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Več kot

150
programov*

UEFA
Liga

prvakov*
SiOL
TVIN*

1EUR

Za nove naročnike

naprave že od

brez dodatnih obrokov*

na pakete TopTrio

prvih 9 mesecev.*

-50%
ali

* Ponudba izdelkov od 1 EUR dalje brez dodatnega plačila velja od 1. 10. 2012 do 31. 1. 2013 ob sklenitvi novega naročniškega razmerja na SiOL internet in 
na pakete, ki vključujejo SiOL internet (z izjemo Družinskih kompletov), ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Možen je nakup enega izdelka iz 

akcijske ponudbe: LED TV Samsung 40ES5500 od 1 EUR, LED TV Samsung 46ES5500 od 150 EUR, Samsung GALAXY Tab 2 10.1 od 50 EUR ali prenosni 
računalnik HP 655 od 100 EUR. Cene izdelkov se razlikujejo glede na izbran paket. Navedene cene veljajo ob naročilu paketov TopTrio ali Trio. Plačilo je 

enkratno, brez dodatnih obrokov, prek računa za storitve Telekoma Slovenije. Količine izdelkov so omejene. 
Ponudba polovična mesečna naročnina na pakete TopTrio velja od 19. 10. 2012 do 31. 1. 2013, ob sklenitvi novega naročniškega razmerja na pakete TopTrio 

in Trio, za prvih devet mesecev. V primeru naročila paketov TopTrio ali Trio s programskim paketom Standard ponudba vključuje tudi programski paket 
Mega (več kot 150 programov), prvih 9 mesecev. SiOL TViN in dodatek SiOL Nogomet (130 tekem UEFA Lige prvakov v sezoni 2012/2013) sta vključena v 

paketih TopTrio, TopTrio optika in TopTrio HD. Ponudba se izključuje s ponudbo izdelkov od 1 EUR dalje (možna je izbira ene izmed obeh akcijskih ponudb).
Ponudba velja na omrežju Telekoma Slovenije. Cene vključujejo DDV. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d. d. si pridržuje pravico do sprememb cen in 

pogojev. Za dodatne informacije, pogoje in cene obiščite www.siol.net/storitve, pokličite 080 8000 in 041 700 700 ali obiščite Telekomove centre in druga 
prodajna mesta Telekoma Slovenije.
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Revijo sofinancira FSO.

Morebitne pripoMbe, pobude, 
dopise, Članke, reportaŽe ali 
kar koli v zvezi z naŠiM  
ŠportoM, poŠiljajte na 
kajak.zveza@siol.net 
veseli jih boMo! 

Revijo Kajak & kanu izdaja 
Kajakaška zveza Slovenije, 
Celovška 25, 1000 Ljubljana
tel: 01 431 51 55 
01 239 66 10 
01 239 66 11 
fax: 01 239 66 12 
e–pošta: kajak.zveza@siol.net 

Revijo urejajo: 
Borut Perko, Andrej Jelenc, Nina Jelenc 

Fotografije: 
Arhiv KZS, Nina Jelenc, Stane Klemenc, 
Jakob Marušič, Arhiv Roka Kuka, Arhiv Jošta 
Zakrajška, Matej Brecelj, Jernej Župančič 
Regent, Arhiv Luke Božiča, Arhiv Špele 
Ponomarenko Janić, Peter Brichta, Manuel 
Arnu, Jens Klatt

Tehnična ureditev: 
Camera d.o.o.

Tisk: 
Premiere d.o.o.

piše: borut perko

Pred našim kajakaštvom 
je svetla prihodnost

Po (ali res ponesrečenih?) nastopih naših slalomistov in tudi kajakašice 
na mirnih vodah Špele Ponomarenko Janić na olimpijskih igrah letos 

poleti v Londonu, je ostalo nekaj grenkega priokusa, tako pri kajakaški 
srenji, kot širši slovenski športni javnosti, pa tudi ali pa morda še najbolj 
pri našem paradnem konju, kajakašu Petru Kauzerju. Tudi njegov kanui-
stični kolega Benjamin Savšek ni zadovoljen s svojim finalnim nastopom v 
Londonu, podobno razmišlja kanuistični dvojec Sašo Taljat in Luka Božič, 
prav tako pa tudi kajakašica Eva Terčelj. Kljub vsemu pa zdaj, ko so lon-
donske igre in dogodki na njih že stokrat in več prespani, in iz perspektive 
časovne oddaljenosti, lahko povsem objektivno trdimo, da so bile za 
slovenski kajak rezultatsko to daleč najuspešnejše igre doslej. Ali s(m)o 
si Peter, Beni, Eva, Sašo, Luka in Špela, vendarle postavili previsoke cilje, 
za katerih dosego so pregoreli, ne vem? Ali ni morda letvico previsoko 
postavil zlasti največji razočaranec med našimi, paradni konj iz Hrastnika, 
Kauzer, prav tako, ne? Odgovor bodo moral poiskati sami in njihovi 
trenerji, zanesljivo jim pri tem lahko pomaga strokovni svet pri Kajakaški 
zvezi Slovenije, kot tudi vodstvo zveze. Veseli me, da so nekateri tudi po 
olimpijskih igrah nizali odlične nastope, da jih relativno slab rezultatski 
izplen v Londonu ni potrl. Še bolj me veseli, da je zlasti odlično prenesla 
neuvrstitev v olimpijsko ekipo za London, naša letos najboljša kajakašica, 
Urša Kragelj.
Posebna zgodba so divjevodaši spustaši. Nejc Žnidarčič, tudi on izbran za 
najboljšega kajakaša leta 2012, ni najboljši samo doma, pač pa tudi na 
svetu. Resda ne gre za olimpijski šport, ki to skoraj zagotovo zaradi svoje 
specifike tudi nikdar ne bo, toda klobuk dol pred Nejcem in druščino. Lani 
so bili veličastni!
Zatorej ni danes, ob koncu olimpijskega in koledarskega leta 2012 prav 
nobenih razlogov za pesimizem. Nasprotno! V minuli sezoni je bilo posta-
vljenih toliko novih mejnikov, kot še nikoli doslej, predvsem pa smo zma-
govali tam, v tistih čolnih, kjer nismo še nikdar, v vsej, tudi jugoslovanski 
zgodovini slovenskega kajakaštva. Prav nič ne pretiravam, oziroma nisem 
subjektiven, če trdim, da je kajakaški šport povsem v vrhu slovenskega. In 
tako bo tudi ostalo, tudi to sem prepričan, to zagotavljajo številna odličja 
v mlajših in mladinski konkurenci osvojena v zadnjih letih. Dogajajo se 
nam stvari in rezultati, o katerih smo lahko še pred nekaj leti le sanjali 
in so sodile v domeno znanstvene fantastike. Primer: primorski kajakaški 
dvojec na mirnih vodah Alan Apollonio in Simon Blaževič je na evropskem 
prvenstvu za mladince in mlajše člane, na 1000 metrov priveslal do bro-
naste kolajne.
Ob mladenkah in mladeničih, ki kot napete puške čakajo obračune z 
svojimi domačimi in tujimi konkurenti, na tekme najvišjega nivoja, pa me 
z optimizmom navdaja še nekaj. V zadnjih letih se je sočasno z plejado 
mladih upov, uveljavila in potrdila tudi vrsta mladih trenerjev, tako na divji 
vodi, kot na mirni.
Torej srečno, slovenski kajak! London, kakršen koli že, je bil le vmesni 
vrh, le eden od gorskih ciljev slovenske kajakaške ekspedicije. Vi ste ga 
osvojili, dekleta in fantje, vsi tisti, ki ste tam bili. Zdaj je cilj Brazilija. Tam 
bodo morda vrh dosegli drugi, ali pa morda kdo od vas, ki ste bili poleti 
v Angliji. Da, trdno verjamem, da bo kajakaška zgodba v prihodnosti še 
svetlejša in uspešnejša. In ni vrag, da ne bomo končno, po srebru Andraža 
Vehovarja, pred šestnajstimi leti v Atlanti, posegli tudi po tistem, kar si je 
Peter Kauzer tako srčno želel v Londonu - olimpijski kolajni, morda celo 
zlati. To si slovenski kajak tudi zasluži.
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kako si nasploh zadovoljen s sezono, ki je za 
nami, kaj pa bi vendarle lahko bilo bolje?

Z letošnjo sezono sem več kot zadovoljen, saj sem dosegel sko-
raj vse zastavljene cilje. Prvi je bil kakopak ubranitev naslova 
svetovnega prvaka v šprintu, kar mi je uspelo prepričljivo, saj 
sem v La Plagnu zmagal z dokaj veliko razliko. V klasičnem 
spustu sem dosegel 3. mesto, kar je sicer zame odlična uvrstitev, 
a ostaja malo slabega priokusa, saj sem za 1. mestom zaostal 
le dve sekundi, kar je na 15 minut dolgi progi, dokaj majhen 
zaostanek. Je bila pa zato sreča na naši strani v ekipnem šprin-
tu, kjer smo Slovenci zmagali, kar je bila kar mala senzacija, 
saj nismo veljali za favorite. Obe vožnji sta nam v celoti uspeli 
in smo tako za pičlih šest stotink vzeli naslov Čehom. V ekipni 
klasiki smo dosegli 4. mesto, kar je bil za nas maksimum, saj za 

medalje nismo bili konkurenčni.
svetovni pokal si prav tako dobil gladko.
Na svetovnih pokalih sem na vseh štirih tekmah stal na zma-
govalnem odru in tako že v tretje dosegel skupno zmago v 
svetovnem pokalu. V šprintih sem suvereno zmagal na obeh 
tekmah, tako v Kraljevu kot v Banjaluki, v klasiki pa dosegel 2. 
in 3. mesto.
kaj pa bi vendarle lahko bilo bolje?
Pravzaprav moram biti popolnoma zadovoljen. Moti me edino, 
da ni več tekem za svetovni pokal, saj je lepo zmagovati.
načrti za prihodnjo sezono, glavnih cilji in seveda 
želje?
Za prihodnjo sezono je seveda glavni cilj svetovno prvenstvo v 
domačem Solkanu, kjer želim kot prvi tekmovalec v šprintu dose-

Piše: Borut Perko

Nejc Žnidarčič ni samo najboljši slovenski kajakaš spustaš, povsem mirno lahko rečemo, 
da je tudi prvi na svetu. Iz La Plagna, kjer je bilo letos svetovno prvenstvo, se je slovens-
ka reprezentanca vrnila s tremi medaljami, največ zaslug za to je imel prav on. V šprintu 
je Nejc ubranil naslov svetovnega prvaka, v klasičnem spustu je bil tretji, na koncu pa je 
skupaj z reprezentančnima kolegoma Timom Kolarjem in Maksom Frančeškinom osvojil 
naslov svetovnih prvakov še v ekipnih vožnjah v sprintu. Prav tako je suvereni zmago-
valec letošnega svetovnega pokala. Kaj več se pravzaprav ne da doseči, čeprav nam je 
zaupal, da ima še nekaj neuresničenih želja.

