ki je 
nadzirala ekipo.
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Mrežimo svetlo prihodnost!
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