Nejc je kralj spusta, ne samo 
doma, tudi na svetu



5

či »hattrick«, če se izrazim nogometno. Motivacija je seveda 
toliko večja, saj bo svetovno prvenstvo potekalo na moji domači 
vodi, na stezi, na kateri sem se naučil veslati in mislim, da bo 
to zame zelo poseben dogodek. Prvič bo svetovno prvenstvo 
potekalo ponoči pod reflektorskimi lučmi, tako da bo tudi za 
gledalce nekaj posebnega.
Prav tako zelo pomembena tekma sezone bo evropsko prven-
stvo v Bovcu, spet doma, torej, kjer pa bo moj primarni cilj 
zmagati v klasičnem spustu, saj zlate medalje v klasiki še nimam. 
Seveda grem na šprintersko tekmo z enakimi cilji. Mislim, da 
bomo letos tudi v ekipnih tekmah zelo  močna ekipa, saj so 
mladi (Kolar, Frančeškin, Oven, Debeljak) že letos pokazali 
velik potencial.
Na svetovnih pokalih so pa cilji isti, ubranitev naslova v skupnem  
seštevku.
kako si sicer zadovoljen s svojo športno kariero, 
pred sabo imaš zagotovo še nekaj ciljev in ambicij?
Mislim, da bi bil s tako športno kariero, kot jo imam jaz, zadovo-
ljen vsak športnik oz. kajakaš. Imam osem medalj na svetovnih 
prvenstvih, dve na evropskih, 21 medalj na tekmah svetovnih 
pokalov. Obžalujem lahko kako slabo vožnjo, brez katere bi 
bila zbirka zlata malo večja, ampak to je šport in vedno se 
zgodijo napake.
Cilji za naslednjo sezono so jasni, za sledeče pa upam, da 
bom zbral še nekaj motivacije in se poizkusil v kajaku na mirnih 
vodah, kjer je seveda cilj uvrstitev na olimpijske igre v Braziliji, 
leta 2016. Žal spust ni olimpijska disciplina, tako da je zame 
edina pot na OI prek kajaka na mirnih vodah. Škoda, ker mi 
mirne vode preveč ne ležijo, saj sem po duši divjevodaš in zato 
pravim, da bo potrebno zbrati kar nekaj motivacije, da prebijem 
to bariero.
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Mlada primorska kajakašica je letos 
zmagala v skupnem seštevku sve-

tovnega pokala in tako v slovenskem 
ženskem kajaku postavila nove mejnike. 
V Seu d' Urgellu v Španiji je slavila 
svojo prvo zmago na tekmah svetovnega 
pokala, na zadnjih treh tekmah pa ni bila 
slabša od 5. mesta. Kljub razočaranju, ko 
se ji ni uspelo uvrstiti v olimpijsko ekipo, se 
je Urša po tem neuspehu pobrala in spet 
dokazala, da spada med najboljše. Za 
njo je fantastična sezona, o tem ni dvoma.
zdi se, da kljub vsem uspehom v 
sezoni, ki je za tabo, vendarle nisi 
povsem zadovoljna? 
Nastop na olimpijskih igrah v Londonu 
ostaja neizpolnjena želja in ambicija ...
Dejstvo je, da sem se na letošnjo sezono 
pripravljala zgolj z enim samim ciljem 
v mislih: olimpijskimi igrami, to moram 

priznati. Moj napredek je bil tako plod 
velike želje, da nastopim v Londonu ... Ne 
samo nastopim, počutila sem se, da se z 
uvrstitvijo na igre lahko borim za najvišja 
mesta, kar sem si kasneje na tekmah sve-
tovnega pokala tudi dokazala. A moja 
pot je žal šla v drugo smer, kot sem si 
sama želela. In čeprav se z načinom izbir-
nih tekem nisem strinjala, je krivda, da me 
tam ni bilo, izključno moja. Zanimivo pa 
je, da šele sedaj vidim in razumem, da je 
tudi ta pot bila dobra.
rezultati so bili kljub vsemu odlič-
ni, o tem ni dvoma! kaj naj sploh 
povem o rezultatih, saj dovolj 
povejo že sami zase. 
Vsak športnik si želi prenesti dobre pred-
stave s treningov na tekme in je zame 
osebno to pomenilo največje zadovolj-
stvo. Konstantno sem dosegala izjemne 
rezultate in si na vsaki tekmi želela poka-
zati kar znam.
olimpijska sezona je mimo, zače-
nja se nov ciklus, nove preizku-
šnje, nove priložnosti. kaj torej 

pričakuješ od nove sezone?
Naslednje leto je na programu ponov-
no svetovno prvenstvo in to bo tudi moj 
glavni rezultatski cilj sezone, a preostale 
tekme ne bodo nič manj pomembne, 
ponovno bo za nas izjemno pomebna 
tekma v Tacnu pred domačim občinstvom. 
Gotovo si želim ponovno na vrh, ampak 
sem po podrobni analizi letošnje sezone 
in ugotovitvah, kje so še rezerve, trenu-
tno osredotočena na trening in so cilji v 
prihodnjem poletju nekoliko potisnjeni v 
ozadje, ta trenutek so še nekoliko časov-
no odmaknjeni.

Piše: Borut Perko

V zgodovino slovenskega kajaka se je kajakašica Urša Kragelj zapisala kot prva mla-
dinska svetovna prvakinja, prva nosilka kolajne v članski konkurenci tako na evrop-
skem kot svetovnem prvenstvu, njen največji uspeh v absolutni konkurenci je zmaga v 
skupnem seštevku svetovnega pokala v letu 2012, v istem letu pa tudi premierna slov-
enska zmaga na tekmi svetovnega pokala. Toda grenak priokus neuvrstitve v olimpijsko 
reprezentanco in s tem nastop na igrah ostaja, to iskreno priznava tudi danes.

Urša je letos postavila nove 
mejnike slovenskega ženskega 

kajaka
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Mladi slovenski reprezentanti so uspešno tekmovanje napo-
vedali že po spustaških preizkušnjah, ko so do naslova 

evropskih ekipnih prvakov v sprintu priveslali Vid Debeljak, 
Matic Klobučar in Rok Markočič, kanuistka Anja Kancler do 
naslova podprvakinje v klasičnem spustu, kajakaš Vid Debeljak 
pa še do naslova podprvaka v posamični sprinterski preizkušnji.
Prvi dve odličji so Slovenci priveslali že uvodni tekmovalni dan. 
Kanuistka Anja Kancler je v  klasičnem spustu zasedla drugo 
mesto, za zmagovalko Eliško Čapakovo s Češke pa zaostala 
za pičlih deset stotink sekunde. Med klasično preizkušnjo je 
organizatorjem precej nevšečnosti povzročalo vreme, saj se 
je nad Solkanom ravno v času tekme razbesnela huda nevih-
ta, tako da so morali tekmo začasno prekiniti. Hud naliv ni 
zmedel Anje Kancler, hčere nekdanjega vrhunskega kanuista 
Joška Kanclerja, za katero je bilo to že drugo odličje v kanuju 
v zadnjih dveh sezonah. Kolajno si je namreč priveslala že na 
lanskem svetovnem mladinskem prvenstvu v Opavi. »Zelo sem 
zadovoljna, čeprav me je nekoliko potrla tista desetinka za 
prvim mestom. A to je vseeno boljše, kot če bi zaostala desetin-
ko za tretjim mestom. Potihoma sem upala na medaljo, čeprav 
sem vedela, da je konkurenca večja kot je bila lansko leto, a 
pričakovanja so bila ravno tako visoka kot lani,« je povedala 
dobitnica srebrne kolajne, ki jo je ob progi glasno spodbujala 
tudi vsa njena družina.
Za drugo, še žlahtnejšo, kolajno dneva pa so poskrbeli kajakaši 
Vid Debeljak, Matic Klobučar in Rok Markočič, ki so priveslali 
do naslova mladinskih evropskih prvakov. Zlato kolajno so si 

zagotovili po dobrem nastopu v drugi vožnji, kjer so bili boljši 
od Italijanov in Čehov. Za Slovenci je startalo še nekaj ekip, 
zato so ob prihodu v cilj nestrpno čakali na razplet. Ko je eden 
izmed Francozov, ki so startali kot zadnji, nesrečno zlomil veslo, 
je bilo jasno, da so Slovenci osvojili evropski vrh. »Za nami je 
startalo še nekaj posadk, tako da smo bili vsi na trnih. Bilo je kar 
težko. O kolajni smo se pred tekmo pogovarjali, ampak nismo 
vedeli, kako bo. V tej postavi nismo tekmovali še na nobeni 
tekmi, ampak smo upali na uspeh,« je povedal Matic Klobučar.
Tudi drugi tekmovalni dan je bilo veselje v slovenski ekipi veliko. 
Vid Debeljak, ki je v začetku sezone navduševal tudi na član-
skih tekmah svetovnega pokala v spustu, je v sprintu namreč 
osvojil srebrno kolajno, za zmagovalcem Andrejem Malekom 
s Slovaške pa zaostal za 39 stotink sekunde. Njegov uspeh je 
s četrtim mestom dopolnil Rok Markočič, Matic Klobučar je bil 
enajsti, med kanuisti pa se je izkazal tekmovalec KKK Ljubljana 
Luka Žganjar, ki je zasedel peto mesto.
Otvoritev prvenstva, ki sta ga prvič gostili dve državi – start 
klasičnega spusta je bil namreč v Solkanu, cilj pa v italijanski 
Pevmi, je potekala na trgu Evrope, ki povezuje italijansko Gorico 
in slovensko Novo Gorico, za zabavo po zaključku uradnega 
dela pa je poskrbel Magnifico. Za navdušenje med mladimi tek-
movalci sta s svojo prisotnostjo poskrbela tudi večkratni svetovni 
prvak v spustu na divjih vodah Nejc Žnidarčič in Italijan Daniele 
Molmenti, ki je na OI v Londonu v slalomu osvojil zlato kolajno. 
Šampiona sta otvoritev obiskala s posebnim razlogom, izbrali so 
ju namreč za dvig zastave evropske kajakaške zveze. 

Kajakaški center Solkan je že tradicionalno prizorišče tekmovanj za mlajše kategorije na 
najvišjem nivoju. Po svetovnem in evropskem mladinskem prvenstvu so se na reki Soči v 
dveh zaporednih vikendih na EP tokrat pomerili tako spustaši kot slalomisti. Prvi vikend 
je bil namenjen evropskemu mladinskemu prvenstvu v spustu na divjih vodah, drugi pa 
evropskemu prvenstvu v slalomu za mladince in mlajše člane. Slovenski organizatorji so 
tako obudili nekdanjo tradicijo, ko so se tako slalomisti kot spustaši za naslove prvakov 
merili na istem prizorišču. 

Prvi tekmovalni vikend 
v Solkanu tri kolajne za 

mladinske reprezentante



8

na ep v solkanu si priveslala do kolajne v klasič-
nem spustu v kanuju. v tej disciplini si že lani 

osvojila kolajno. se je konkurenca v primerjavi z 
lanskim letom okrepila?
Konkurenca se je opazno okrepila predvsem pri Čehinjah in 
Italijankah, kjer se ženski kanu zelo razvija.
dobro si nastopila tudi en teden kasneje na Mep v 
slalomu, kjer si se uvrstila v finale. verjetno je bil sla-
lomski razplet bolj nepričakovan od kolajne v spustu?
Res je. Drugi teden se je odvil zelo dobro, predvsem pa nepriča-
kovano. Tega dosežka sem bila izjemno vesela. 
tvoj oče je nekdanji odličen kanuist. je kdaj sploh 
obstajal dvom, da ne bi sledila njegovim stopinjam 
in se morda odločila za kakšen drug šport?
Mislim, da je bilo že v prvih otroških letih jasno, da se bom naj-
prej preizkusila v tem športu. Oče mi je posredoval vse izkušnje, 
ki jih je pridobil v tekmovalnem obdobju, s katerimi mi je veliko-
krat pomagal, predvsem pa v času prvenstva v Solkanu. 
prvenstvi sta bili organizirani v solkanu, kjer treni-

raš. je domače prizori-
šče prednost ali to s seboj 
prinese večja pričakova-
nja in več bremena?
Seveda je po eni strani doma-
če prizorišče ogromna pred-
nost za tekmovalca, vendar 
pa vedno spoznavaš tiste 
kotičke, ki jih prej še nisi videl 
ali še dodobra prepoznal. Po 
drugi strani pa je v času tek-
movanja prisotne tudi nekaj 
napetosti, saj velika večina pričakuje, da boš pokazal, da ta 
teren dobro poznaš. 
v mlajših kategorijah tekmovalci nastopajo v več 
disciplinah, nato pa se ponavadi odločijo le za eno. 
je tebi ljubši spust ali slalom?
Ljubši mi je spust, bolj mi je všeč že od samega začetka, predvsem 
pa zaradi sprinta. Ob tem mi tudi oče daje zelo veliko nasvetov. 

Mlada kajakašica in kanuistka Anja Kancler dokazuje, da jabolko res ne pade daleč od 
drevesa. Hči nekdanjega kanuista in dobitnika več kolajn s svetovnih prvenstev v spustu 
na divjih vodah, Joška Kanclerja, je že drugo leto zapored svojo zbirko uspehov dopol-
nila s kolajno z mladinskega prvenstva. 

Dobitnica kolajne na MEP v 
spustu presenetila tudi v slalomu

na Mep v solkanu si 
osvojil dve kolajni, v 

banjaluki na svetovnem 
pokalu si bil četrti, dobro 
si veslal tudi na Mep v 
sprintu … si zadovoljen z 
rezultati, ki si jih dosegel 
v letu 2012? 
Z letošnjimi rezultati sem zado-
voljen, čeprav bi vedno lahko 
bilo bolje. Sezona je bila po 
mojem mnenju, kljub nekaj 
nekaterim težavam, precej 

uspešna. 
letos si za nekaj dobrih rezultatov poskrbel tudi v članski 
konkurenci v spustu. je bilo zaradi izkušenj z močnejših 
tekmovanj potem kaj lažje nastopiti na Mep v solkanu?
Po pravici povedano je bilo tekmovati na svetovnih pokalih veliko 

lažje kot na mladinskem EP konec avgusta v Solkanu, saj na svetov-
nih pokalih ne veš točno, v kateri rang tekmovalcev spadaš, od sebe 
nič ne pričakuješ, pa tudi drugi ne. Mislim, da je prav to razlog, da 
sem se na svetovnih pokalih dobro odrezal.
uspešno si tekmoval tudi v sprintu na mirnih vodah na 
portugalskem. tam so bili tvoji tekmeci specializirani 
za mirne vode, ti pa veslaš tudi na divjih – je to pred-
nost ali slabost?
Trenutno mirnim vodam ne posvečam treningov, ker še nimam mir-
novodaškega čolna. Po vsej verjetnosti ga bom dobil do novega 
leta. Takrat bom treniral sprint tako kot lansko leto: 2- do 3- krat 
na teden. Mislim, da je veslanje spusta lahko prednost na mirnih 
vodah, a je še ne znam najbolje izkoristiti.
v spustu si v reprezentanci s trenutno najboljšim kaja-
kašem v spustu na divjih vodah nejcem Žnidarčičem. ti 
kdaj pomaga z nasveti?
Nejc je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami vedno pripravljen pomagati 
oziroma svetovati, zato ga večkrat povprašam za njegovo mnenje.

Kajakaš tacenskega kluba Vid Debeljak je bil prvo ime slovenske divjevodaške ekipe, 
ki je nastopala na mladinskem evropskem prvenstvu v Solkanu. Z Maticem Klobučarjem 
in Rokom Markočičem je bil najhitrejši v ekipni sprinterski preizkušnji, v posamični pa 
je osvojil srebro. Julija je uspešno nastopil tudi na MEP v sprintu na mirnih vodah v 
Montemor-o-Velhu, kjer je na 200- metrski razdalji osvojil 6. mesto.

Na svetovnih pokalih lažje kot na 
MEP v Solkanu
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Še drugo sezono zapored so prvenstvo na najvišji stopnički 
zaključili kajakašica Eva Terčelj ter dvojec Luka Božič – Sašo 

Taljat, najhitrejši so bili tudi kanuisti Anže Berčič, Jure Lenarčič in 
Blaž Cof, tik pod vrhom pa je svojo prvo sezono med mlajšimi 
člani končal kajakaš Simon Brus. »Zelo sem zadovoljen z dru-
gim mestom. Vožnja je bila dobra, nekaj sem izgubil le pri 16. 
vratih. Vedel sem, da je treba peljati hitro in brez dotikov, ker je 
bila proga zelo odprta. Med nami so bile zelo majhne razlike. 
Pred tekmo sem vedel, da sem sposoben osvojiti kolajno,« je 
povedal Simon Brus, ki je za zmagovalcem Martinom Halčinom 
s Slovaške zaostal za vsega deset stotink sekunde.
Zadovoljna je bila tudi Ljubljančanka Eva Terčelj: »Res sem 
zadovoljna in vesela, da sem prikazala tako dobro vožnjo, 
nenazadnje pa tudi ubranila naslov, kar je sploh fantastično. 
Konkurenca je zelo močna. Tega sem se zavedala, tako da sem 
dala vse od sebe.« 

Visoka pričakovanja so imeli tudi vsi kanuisti v konkurenci mlajših 
članov, a se na koncu v posamični vožnji nobenemu ni uspelo 
uvrstiti na zmagovalne stopničke, kar pa je bilo po ekipnih 
vožnjah hitro pozabljeno. V atraktivnem večernem finalu pod 
žarometi so bili Blaž Cof, Jure Lenarčič in Anže Berčič boljši od 
vse konkurence. »Zadovoljen sem, da smo poleg svetovnega 
naslova osvojili še evropskega. V letošnjem letu smo deklasirali 
konkurenco. Sicer so vsi zelo dobri, ampak pokazali smo naše 
znanje in uspeli. Zelo sem vesel,« je povedal Anže Berčič.
Zadnji dan prvenstva so se v posamičnih finalih in ekipnih 
vožnjah pomerili še mladinci, kjer pa slovenskim tekmovalcem 
ni uspelo ponoviti uspeha starejših kolegov. Za najboljši posa-
mični rezultat dneva je poskrbela kajakašica Anja Kancler, ki je 
priveslala do šestega mesta, med kajakaši pa je bil celjski kaja-
kaš Martin Srabotnik sedmi. Na ekipni tekmi so bili še najbližje 
stopničkam kanuisti Luka Žganjar, Blaž Zupan in Žiga Taljat. 
Trojica je zasedla četrto mesto, žal pa ji je šest kazenskih sekund 
odneslo boljšo uvrstitev.  

Po izjemno bogati beri na lanskem evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane v 
Banjaluki ter uspešnem nastopu na letošnjem svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše 
člane v Ameriki, so bila pričakovanja pred domačim evropskim prvenstvom v slalomu 
razumljivo visoka. S tremi zlatimi kolajnami in eno srebrno so Slovenci upravičili vlogo 
favoritov na prvenstvu v Solkanu ter uspešno izkoristili poznavanje domače proge.

Kanuistom, Terčeljevi in dvojcu 
Božič-Taljat naslovi evropskih 

prvakov do 23 let, Brus podprvak
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Redko se zgodi, da v tako številčni ekipi na prvenstvu ne 
spodrsne nikomur. Anja Osterman in Tilen Vidovič sta se za 

začetek svoje članske kariere uvrstila v B finale in se približala 
celo finalu. Mlajši mladinec Matic Klobučar je v svojem krstnem 
nastopu za reprezentanco dosegel 14. mesto in že s tem naka-
zal, da gre nanj resno računati v prihodnosti. A je nato v dvojcu 
s Patrikom Tošem svojo uvrstitev še za mesto popravil. Korak dlje 
je segel Vid Debeljak, sicer še brez pravega mirnovodaškega 
treninga in izkušenj. V enojcu je finale na 500 metrov izgubil 
prav zaradi pomanjkanja izkušenj. Na dvesto metrov pa je 
prišel na svoj račun, se zanesljivo uvrstil v finale in tam osvojil 
spoštovanja vredno šesto mesto.

Za njimi je na vrsto prišla še trojica od katere smo potihoma vsi 
pričakovali napad na medalje. Rok Kuk je potreboval obliž na 
rano za neuresničen olimpijski sen. Alan Apollonio je hotel doka-
zati, da lahko naredi to, kar je obljubljal celo sezono. Simon 
Blaževič je hotel največ dokazati prav samemu sebi. Najprej 
sta mladinca do brona z dih jemajočim finalom priveslala v 
K2 1000 metrov. Manj kot pol ure za njima pa do srebra v 
K1 1000 metrov še Rok Kuk. Za Blaževiča in Apollonia je bil 
to epilog štirih let trdega dela in nepretrganega napredka. Za 
Kuka, ki si je oder za zmagovalcem delil s trening partnerjem in 
dobrim prijateljem Fabiom Wysom, pa dokaz da zmore na vrh 
tudi v enojcu.

Piše: Jernej Župančič Regent

Montemor-o-Velhu
Na letošnjem evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane v sprintu v portugalskem 
Montemorju je naša ekipa blestela kot še nikoli doslej. Dobre nastope se je vohalo že 
na zaključnih pripravah pred prvenstvom. Večina reprezentantov je, skupaj s švicarsko 
mladinsko ekipo, vesla pred vrhuncem sezone brusila v italijanskem Pusianu. Kot da 
bi prav pred koncem štiriletnega obdobja sodelovanja z nemškim trenerjem Ingolfom 
Beutelom prav mlajši člani in mladinci želeli pokazati, kako ponosni in samozavestni so 
na skupaj opravljeno delo zadnjih let.

Evropsko prvenstvo za 
mladince in mlajše člane v 
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Nekoliko starejši Rok Kuk lažje izrazi občutke po tako inten-
zivni sezoni.
kako z distance gledaš na dosežek in nastop na 
portugalskem?
Nastop je bil dober, uspelo mi je iti preko sebe in v pravem 
trenutku pokazati, kaj sem prigaral. Ta tekma bo merilo tudi 
v nadaljnjih posamičnih nastopih. Rezultat bi bil lahko dru-
gačen, sicer še vedno vrhunski, ob prisotnosti dveh izjemnih 
tekmovalcev moje starosti, ki sta bila uvrščena v London, a je 
že prav tako. Kolajno sem očitno zaslužil. 
kaj ti pomeni letošnja sezona in kakšni so nauki?
Sezona je bila po neuvrstitvi na OI rezultatsko dobra, zadovo-
ljen sem tudi z oddelanim treningom. Končal sem jo bogatejši 
za več spoznanj, morda je najbolj veselo tisto, da sem zmogel 
sam, ko je štelo. Morda bom zaradi vsega, kar sem se naučil, 

prihodnje leto tudi bolj miren in samozavesten.
kako se trenutno počutiš v športu?
Sem visoko motiviran, kar je nujno potrebno pri vsej količini napor-
nega treninga. Uživam v tihem in na trenutke monotonem kreiranju 
neke lepe stvari, ki jo bom, tako upam, predstavil poleti.
Cilji za 2013?
Napredovati na ključnih področjih tekmovalnega nastopa, to 
je najbolj pomembno. Bolj konkreten in rezultatsko opredeljen 
cilj je finale svetovnega prvenstva, želje po tem ne skrivam. 
Vem, da imava v sebi veliko, vendar bomo videli. 
sanje za naprej?
Želim ostati v stiku z vsem, kar mi je pomagalo pri dosedanjem 
napredku ter najboljše tekme prikazovati v finalih največjih 
tekem.

Z razdalje nekaj mesecev od tekme sta mlada redkobesedna 
fanta uspela povedati le malo. Zdi se, kot da skrivata v sebi 
velike načrte in zato raje modro molčita …
kako danes gledata na svoj finalni nastop na 
portugalskem?
Alan: Ne smem spati na lovorikah, biti moram čim bolj skon-
centriran na sedanje treninge.
Simon: Nisem mogel verjeti, da nama je to uspelo, zelo počasi 
sem začel dojemati, da sva tretja in sreča je bila vedno večja. 
Najlepše pa je bilo, ko sva stopila na stopničke in videla, 
kako zastava Slovenije plapola v vetru. Potem so nama pove-
dali, da je to prva naša mladinska medalja nasploh.
kaj načrtujeta za 2013?
Alan: Za sezono 2013 načrtujem nastop v enojcu. Poskušal 
bom popraviti rezultat s Portugalske in upam, da mi bo uspelo.

Simon: Naslednjo sezono bom med člani sam, saj bo Alan 
še mladinec. Vendar upam, da nama uspe vseeno nastopiti 
na kaki veliki tekmi tudi skupaj. Rad bi nastopil na svetovnem 
prvenstvu za mlajše člane v Kanadi. Do sedaj sem zadovo-
ljen, glavno je, da uživam.
kako potekajo priprave na naslednjo sezono?
Alan: Treningi to jesen so potekali po zastavljenih načrtih. Na 
testiranjih, ki smo jih opravili, so bili rezultati spodbudni.
Simon: Trenutno se počutim dobro, še precej kilometrov pa bo 
treba preveslati, da se bom odlično počutil tudi med samim 
treningom. Letos sem začel obiskovati fakulteto za promet in 
pomorstvo v Portorožu in težko je kombinirati predavanja in 
treninge v Kopru. Ampak za enkrat mi uspeva in celo treniram 
veliko več kot lani.
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V športu, kjer je marsikaj merljivo, uspeh 
pa bolj kot v kateri koli drugi kajakaški 

disciplini direktno povezan z garanjem, 
se Jošt ravna sproščeno in  instinktivno. 
Ni skrivnost, da je njegova fizična pri-
prava naravnost zastrašujoča. Če k temu 
dodamo še široko ekipo, ki mu stoji ob 
strani, njegov vzpon v širši kajakaški vrh 
ni tako presenetljiv. Njegov glavni cilj 
letos so bile olimpijske kvalifikacije. Tu mu 
je spodrsnilo, a glede na uspehe, ki so 
sledili poleti, je bil neuspeh verjetno posle
 dica pomanjkanja izkušenj.
Sledili so izjemen nastop na svetovnem 
pokalu v Duisburgu (7. mesto), dvojne 
stopničke na svetovnem pokalu v Moskvi 
ter dve šesti mesti na evropskem prven-
stvu v Zagrebu. Jošt takole razmišlja med 
decembrskimi pripravami v Rovinju:
Čemu pripisuješ napredek v tej 
sezoni?
Napredek pripisujem predvsem času, 
delu in usklajenosti celotne ekipe in izku-
šnjam.
občutki v finalu in do finala v 
zagrebu?
Občutki so vsakič, ko mi čoln steče in ko 
vem, da sem odveslal po svojih najboljših 
močeh, odlični. Če pa to pomeni, da s 
tem napreduješ iz kvalifikacij, v polfinale 

in nato v A-finale in pri tem prehitevaš 
imena, ki so v tem športu že zelo znana ... 
Uf, všeč mi je ta občutek.
kaj misliš, da potrebuješ, da bi bil 
še boljši?
Če odmislim finančna sredstva, ki jih 
potrebujem za osnovno življenje, po tem 
samo tako naprej. Kar se tiče samih tre-
ningov verjamem, da so pravilno začrtani.
Cilji za 2013?
Začeti sezono tam, kjer sem končal in 
poizkusiti preveslati 1000-metrsko razda-
ljo še hitreje in gledati na tekmi čim manj 

oziroma nič hrbtov tekmovalcev na drugih 
progah.
kako boš zastavil obdobje trenin-
ga do ria?
Kot sem omenil že pri enem od prejšnjih vpra-
šanj, ne nameravam do 2016 nič kaj dosti 
spreminjati. Ekipa ostaja ista. Motivacija 
in cilji pa so na zelo visokem nivoju. 
Seveda pa vsaka sezona pokaže, ali je 
potrebno kaj malega spremeniti, dodati, 
odvzeti ... Drugače pa bo vse potekalo 
po ustaljenem ritmu.

Piše: Jernej Župančič Regent

Jošt Zakrajšek je danes ena bolj nenavadnih pojav v mirnovodaški karavani. V svet 
sprinta in kajaka je vstopil kasneje kot kdorkoli drug izmed njegovih konkurentov. Tudi 
disciplina, od koder prihaja, se zdi nenavadna predpriprava za njegove dosežke danes. 
Pa vendar je morda Jošt prav zato tako neobremenjeno obul čevlje svojega novega 
poklica. 

Joštova pot
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Mesec dni kasneje je v Zagrebu na evropskem prvenstvu 
spet pokazale zobe. V še enem napetem finalu je tu osvo-

jila bron. Zdelo se je, da bo London dočakala v najboljši možni 
koži. Svoje priprave je po Zagrebu še zaostrila, saj se je vede-
la, da mora unovčiti življenjsko formo. A London ji očitno ni bil 
usojen. Špelino veslanje ni bilo tisto pravo, ki smo mu bili priča 
spomladi in že mnogokrat poprej. Morda je v zanosu olimpijske 
mrzlice od sebe želela preveč in iskrica potrebna za vrhunski 
nastop v izenačenem polfinalu se ni prižgala. A po igrah se je 
hitro pobrala in svoj pogled usmerila v Rio.

kako danes z razdalje nekaj mesecev gledaš na 
london?
S tekmo v Londonu nisem zadovoljna, ker so bili moji cilji dosti 
višji od 10. in 12. mesta, ki sicer nista tako slabi uvrstitvi. Vem, da 
sem bila dosti boljše pripravljena od tega, kar sem tudi pokazala 
tako na svetovnem pokalu kot tudi na evropskem prvenstvu. Pred 
OI so bili tudi rezultati na treningih še boljši od tistih pred ostalimi 
tekmami. Na žalost je bila polfinalna tekma na 500m najslabša 
letošnja in če bi jo lahko še enkrat odveslala, bi jo sigurno čisto 

drugače. Ampak to je šport, moraš pokazati tisto, kar znaš v 
točno določenem trenutku in meni to ni uspelo. Iz napak se 
učimo in nas delajo še močnejše, kar mi daje še dodaten motiv 
in energijo za naslednji olimpijski ciklus.

Cilji za 2013?
Za enkrat imam plan nastopiti na vseh tekmah svetovnega poka-
la, na EP, mediteranskih igrah in SP, ampak se bomo sproti odlo-
čali za naprej glede na rezultate in počutje. Cilji so, da napredu-
jem še bolj in popravim svoje najboljše rezultate iz prejšnjih let.

Želje za naslednja 4 leta?
Da bi čim boljše trenirala, se ob tem tudi čim bolj zabavala in 
napredovala za čim boljši rezultat v Riu.

kaj te žene naprej?
Rada imam to, kar delam, dokler uživam v tem in vidim napre-
dek, bom nadaljevala. Rada zmagujem in to mi daje krila.

Piše: Jernej Župančič Regent

Za Špelo Ponomarenko Janić je bržkone prelomna olimpijska sezona. Na igre v Londonu 
se je pripravila še bolje in bolj temeljito kot na tiste v Pekingu. Čutila je, da bi to lahko 
bil njen trenutek. Tudi začetek sezone je pokazal, da je na pravi poti. Na svetovnem 
pokalu v Poznanju je v K1 500 metrov z izredno vožnjo dosegla drugo mesto in le nekaj 
centimetrov jo je na jezeru Malta ločilo od zmage. 

Špelino olimpijsko leto



14

Slalomisti so se pomerili v Lee Valleyju, kjer so zaradi olim-
pijskih iger zgradili povsem nov kajakaški center z izjemno 

atraktivno progo - eno najbolj zanimivih na svetu. Kajakaška 
olimpijska preizkušnja je bila napeta, na trenutke zelo drama-
tična, po finalih pa za Slovence tudi polna solza. A v športu je 
tako, da na stopničke za zmagovalce stopijo tisti, ki so v danem 
trenutku najbolj zbrani, za vse ostale pa ostaja nova priložnost. 
Slovenski kajakaši so kljub najvišjim ciljem na koncu dosegli 

dober ekipni uspeh, čeprav so si prav gotovo vsi, tako oni kot 
strokovno vodstvo in navijači, želeli še več. Šesto mesto kajaka-
ša Petra Kauzerja, osmi mesti kanuista Benjamina Savška in dvoj-
ca Luka Božič-Sašo Taljat ter 13. mesto kajakašice Eve Terčelj so 
v tako močni konkurenci dobri rezultati, žal je manjkala le pika 
na i – osvojena olimpijska kolajna. To bi bili ob nekoliko večji 
zbranosti in z nekaj sreče slovenski tekmovalci sposobni osvojiti. 
Dobre uvrstitve so namreč dosegali v kvalifikacijah in nato v pol-

ekipnega uspeha
Slovenski kajakaši in kanuisti, ki v svetovnem merilu sodijo med najuspešnejše ter se 
s svetovnih in evropskih prvenstev redno vračajo s kolajnami, so tudi na OI v London 
odpotovali z izjemno visokimi cilji. Dvakratni svetovni prvak Peter Kauzer je bil celo 
eden izmed redkih slovenskih športnikov, ki niso skrivali svojih ciljev in želja po osvojitvi 
olimpijske kolajne. Čeprav se v nepredvidljivi slalomski preizkušnji na žalost ni izšlo po 
željah slovenske ekipe in navijačev, pa so tako slalomisti kot sprinterka na mirnih vodah 
Špela Ponomarenko Janić dosegli lep ekipni uspeh. Po kriterijih Olimpijskega komiteja 
Slovenije so namreč vsi svojo nalogo opravili odlično oziroma dobro.

Kajakaši ob izjemnem 
olimpijskem vzdušju do lepega 
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finalih, nekoliko grenak priokus so pustile le finalne vožnje, kjer 
tekmovalci niso znali unovčiti dolgoletnih izkušenj, predvsem pa 
dobre pripravljenosti. 
Kajakaška tekmovanja so bila v prvih dneh OI med najbolj obi-
skanimi tekmami, saj so bila praktično vsa mesta zasedena že v 
kvalifikacijah, povsem polne tribune pa so bile v dneh polfinalnih 
in finalnih preizkušenj. Večina gledalcev je v Cheshunt, kjer je 
proga, iz Londona prišla z vlakom. Od železniške postaje do 
vstopa na prizorišče je bil približno 20 minuten sprehod, tako da 
so se že več kot dve uri pred začetkom tekmovanja od postaje 
do proge vile dolge vrste kajakaških navdušencev, pa tudi tistih, 
ki slaloma na divjih vodah pred obiskom olimpijske tekme sploh 
niso poznali. Varnostni ukrepi, ki so bili razlog za precejšnjo 
gnečo, so bili podobni tistim na letališčih.
Tekmovališče je sprejelo 12 tisoč gledalcev, ki so napolnili 
tribune do zadnjega kotička praktično vsak dan slalomskih 
tekmovanj. To je prineslo vzdušje, kakršnega na kajakaških 
tekmovanjih nismo vajeni. V London je pripotovalo tudi veliko 
slovenskih navijačev, ki so prišli podpreti svoje favorite. Glasno 
vzpodbujanje vseh tekmovalcev in ponorele tribune ob nastopih 
britanskih slalomistov so poskrbeli za neponovljivo doživetje. 

Svoje so dodali še tekmovalci, ki so se merili na nepredvidljivih 
brzicah in spektakel je bil neizbežen. Tako napetim finalom v 
prav vseh štirih kategorijah že dolgo nismo bili priča. 
Nekaj dni po zaključku slalomske olimpijske preizkušnje se je v 
boj za čim boljšo uvrstitev podala še sprinterka na mirnih vodah 
Špela Ponomarenko Janić. Pred svojim drugim olimpijskim nasto-
pom v karieri je želela izboljšati svojo uvrstitev z olimpijskih 
iger v Pekingu, kjer je na 500-metrski preizkušnji navdušila s 
šestim mestom. Čeprav je v letošnji sezoni že dosegala izvrstne 
rezultate, nenazadnje je bila na stopničkah tako na tekmi svetov-
nega pokala v poljskem Poznanju kot na evropskem prvenstvu 
v Zagrebu, je tudi ona na jezeru Dorney v Etonu, kjer so se 
za naslove olimpijskih prvakov merili sprinterji, sledila divjevo-
daškim kolegom in zaostala za svojimi cilji ter zasedla deseto 
mesto na 200 metrov in 12. mesto na 500 metrov. »Vse skupaj 
lahko rečem, da je manj od pričakovanj. Vsekakor sem si želela 
dve finali in boj za medalje. Na koncu dve B finali … Mogoče 
bi se morala posvetiti samo 500-metrski razdalji, glede na to, da 
sem letos boljše rezultate dosegala tam. Ampak to je šport, ni 
zmeraj lahko, nisi zmeraj srečen, deseto mesto tudi ni slabo na 
OI,« je po tekmi povedala primorska kajakašica. 
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Sezona 2012 je poleg lanske najuspešnejša kar se tiče 
slalomskega svetovnega pokala od njegovih začetkov leta 

1988 pa do danes. Enako kot lani so slovenski reprezentanti 
zbrali sedem uvrstitev na stopničke za zmagovalce, v skupnem 
seštevku pa je kajakašica Urša Kragelj postala prva Slovenka z 
zmago, poleg Petra Kauzerja, ki je bil najboljši v skupnem seštev-
ku 2009 in 2011, pa šele druga slovenska slalomistka sploh z 
zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Njen uspeh sta 
s prvo uvrstitvijo med najboljše tri v skupnem seštevku dopolnila 
Luka Božič in Sašo Taljat, ki sta zaostala le za francosko dvojico 
Labarelle – Peschier in bratrancema Škantar s Slovaške.

Po premoru zaradi olimpijskih iger se je svetovni pokal nada-
ljeval s tekmama v Pragi in v Bratislavi. V češki prestolnici, ki 
bo prihodnje leto gostila tudi svetovno prvenstvo, se je izkazal 
kanuist Benjamin Savšek, ki je ugnal vso konkurenco in se veselil 
prve zmage v svetovnem pokalu. Varovanec Jožeta Vidmarja je 
v Pragi leta 2010 že osvojil srebro, tokrat pa z daleč najhitrejšo 
finalno vožnjo Sloveniji priveslal sploh prvo kanuistično zmago v 
svetovnem pokalu. »Super sem tekmoval v finalu in odpeljal čisto 
vožnjo. Že na startu sem vedel, da bom moral iti na vse ali nič 
oziroma odpeljati čisto in kar se da hitro vožnjo. Kot kaže mi ta 
proga res leži že od leta 2010, ko sem bil drugi, in upam, da 
se mi bo izšlo tudi drugo leto na svetovnem prvenstvu. Prikazal 
sem odlično vožnjo in postavil dober čas. Zadovoljen sem tako 
s svojo vožnjo kot rezultatom,« je razlagal Savšek. 
Njegov uspeh sta dopolnila tudi Luka Božič in Sašo Taljat, ki 
sta drugemu mestu iz Cardiffa dodala še tretje iz praške Troje. 
Božič in Taljat imata na to progo lepe spomine, saj sta v sezoni 
2011 prav tu priveslala do svoje prve zmage v svetovnem 
pokalu. »Bilo je enako kot lansko leto. Lepo sva gradila tekmo in 
na koncu v finalu pokazala najboljšo vožnjo. Čeprav sva imela 
dotik, je bilo vseeno dobro. Sva zadovoljna. Na tekmo sva šla 
brez kakršnihkoli obremenitev in s tem, kar sva dosegla, sva še 
kako zadovoljna,« je povedal Luka Božič. Prvo in tretje mesto, 
ki sta ju Primorca osvojila v zadnjih dveh sezonah, sta zagotovo 
dobra popotnica pred najpomembnejšim tekmovanjem priho-

Piše: Nina Jelenc

V prejšnji številki revije Kajak&kanu smo pisali o odličnem začetku sezone svetovnega 
pokala v slalomu, ko je kajakašica Urša Kragelj v Španiji kot prva Slovenka dosegla 
zmago v tej seriji tekmovanj, Luka Božič in Sašo Taljat pa sta bila na prvi tekmi v Cardiffu 
druga. Nadaljevanje je bilo še uspešnejše, saj so slovenski reprezentanti na preostalih 
dveh tekmah priveslali še do petih kolajn, ob tem je Urša Kragelj zmagala v skupnem 
seštevku svetovnega pokala, Luka Božič in Sašo Taljat pa sta bila v končni razvrstitvi 
tretja. 

Enkraten zaključek sezone 
slalomskega svetovnega 

pokala
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dnega leta – SP v Pragi. »Prav gotovo je to pokazatelj, da nama 
ta proga leži in da se na njej dobro počutiva. Prav na tej progi 
dosegava najhitrejše čase,« je dodal Sašo Taljat.
Iz Prage so se tekmovalci preselili še v Bratislavo, kjer jih je 
čakal zaključek svetovnega pokala. Po težavnem obdobju, ko 
ga je pestila poškodba in okrevanje po dveh operacijah ter 
iskanje pravih občutkov, se je v velikem slogu med najboljše vrnil 
kajakaš Jure Meglič. Na progi, kjer je leta 2010 postal evropski 
podprvak, je sicer storil napako, ki pa ni ogrozila zlate kolajne. 
»Lepo je zmagati na koncu sezone. Še posebej po celem letu 
nenehnih težav, ki so se mi dogajale skozi sezono. To je tudi 
dobra popotnica za naslednjo sezono. Res sem vesel tega uspe-
ha in tudi sama finalna vožnja je bila kar v redu, razen dotika 
predzadnjih vrat,« je po tekmi povedal Jure Meglič. Tekmovalec 
KKK Tacen je bil hitrejši od dveh Francozov, Borisa Neveuja in 
Etienna Dailla. Slednji je bil v svetovnem pokalu 2012 razred 
zase, saj je stal na stopničkah na vseh petih tekmah, kar je 
nazadnje med kajakaši uspelo Američanu Scottu Shipleyju v 
sezoni 1999.
Slast zmagovalnih stopničk v svetovnem pokalu pa je prvič 
okusil tudi kanuist Anže Berčič, ki se je v finale uvrstil z desetim 
časom polfinala, nato pa v drugo svojo nalogo opravil z odliko. 

Ko so tekmeci ciljno linijo prečkali s počasnejšim časom kot 
ga je dosegel Berčič, je postalo jasno, da ga bodo konkurenti 
težko ugnali. To je uspelo šele zadnjemu tekmovalcu na startu, 
Slovaku Alexandru Slafkovskemu. »Glede na to, da sem v finalu 
štartal kot prvi, je bil pritisk nekoliko manjši, vendar  pozneje, ko 
sem v cilju čakal ostale tekmovalce, pa je bil pritisk zmeraj večji. 
Konkurenca je zelo velika in vse skupaj je bilo zelo napeto do 
zadnjega trenutka. S trenerjem sva progo dobro naštudirala, 
moram pa pohvaliti tudi svoje navijače, ki so dajali veliko pod-

pro s tribun,« je po tekmi povedal Anže Berčič, ki se je v pretekli 
sezoni v Tacnu že izkazal s četrtim mestom. Izjemno hitro je s 
progo opravil Benjamin Savšek, ki je teden dni prej v Pragi zma-
gal, a na Slovaškem nabral preveč kazenskih sekund, kar šest. 
Na četrtem mestu je za zmagovalcem zaostal za 2,14 sekunde.
Zadnji tekmovalni dan je Urša Kragelj poskrbela, da se je slo-
venska ekipa domov vrnila s kompletom kolajn. Med kajakaši-
cami je osvojila tretje mesto, s čimer je potrdila naziv najboljše 
tekmovalke v svetovnem pokalu 2012. Na progi, kjer je leta 
2010 osvojila tudi bronasto kolajno na evropskem prvenstvu, 
je Kragljeva, vodilna po polfinalu, v finalni vožnji naredila dotik 
in za zmagovalko Jano Dukatovo s Slovaške, zaostala za 3,96 
sekunde. V svojem prvem finalu na tekmah svetovnega pokala 
v sezoni 2012 se je izkazala tudi Eva Terčelj, ki je za las ostala 
brez zmagovalnih stopničk, na četrtem mestu. S tem je ponovila 
uspeh iz lanske sezone, ko je v Tacnu tekmovanje prav tako 
sklenila na četrtem mestu. Tudi takrat  je Urša Kragelj zasedla 
tretje mesto. 
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Beni je na OI v Londonu plačal davek neizkušenosti in se 
moral  zadovoljiti z osmim mestom, kar je v celoti vzeto 

dobra uvrstitev, seveda pa ne tisto, kar je - večni optimist - pri-
čakoval sam.
»Letos sem vseskozi pred olimpijskimi igrami kazal zelo dobro 
formo, a se na žalost v finalu ni izšlo. Kot kaže, sem v Pragi na 
tekmi svetovnega pokala izkoristil izkušnje z OI in sem v finalu 
veslal čisto drugače, bolj trezno. Saj sem tudi tam, ampak tukaj 
se je izšlo. Morda sem imel na kakšnih vratih, kjer voziš na nož, 
tudi nekaj sreče,« priznava Savšek.
»Lahko rečem, da sem s svojo zadnjo sezono zelo zadovo-
ljen, saj je ta bila tudi najuspešnejša v moji dosedanji športni 
karieri. Bron na evropskem prvenstvu mi je prinesel veliko 
veselja, saj sem priveslal eno izmed kolajn, ki sem si jo med 
napornimi treningi velikokrat in srčno želel. Tudi OI so bile 
zame posebne. Vsekakor bi si želel zavrteti čas nazaj in 
popraviti finalni nastop tam, vendar pa je tudi ta dosežek 
zame pomemben, saj se za njim skriva bogata izkušnja. Da 
sem v letošnji sezoni naredil korak naprej in bil v dobri formi, 
pa sem pokazal tudi na svetovnem pokalu v Pragi, kjer sem v 

finalu zopet pokazal svojo vožnjo in priveslal do prve zmage 
v svetovnem pokalu. Za letošnjo sezono smo se s trenerjem 
Jožetom Vidmarjem in ostalimi športnimi strokovnjaki, s kateri-
mi tudi sodelujem, zares dobro pripravljali in zmanjkala je le 
češnja na vrhu smetane, to bi bila olimpijska kolajna. Vendar 
se za prihodnost nimam kaj bati, saj se mi zdi, da moja 
športna kariera lepo napreduje,« razpreda in je optimist za 
naprej naš najboljši kanuist.
V prihodnosti ima Benjamin Savšek še vedno visoke ambicije, saj 
bi rad dosegel še nekaj velikih ciljev in upa, da bo prišel čas, ko 
bo posegel tudi po kolajni na svetovnem prvenstvu. Seveda je 
do tam še veliko treninga, vendar je to istočasno motivacija za 
naslednje štiriletno obdobje. »Vmes se bodo tudi malo spremi-
njala pravila v mojem športu, prva novost bo zame sigurno teža 
čolna, ki se bo znižala za kar dva kilograma. Mislim, da bo to 
slalomu prineslo tudi veliko bolj atraktivneje predstave, saj teža 
čolna močno vpliva na obrate in plovnost na divji vodi. Vsekakor 
se veselim teh novosti in novih izzivov, ki me čakajo drugo leto.«
na vrsti so torej zimske in spomladanske priprave, 
prihodnje leto pa te čakajo novi izzivi?
»Res je. Lep izziv, ki me čaka drugo leto, je četrta tekma sve-
tovnega pokala, saj se bo ta odvijala pred domačo publiko v 
Tacnu. Zelo rad tekmujem doma, saj je tudi vzdušje, ki ga sloven-
ski navijači naredijo neverjetno. Škoda je edino, da se proga in 
center v Tacnu ne obnovi, oziroma ne dogradi, saj so pogoji za 
treninge in tekmovanja bistveno slabši kot drugod po svetu, kjer 
novejši kajakaški poligoni z vso potrebno infrastrukturo nudijo 
ugodnosti, o katerih lahko mi le sanjamo.«

Piše: Borut Perko

Benjamin Savšek je bil že v minulih letih prvi slovenski kanuist na divjih vodah, vendar 
izredne hitrosti med vrati ni nadgradil s psihično trdnostjo, zato je delal napake, pred-
vsem z dotiki vrat. Za 25-letnim kanuistom je izvrstna sezona, ki jo je začel z bronasto 
kolajno na evropskem prvenstvu v Augsburgu, pravzaprav se mu povsem ni izšlo le v 
finalni vožnji na olimpijskih igrah v Londonu, toda že v poolimpijski tekmi svetovnega 
pokala v Pragi je zmagal, kar je sijajen dosežek.

Že nekaj let velja za 
najboljšega slovenskega 

kanuista
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sezono 2012 si začela z uvrs-
titvijo na oi po napetih kva-

lifikacijskih tekmah, končala pa 
z ubranitvijo naslova evropske 
prvakinje do 23 let. kako bi oceni-
la prikazano v letu 2012?
Letošnje leto je bilo zame uspešno, na 
začetku in koncu sezone skoraj sanjsko. 
Oba rezultata sem si želela, a ju po eni 
strani nisem pričakovala in ravno zato je 
bilo veselje morda toliko večje. V osred-
njem delu sezone sicer nisem prikazala 
najboljših voženj, ampak to me le motivira 
za naslednjo sezono.
v solkanu si še drugo leto zapored 
osvojila naslov evropske prvakin-
je do 23 let, na prvem sp za mlajše 
člane v zgodovini pa zaradi oi 
nisi nastopila. ko se ozreš nazaj, 
ti je kaj žal, da si izpustila še 
eno veliko priložnost za odmeven 
rezultat?
Sploh ne. Mislim, da sem se odločila pra-
vilno. Na svetovnem prvenstvu za mlajše 
člane bom imela priložnost nastopiti še 
prihodnja tri leta, nastop na olimpijskih 
igrah pa je morda enkratna življenjska 
priložnost. Nanj sem se hotela čim bolje 
pripraviti, zato sem po evropskem član-
skem prvenstvu tudi vse podredila temu 
cilju.

po nadi Mali si bila druga 
slovenka na oi v slalomu. kako 
bi opisala olimpijsko izkušnjo?
London je bila super izkušnja in mi bo 
ostala v spominu celo življenje. Je čisto 
posebno doživetje in jo težko vzameš kot 
navadno tekmo, saj je bučna množica 
gledalcev nepredstavljivo velika v pri-
merjavi z ostalimi kajakaškimi tekmami. 
Nekaj posebnega je prav gotovo tudi 
življenje v olimpijski vasi, kjer je super 
vzdušje in ne manjka prav ničesar. 
Čeprav ti na oi ni uspel preboj v 
finale, kar si si verjetno želela, 
pa si iz nastopa gotovo potegnila 
nekaj izkušenj, kako nadaljevati v 
prihodnje?
Ker sem prvič tekmovala na takšni tekmi, 
nisem točno vedela, kaj pričakovati. 
Vedno si postavim visoke cilje in tudi 
tokrat ni bilo drugače. Čeprav se ni razp-
letlo po najboljšem možnem planu, se mi 
zdi, da sem se veliko naučila. Verjetno 
bom sedaj drugače gledala na ostale 
tekme, predvsem pa je bila dobra lekcija 
pri psihični pripravi.
na dp si nastopila tudi v kanuju, 
prav tako si na sp 2010 v tacnu 
tekmovala tudi v tej, takrat še pov-

sem sveži, disciplini. razmišljaš, 
da bi v prihodnje tudi na največ-
jih tekmovanjih nastopala tako v 
kajaku kot kanuju?
Je zelo dobro dopolnilo k treningu, a 
trenutno nimam posebnih tekmovalnih pla-
nov. Vanj se usedem le v toplih dneh in bolj 
za šalo ter sprostitev. Morda bi mi pose-
ben izziv predstavljal nastop na naslednjih 
olimpijskih igrah, a kot kaže discipline C1 
ženske ne bo na programu. Bi bilo pa tudi 
zanimivo sestaviti slovensko žensko kanuis-
tično ekipo in se preizkusiti tudi v tem.
kakšne priprave te čakajo pred 
sezono 2013? in predvsem kakš-
ne cilje si si zastavila za prihodnje 
leto?
V letošnjem letu se nam je z odprtjem 
nove kajakaške proge v Abu Dabiju 
ponudila nova možnost za zimski trening, 
ki jo bom z veseljem izkoristila. Spomladi 
bomo verjetno odšli še na kakšne krajše 
priprave po Evropi, vendar je vse še v 
fazi dogovarjanja. Cilji so podobni kot 
vsako leto, napredovati in biti boljši ter 
uživati v tem, kar delam. Vsekakor pa si 
poleg tega želim tudi čim bolje usklaje-
vati veslanje s študijem, saj mi vzame kar 
nekaj časa in energije.

Piše: Nina Jelenc

Slovenske kajakašice v zadnjih sezonah dosegajo vse več izvrstnih rezultatov in post-
avljajo nove mejnike v zgodovini slovenskega kajakaštva. Veliko zaslug za to ima tudi 
20-letna Ljubljančanka Eva Terčelj, ki je letos v Solkanu še drugo leto zapored osvojila 
naslov evropske prvakinje do 23 let, dober mesec dni pred tem pa kot druga slovenska 
kajakašica v zgodovini nastopila tudi na OI.

OI dobra lekcija psihične 
priprave
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sezona 2012 se je končala že pred časom. zdaj 
sta verjetno že lahko premislila o sezoni 2012 in 

lahko podata oceno?
Luka: Sezona se je končala po EP do 23 let v Solkanu, čeprav 
sva en teden za tem spet hotela naslov državnih prvakov prinesti 
v domači klub KKSE, kar nama je uspelo. Sezona je bila ena 
izmed daljših ter fizično in psihično najnapornejših. Pred štirimi 
leti sva si zadala cilj uvrstitve v London, vendar so se ti cilji iz 
leta v leto višali. Napredovala sva zelo hitro in zadnji dve leti 
pred OI sva sodila v sam vrh v disciplini C-2. To sva dokazovala 
tudi na največjih tekmovanjih. Na svetovnem prvenstvu sva z lah-
koto pridobila mesto na londonski olimpijadi, nato pa je prišlo 
olimpijsko leto. Začela sva ga zelo dobro, motivirana, željna 
uspeha sva krenila na pot do Londona. Zimske priprave doma 
in v Avstraliji sva opravila najboljše, kolikor se je dalo. Nato 
pa sva prišla domov, kjer so se začeli problemi, ko nama ni in 
ni stekel čoln. Na tekmah pred OI sva prikazovala povprečne 
vožnje, s katerimi še zdaleč nisva bila zadovoljna, vendar sva 

se nekako prebila do tekme v Londonu. Kjer pa se je zgodilo, 
kar se je. Sezono ocenjujem kot povprečno, saj nisva dosegla 
glavnega cilja, ki sva si ga zadala, čeprav sva se na vseh ostalih 
tekmah brez težav uvrščala v finala. Še sedaj pa ne vemo, kaj 
je bil vzrok za majhno razočaranje v pretekli sezoni, vendar pa 
sva se iz tega tudi nekaj naučila.
Sašo: Prvič v karieri sva nastopila na OI, prvič v karieri sva stala 
na odru za zmagovalce v skupnem seštevku svetovnega pokala 
in uspela ponoviti naslov evropskih prvakov v kategoriji mlajših 
članov, tako da jo lahko ocenim za uspešno. 
v londonu sta nastopila kot prvi C2 v zgodovini 
slovenije. Glede na pretekle rezultate sta bila v 
krogu favoritov za najvišja mesta. je bilo breme oi 
preveliko?
Luka: Ja, res je, v štirih letih sva se na jakostni lestvici pred OI 
nahajala na 2. mestu, kar potrjuje, da sva pred Londonom dose-
gala izjemne rezultate. Breme je bilo res kar veliko, ampak sva 
se soočila s tem in se na to tudi psihično pripravila. Vsi ti dobri 

Piše: Nina Jelenc

Primorskega kanuističnega dvojca Luka Božič – Sašo Taljat ljubiteljem kajakaštva ni 
treba posebej predstavljati. Varovanca Dejana Testena s svojimi rezultati navdušujeta 
že več sezon, tudi  v letu 2012 sta nanizala nekaj odličnih rezultatov. Še drugo leto 
zapored sta osvojila naslov evropskih prvakov do 23 let, v svetovnem pokalu sta se 
na zmagovalne stopničke povzpela dvakrat, prvič pa sta sezono zaključila tudi na 
stopničkah v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer sta bila tretja.

Luka in Sašo misli že  
usmerjata proti Riu
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rezultati pred OI so nama samo dvignili samozavest, tako da po 
eni strani je bilo težko, po drugi pa tudi ne.
Sašo: Nobena tekma ni niti malo podobna nastopu na OI, tako 
da je breme seveda veliko. Kljub temu, da te vsi skušajo pripra-
viti na to, kaj boš doživel, te zasipajo z nasveti, moraš le sam 
dati skozi vse to. 
v londonu sta tekmovala pred 12 tisoč gledalci, kar 
je zelo velika številka, še posebej za slalomska tek-
movanja. kako je čakati na startu in potem tekmova-
ti pred tako množico?
Luka: Ko sem bil na štartu OI sem šele doumel besede Petra 
Kauzerja, ki je pravil, da so OI čisto druga tekma, kakor svetovno in 
druga prvenstva. Tremo sem imel tudi na drugih tekmovanjih, tudi na 
OI je ni mogoče izključiti. Moram reči, da sva se na to tekmo glede 
psihičnega pritiska zelo dobro pripravila, tako da sem se na štartu 
počutil še kar dobro. Lahko pa sedaj tudi sam potrdim, da se OI ne 
morejo primerjati z nobenim drugim tekmovanjem.
Sašo: Stati iz oči v oči z gledalci je res neverjetna izkušnja. Sam 
tega nisem jemal kot težavo, ampak sem v vsej tej pozornosti 
zelo užival. 
kaj se vama je v londonu na oi in vseh s tem pove-
zanih dogodkih najbolj vtisnilo v spomin?
Luka: Celoten predolimpijski in olimpijski čas je bil zame tako ali 
tako nekaj najlepšega kar se mi je doslej zgodilo v življenju. V 
spomin se mi je vtisnilo veliko trenutkov, ki jih ne bom nikoli poza-
bil. Celotna zgodba, druženje z najboljšimi športniki Slovenije 
in celotnega sveta, olimpijska vas, pozornost, ki ti jo namenjajo 
ljudje, navijači, olimpijski London, otvoritvena slovesnost in še bi 
lahko našteval ...
Sašo: Celotna olimpijska vas, kjer srečuješ tekmovalce različnih 
zvrsti, ki jih nimaš priložnosti nikjer drugje srečati. 
sezono 2012 sta zaključila na najlepši možni način, 
z zmago na ep u23 v solkanu. bila sta najboljša vse 
od kvalifikacij pa do finala. je bilo tudi v resnici tako 

enostavno kot je bilo videti s tribun?
Luka: Hotela sva ubraniti ta naslov iz prejšnje sezone, kar nama 
je tudi uspelo. Tako sva zaključila to skupno zgodbo do 23 let s 
štirimi medaljami izmed petih možnih. Tekma pa se je razpletala 
podobno kot leto prej. Začela sva zelo sproščeno in prikazovala 
odločno izpeljane teke, vendar nama je bilo skozi tekmo vedno 
težje tekmovati, na koncu pa sva ohranila dovolj zbranosti in 
osvojila še drugo prvo mesto v kategoriji do 23 let.
Sašo: Tudi meni, ko gledam nazaj, izgleda enostavno, ampak je 
bilo daleč od tega. Ravno tako sva se morala potruditi, kot na 
katerikoli drugi tekmi, na svetovnih pokalih, članskih evropskih 
in svetovnih prvenstvih. Nobena zmaga ni lahka, niti podarjena.
v sezoni 2013 se obeta nekaj sprememb. luka se bo 
posvetil tudi kanuju enosedu. kakšni so načrti pri-
prav in ciljev za novo sezono? 
Luka: Smo že globoko v zimskem pripravljalnem obdobju, vendar 
pa zaradi mojih načrtov v C-1 trenirava večinoma posebej, kar pa 
nama ni tako zelo tuje, saj opraviva tudi čez leto veliko treningov 
posebej. Konkretne cilje za tekme si še nisva postavila, dejstvo pa 
je, da se bom do izbirnih tekem povsem posvetil disciplini C-1, kjer 
imam tudi visoko postavljene cilje. V skupni zgodbi pa se nama 
nikamor ne mudi, saj naju glavna tekma sezone čaka šele v septem-
bru 2013, kjer bova spet skušala poseči pa kakšnem odmevnem 
rezultatu. Najverjetneje se bom za mesec dni sam odpravil na novo 
odprto progo v Dubaj, nato pa skupaj s Sašom še v Pau na malo 
krajše priprave. Seveda pa sva skupaj začela naslednjo štiriletno 
obdobje, kjer bo vse podrejeno naslednjim OI v Riu 2016. 
Sašo: Odločil sem se, da bom z izjemo krajših 3- 4 dnevnih pri-
prav, treninge večinoma izvajal doma. Vse to, ker sem si zadal 
končati vse izpite, ki me še čakajo v naslednjem letu. Glavne 
tekme ostajajo SP in EP za člane in pa seveda svetovni pokali. 
Nimava namena izpustiti nobene tekme svetovnega pokala. 
Spust bova zaradi pomanjkanja časa med določenimi tekmami 
črtala iz programa za naslednje leto.
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za tabo je sezona, ki je bila 
verjetno polna mešanih občut-

kov. na eni strani težave v začet-
ku sezone, na drugi odličen zaklju-
ček z zmago v bratislavi. kako 
ocenjuješ prikazano v letu 2012?
Veseli me, da sem sezono, v kateri so me 
pestile poškodbe, zaključil z zmago v 
Bratislavi. Težko se je bilo sprijazniti s tem, 
da po operaciji ne bom mogel takoj dose-
gati vrhunskih rezultatov. Veliko truda sem 
vložil v rehabilitacijo in temu prilagojene 
treninge in veseli me, da je bil ves moj trud 
na koncu sezone nagrajen. Predvsem pa 
mi je ta zmaga dala dodaten zagon za 
naslednjo sezono.  
lani si prestal dve operaciji hrb-
tenice, zaradi česar si moral izpu-
stiti kar nekaj treninga, poznalo 
pa se je tudi na začetku sezo-
ne, ko si iskal prave občutke. Še 
vedno čutiš posledice, ali je sedaj 
to mimo?
Zdaj se počutim veliko bolje. Redno 
delam vaje za hrbet in sem ves čas 
aktiven, predvsem to je razlog, da hujših 
posledic ne čutim.

po prvem delu svetovnega pokala 
nisi bil najbolj zadovoljen, prekinil 
si tudi sodelovanje s trenerjem. 
po premoru pa je prišlo do pra-
vega preobrata in na koncu tudi 
zmage v bratislavi. kaj so bile 
tiste glavne zadeve, ki so prinesle 
spremembo? 
V začetnem delu tekmovalne sezone sem 
uvidel, da v tej smeri ne bom mogel 
nadaljevati. Razšel sem se s trenerjem in 
se odpravil na priprave, kjer sem opravil 
velike količine treninga. Verjel sem sam 
vase, v težkih trenutkih pa so mi ob strani 
stali najbližji.
v bratislavi si prišel do nove 
zmage v svetovnem pokalu, po 
zmagi na domači progi v tacnu. 
katera ti pomeni več? 
Težko je odgovoriti na to, katera zmaga 
mi pomeni več. Stati na najvišji stopnički 
pred domačimi navijači je nekaj poseb-
nega, sploh, ker sem takrat osvojil svojo 
prvo zlato medaljo na svetovnih pokalih. 
Zmaga v Bratislavi pa mi je dala potrdi-
tev, da sem po poškodbi, nato operaciji in 
zahtevni rehabilitaciji na pravi poti in da 
je bil ves trud vložen v pravo smer.

 s pripravami na sezono 2013 je 
prišlo do sprememb tudi v trener-
skem kadru v klubu. po razhodu 
s trenerjem si iskal novega, sedaj 
ste v klubu dobili Miho terdiča. 
verjetno to prinaša tudi določene 
spremembe pri delu in treningu?
Če veš, da nekaj ni v redu, so spremem-
be dobrodošle. Vsak se mora zavedati, 
kakšna je njegova naloga, da lahko dose-
žemo zadane cilje. »Materiala« je dovolj, 
potrebno ga je le dobro obdelati.
lani si imel precej okrnjene pri-
prave, kako pa bodo potekale 
letos? kakšne cilje imaš pred sezo-
no 2013?
V sezono 2013 grem veliko bolj spro-
ščeno. Poškodbo sem zaenkrat saniral, 
diplomiral sem na Naravoslovno tehniški 
fakulteti, smer grafična tehnika, in končno 
lahko misli usmerim le v priprave in kasne-
je tekmovanja. Že nekaj časa treniram po 
programu, za mano so krajše priprave 
v Pragi, veselim pa se zimskih priprav v 
Abu Dabiju. Vrhunec sezone bo sigurno 
svetovno prvenstvo v Pragi, zato so tudi 
moji cilji usmerjeni predvsem tja.

Piše: Nina Jelenc

Po težkih trenutkih, ki jih je doživljal ob operacijah hrbtenice in rehabilitaciji, ter negoto-
vem začetku leta 2012, se je Jure Meglič prav ob koncu sezone zmagoslavno vrnil med 
najboljše svetovne kajakaše, kjer je bil zadnjih nekaj sezon nepogrešljiv član. Evropski 
podprvak in tretjeuvrščeni s svetovnega prvenstva v Tacnu je na zadnji tekmi svetovne-
ga pokala v Bratislavi priveslal do svoje druge zmage v tem tekmovanju. 

Sproščeno v sezono 2013
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Svetovni in evropski ekipni 
prvak do 23 let, 3. mesto posa-

mično na svetovnem prvenstvu 
do 23 let, stopničke v svetovnem 
pokalu … verjetno sezona, s kate-
ro si zelo zadovoljen. 
Res je. Z letošnjo sezono sem zelo zado-
voljen. Izpolnil sem cilje, ki sem si jih 
zadal. Pokazal sem velik napredek v 
veslanju in tudi pri pripravi na tekmova-
nja. Kljub vsemu pa še vedno ostaja veli-
ko stvari, ki jih moram izboljšati.
v bratislavi si se kot deseti uvrstil 
v finale in tako v odločilni vožnji 
štartal kot prvi, nato pa na vrhu 
vztrajal vse do slafkovskega. je 
bilo težko v cilju čakati na končni 
razplet? 
Na začetku je bilo čakanje sproščeno, 
saj sem vedel, da sem na progi naredil 
kar nekaj napak in da bi me lahko kmalu 
prehiteli. Ko pa sem že vedel, da imam 
medaljo, sem potihoma upal, da bo zlata. 
Na koncu je bila srebrna in sem bil še 

vedno zelo zadovoljen. Glede na to, da 
sem bil po polfinalu malce jezen, ker sem 
se komaj uvrstil v finale, bi lahko rekel, da 
je bil štart v finalu lažji, saj sem želel poka-
zati, da lahko dosežem visok rezultat.
slovenci v zadnjih sezonah na tek-
mah v bratislavi tekmujete zelo 
dobro, podobno kot v tacnu, kjer 
si bil v svetovnem pokalu že četrti. 
kje vidiš razloge, da vam gre tam 
tako dobro?
Mogoče so razlogi za dobre nastope v 
Bratislavi povezani z zahtevnostjo vode, 
saj smo bolj navajeni na zahtevnejše poli-
gone, mogoče pa tudi to, da je slovenska 
šola kajaka podobna oziroma se zgledu-
je po slovaški.
takoj po bratislavi te je čakal še 
nastop v solkanu, kjer si veljal za 
enega glavnih favoritov, sploh, 
ker si leto prej osvojil naslov prva-
ka. kaj je šlo narobe v finalni 
vožnji? 
V Solkanu se mi je v finalni vožnji zalo-

milo v spodnjem delu,  ko sem se na neki 
kombinaciji prehiteval in naredil manjšo 
napako ter nato to plačal z lovljenjem 
vrat, z nazaj odpeljanimi vratci in še doti-
kom. Tak je šport enkrat je boljši eden, 
drugič drugi.

po sezoni je prišlo do sprememb 
v trenerski ekipi. sedaj v klubu 
delate z Miho terdičem. je sistem 
dela precej drugačen kot prej? 
Z Miho smo šele začeli sodelovati tako, 
da zaenkrat še ne morem prav veliko 
povedati v tej smeri. Mislim, da je Miha 
odličen trener in prepričan sem, da nas 
bo odlično pripravil na sezono 2013.

kakšne bodo priprave na novo 
sezono? 
Letos bom namesto v Avstralijo odšel tre-
nirat na novo progo v Abu Dhabi.  Všeč 
mi je, ker je nova proga blizu in upam, 
da bodo pogoji za trening tako dobri kot 
v Avstraliji.

Piše: Nina Jelenc

Kanuist Anže Berčič je še eden izmed predstavnikov izjemno uspešne mlade generacije 
slovenskih slalomistov, ki skrbi, da se vsako leto z veseljem ozremo na bero osvojenih 
kolajn. V sezoni 2012 je skupaj z Juretom Lenarčičem in Blažem Cofom priveslal do 
naslova ekipnih prvakov med mlajšimi člani tako na svetovnem kot evropskem prven-
stvu, osvojil je tudi posamično kolajno na SP do 23 let v ZDA, prav tako pa prvič v karieri 
stal na zmagovalnih stopničkah v svetovnem pokalu.

Z jezo do zmagovalnih 
stopničk
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za letošnje leto bi 
lahko rekli slab zače-

tek, dober konec. zaradi 
poškodb si moral izpusti-
ti precej treninga in tudi 
nekaj tekmovanj, med 
drugim svetovno prven-
stvo za mlajše člane v 
ameriki, na koncu pa si 
v solkanu priveslal do 
kolajne. kako bi ocenil 
sezono 2012?
Sezona 2012 mi ni bila naklo-

njena, mogoče že zato, ker že od začetka - oktobra, novem-
bra - nisem imel pravega motiva in volje. Ne vem točno zakaj, 
mogoče zato, ker se je preveč stvari dogajalo v sezoni 2011 
in sem rabil počitek. Potem sem si zlomil še ključnico, kasneje 
sem imel poškodovan še prsni koš, tako sem izpustil približno tri 
mesece treninga na vodi. Nato sem imel dovolj »zajebavanja« 
in se začel pripravljati na evropsko prvenstvo mlajših članov. 
Ponovno sem dobil občutek za vodo in začel uživati.
v letošnji sezoni si prvič tekmoval med mlajšimi člani, 
ne več mladinci. prehod ti je uspel zelo dobro. si se 
na ep in močnejšo konkurenco pripravljal drugače 

kot prej med mladinci?
Pred tekmo v Solkanu sem delal po istem programu kot prej, 
pred mladinskimi tekmami in članskim svetovnim prvenstvom. 
Napisal mi ga je trener Aleš Kuder. Prvič sem ga preizkusil pred 
svetovnim mladinskim prvenstvom leta 2010 v francoskem Foixu. 
Tudi takrat mi je uspelo, torej je program dober.
Glede na to, da si zaradi poškodbe moral izpustiti 
svetovno prvenstvo za mlajše člane v ameriki verje-
tno nisi natančno vedel, kam lahko ciljaš pred prven-
stvom v solkanu in kakšna je tvoja pripravljenost v 
primerjavi s tekmeci. si pričakoval osvojitev kolajne 
pred prvenstvom?
Nikoli ne pričakujem medalj, samo ciljam na njih, in tudi v 
Solkanu sem ciljal na medaljo, ker sem se počutil dovolj pri-
pravljenega za eno tekmo. Solkan mi je vedno ustrezal za 
tekmovanja.
priprave na novo sezono so že v teku. kakšne imaš 
načrte in cilje za leto 2013?
Za novo sezono sem si postavil dva cilja: šolo in kajak. Šola mi 
zaenkrat še gre, pri kajaku pa se pripravljam veliko bolj kot lani. 
Za zimske priprave na divji vodi se s trenerjem še nisva povsem 
dogovorila, saj še ne vem, kdaj točno bom imel izpite. Ciljam na 
prvenstva za člane in mlajše člane, pogoj za to so pa seveda 
izbirne tekme.

19-letni celjski kajakaš Simon Brus je v lanskem letu priveslal do zlate ekipne kolajne 
na članskem EP in osvojil naslov mladinskega evropskega prvaka, letos pa v svoji prvi 
sezoni med mlajšimi člani še naslov evropskega podprvaka. 

Nenaklonjena sezona 2012 
prinesla srebro na EP

www.roto.si

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

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

sport
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Slalomska ekipa, ki je odpotovala na svetovno mladinsko in 
U23 prvenstvo v slalomu v ZDA je bila manjša od ekipe, ki 

običajno nastopa na tovrstnih prvenstvih. Razlog je bil seveda 
finančne narave. So pa bili v ekipi tekmovalci in tekmovalka, 
od katerih smo pričakovali visoke uvrstitve. Tradicija je bila na 
njihovi strani. V mestu Wausau, kjer so že bila organizirana 
nekatera večja slalomska prvenstva, so slovenski tekmovalci 
vedno dobro nastopali. Na mladinskem svetovnem prvenstvu 
leta 1994 sta v svojih kategorijah bronasti kolajni osvojila Dejan 
Stevanovič in Dejan Kralj. Kralj je bil skupaj z Alešem Kudrom 
in Rokom Kodeljo tudi svetovni prvak v ekipni tekmi kajakašev. 
Posebej Kralj ima na Wausau lepe spomine, saj je na isti progi, 
na finalni tekmi svetovnega pokala s tretjim mestom osvojil tudi 
drugo mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v slalomu za 
leto 2001.

Na letošnjem prvenstvu smo največ pričakovali od kanuistov 
v kategoriji mlajših članov. Fantje so povsem upravičili vlogo 
favoritov. Že v posamični tekmi je Anže Berčič osvojil bronasto 
kolajno in s tem potrdil, da je eden najbolj perspektivnih mladih 
kanuistov na svetu.  Anže s samim nastopom sicer ni bil najbolj 
zadovoljen, saj je imel na progi že od začetka nekaj težav. 
Bolj vesel pa je bil nastopa v ekipni tekmi, kjer je veslal skupaj 
z Juretom Lenarčičem in Blažem Cofom. Fantje so odpeljali 
odlično in osvojili naslov svetovnih prvakov. Tekma je bila zelo 

napeta, saj je drugouvrščena francoska ekipa  za njimi zaostala 
manj kot sekundo. To pa ni bil edini slovenski naslov svetovnih 
prvakov na tem prvenstvu. Mladi kajakaši so nadaljevali tradici-
jo starejših iz leta 1994. Martin Srabotnik, Rok Markočič in Vid 
Karner so sestavljali ekipo, ki je osvojila naslov med mladinci. 
Prednost pred drugimi ekipami pa je bila, za razliko od kanu-
istov, zelo velika. Predvsem natančnost je krasila nastop mladih 
kajakašev, ki pa so bili tudi najhitrejši. 

Nastop celotne ekipe v ZDA je bil odličen. Ne samo kolajne. 
Tudi vrsta uvrstitev v finale je pokazala, da so bili vsi člani ekipe 
na prvenstvo dobro pripravljeni. Le mesto je manjkalo, pa bi vse 
s kolajno presenetil Vid Karner, ki se je moral zadovoljiti s četrtim 
mestom. V finalu so veslali še Martin Srabotnik, Jure Lenarčič, 
Luka Žganjar in Ajda Novak.
Prvenstvo, ki je bilo prvo veliko kajakaško  tekmovanje v ZDA  po 
dolgem času, je bilo dobro organizirano. Organizatorji so bili 
zelo prijazni, veliko število prostovoljcev pa je bilo  zaslužnih, da 
so se udeleženci dobro počutili na vsakem koraku. Namestitev v 
hotelu, ki je bil le streljaj od tekmovalnega prizorišča,  je bila odlič-
na, nekaj dobrih restavracij v neposredni bližini pa je poskrbelo, 
da ni bilo treba misliti le na hitro pripravljeno ameriško hrano. 
Predvsem pa je bilo vzdušje v slovenski reprezentanci odlično. 
Tudi to pa je veliko prispevalo k odličnemu izkupičku prvenstva.

Piše: Andrej Jelenc

Tri kolajne, osvojene na svetovnem mladinskem in U23 prvenstvu v ameriškem mestu 
Wausau, so nadaljevanje tradicije uspešnih nastopov naših tekmovalcev na velikih tek-
movanjih v zvezni državi Wisconsin.

V ZDA nadaljevali tradicijo 
uspešnih nastopov
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DOBITNIKI KOLAJN NA NAJVEČJIH 
TEKMOVANJIH V SEZONI 2012

tekmovalec/ka rezultat
alan apollonio 3. mesto, MEP - sprint, Montemor-o-Velho (POR), K2m 1000m
anja kancler 2. mesto, MEP spust - klasika, Solkan (SLO), C1ž
anže berčič 3. mesto, SP U23 – slalom, Wausau (ZDA), C1m

1. mesto, SP U23 – slalom, Wausau (ZDA), 3xC1m
1. mesto, EP U23 – slalom, Solkan (SLO), 3xC1m
2. mesto, WC – slalom, Bratislava (SVK), C1m

benjamin savšek 3. mesto, EP – slalom, Augsburg (NEM), C1m
1. mesto, WC – slalom, Praga (ČEŠ), C1m

blaž Cof 1. mesto, SP U23 – slalom, Wausau (ZDA), 3xC1m
1. mesto, EP U23 – slalom, Solkan (SLO), 3xC1m

dejan kralj 2. mesto, SP – ekstremno kajakaštvo, Öetz (AVT), K1m
eva terčelj 1. mesto, EP U23 – slalom, Solkan (SLO), K1ž
jošt zakrajšek 2. mesto, WC – sprint, Moskva (RUS), K1m 5000m

3. mesto, WC – sprint, Moskva (RUS), K1m 500m
jure lenarčič 1. mesto, SP U23 – slalom, Wausau (ZDA), 3xC1m

1. mesto, EP U23 – slalom, Solkan (SLO), 3xC1m
jure Meglič 1. mesto, WC – slalom, Bratislava (SVK), K1m
lovro leban 3. mesto, WC – sprint, Duisburg (NEM), K2m 500m
luka božič 1. mesto, EP U23 – slalom, Solkan (SLO), C2m

2. mesto, WC – slalom, Cardiff (VBr), C2m
3. mesto, WC – slalom, Praga (ČEŠ), C2m
3. mesto, WC skupno – slalom, C2m

Maks Frančeškin 1. mesto, SP spust – sprint, La Plagne (FRA), 3xK1m
Martin srabotnik 1. mesto, MSP – slalom, Wausau (ZDA), 3xK1m
Matic klobučar 1. mesto, MEP spust – sprint, Solkan (SLO), 3xK1m
nejc Žnidarčič 1. mesto, SP spust – sprint, La Plagne (FRA), K1m 

1. mesto, SP spust – sprint, La Plagne (FRA), 3xK1m
3. mesto, SP spust – klasika, La Plagne (FRA), K1m
1. mesto, WC skupno – spust, K1m 
1. mesto, WC spust – sprint, Kraljevo (SRB), K1m 
1. mesto, WC spust – sprint, Banjaluka (BiH), K1m 
3. mesto, WC spust – klasika, Kraljevo (SRB), K1m 
3. mesto, WC spust – klasika, Banjaluka (BiH), K1m

rok kuk 2. mesto, EP U23 – sprint, Montemor-o-Velho (POR), K1m 1000m
3. mesto, WC – sprint, Duisburg (NEM), K2m 500m

rok Markočič 1. mesto, MSP – slalom, Wausau (ZDA), 3xK1m
1. mesto, MEP spust – sprint, Solkan (SLO), 3xK1m

sašo taljat 1. mesto, EP U23 – slalom, Solkan (SLO), C2m
2. mesto, WC – slalom, Cardiff (VBr), C2m
3. mesto, WC – slalom, Praga (ČEŠ), C2m
3. mesto, WC skupno – slalom, C2m

simon blažević 3. mesto, MEP - sprint, Montemor-o-Velho (POR), K2m 1000m
simon brus 2. mesto, EP U23- slalom, Solkan (SLO), K1m
Špela ponomarenko janić 3. mesto, EP – sprint, Zagreb (HRV), K1ž 500m 

2. mesto, WC – sprint, Poznanj (POL), K1ž 500m
tim kolar 1. mesto, SP spust – sprint, La Plagne (FRA), 3xK1m
urša kragelj 1. mesto, WC skupno – slalom, K1ž 

1. mesto, WC – slalom, La Seu d’Urgell (ŠPA), K1ž 
3. mesto, WC – slalom, Bratislava (SVK), K1ž

vid debeljak 1. mesto, MEP spust – sprint, Solkan (SLO), 3xK1m
2. mesto, MEP spust – sprint, Solkan (SLO), K1m

vid karner 1. mesto, MSP – slalom, Wausau (ZDA), 3xK1m

legenda:
SP – Svetovno prvenstvo
EP – Evropsko prvenstvo
WC – Svetovni pokal

MSP – Mladinsko svetovno prvenstvo
SP U23 – Svetovno prvenstvo za mlajše člane
MEP – Mladinsko evropsko prvenstvo
EP U23 – Evropsko prvenstvo za mlajše člane
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MSP – Mladinsko svetovno prvenstvo
SP U23 – Svetovno prvenstvo za mlajše člane
MEP – Mladinsko evropsko prvenstvo
EP U23 – Evropsko prvenstvo za mlajše člane

Gospod prijon, rojeni ste bili v solkanu. je bila pot do 
kajaka vnaprej določena?
Moj oče je imel v Solkanu mizarsko delavnico s petimi zapos-
lenimi. Seveda je Solkancem prav znanje mizarstva omogočilo 
izdelavo kajakov – batelov, s katerimi smo se potem vozili po 
Soči in Vipavi. Solkanci pa so bili poleti tako in tako velikokrat 
ob Soči, ki je bila del kulture. Sam sem bil rojen leta 1928. Ob 
pričetku vojne sem imel 14 let. Tako da pred vojno z mojim 
veslanjem ni bilo nič, a potem se je moje zanimanje za Sočo le 
še dvigovalo. Žal pa so se po vojni razmere za mizarstvo slab-
šale. Dostopa do furlanskih sosedov ni bilo več in praktično vse 
solkanske mizarske delavnice so propadle, bile nacionalizirane. 
Na tem je nastalo podjetje Meblo.
Med vojno ste sodelovali v protifašističnem boju?
Mamin bratranec pravnik Jože Srebrnič je bil od leta 1926 
poslanec komunistične partije v italijanskem parlamentu. Ko je 
Mussolini komunistično stranko prepovedal, je živel v konfinaciji, 
a se je večkrat vrnil domov, nazadnje pa se priključil partizan-
skemu gibanju in me navdušil, da sem postal pravi antifašist. 
Nosil sem pošto za partizane med Hrastom in Ravnico. Za 
karavlo v Pevmi smo naredili luknjo v ograji in iz nemške kasar-
ne povlekli in odpeljali barkon. Bil sem skojevec in kandidat za 
člana partije. A že takrat me je nekaj motilo. Sum, da ni vse prav 
se je povečal, ko so k nam v delavnico prinesli novico, da se je 
pri prečkanju Soče utopil Jože Srebrnič. Kasneje se je mojemu 
prijatelju, drugemu Jožetu Srebrniču, nek partizan na smrtni 
postelji izpovedal in mu dejal: »Jaz sem juristu razbil glavo.« A 
kaj smo mi vedeli takrat. Lahko smo čutili strah pri nekaterih bolje 
obveščenih, a mi takrat o vseh teh stvareh nismo nič vedeli. Živeli 
smo v idealih, ki so se potem kmalu podrli.
Če se vrnemo k kajaku. kako se je v solkanu razvijal po 
vojni?
Po vojni sem končal mizarske izpite, srednje šole pa nisem 
končal, saj je prevladalo mnenje, da italijanske šole tako in tako 
v Jugoslaviji ne bodo nič veljale. Šolo sem potem zaključil kot 
rezervist v Mostarju. V Solkanu smo leta 1947 ustanovili klub, 
Brodarsko društvo Solkan. Tako smo se kajakaši prvič organizi-
rali v društvo. Prvi predsednik je bil moj prijatelj Vojko Bratina, 
jaz pa sem bil prvi sekretar kluba. A oba sva potem prebegnila 
čez mejo in oba uspela v tujini. Vojko Bratina ima v Torontu 

uspešno podjetje, jaz pa v Rosenheimu. Toda zgodovina kluba 
se je morala spremeniti, niso mogli dopustiti, da bi bila ustanovi-
telja dva, ki sta potem zbežala čez mejo. Morali so nas izbrisati. 
Sedaj velja, da je bil prvi predsednik kluba Zdravko Basin, kar 
pa ni res.
kako je prišlo do vašega bega v tujino?
Po končani šoli v Mostarju sem se vpisal na vojno akademijo 
v Beograd in nameraval narediti kariero v vojski. A je že takoj 
na začetku moj sošolec Vido Kranjc ušel in poskusil pobegniti 
čez mejo. Prijeli so ga na meji in zaprli. Mene so obtožili, češ 
da sem vse vedel in da njegovih namer nisem naznanil. Zaprli 
so me po krivem za tri leta in skoraj vsa tri leta sem preživel v 
zaporu. Zaprt sem bil v Foči. Bil je popolnoma politični zapor. 
Večino zapornikov so sestavljali ostanki bivše jugoslovanske 
vojske – četniki, ki so se borili z Nemci. Okoli 500 je bilo tam 
zaprtih dosmrtno. Po treh letih sem postal ‹normalen› človek, 
moral sem še v Beograd odslužiti vojaški rok, potem sem se 
lahko vrnil domov. V Solkanu sem se želel šolati naprej, pa me 
je tajnik KS Solkan Jože Štucin odpravil z besedami: »Tonček, ti 
si bil na robiji, bodi tiho in bejži delat v Meblo.« Po teh besedah 
sem sedel na mamino kolo, se zapeljal do meje in skočil čez. 
Zame tu ni bilo več prihodnosti.
takrat se je za vas šele začela prava kajakaška pot?  
Ko sem pobegnil čez mejo, sem s pomočjo nemških prijateljev 

Piše: Jakob Marušič

Anton Prijon je dobro znano ime vsem ljubiteljem kajakaškega športa. Njegovi čolni 
so dolga leta veljali za najboljše tekmovalne čolne na divjih vodah. S plastičnimi polie-
tilenskimi čolni pa je njegovo podjetje odprlo reke rekreacijskim športnikom veliko bolj 
kot karkoli v zgodovini kajakaškega športa. Njegov legendarni model kajaka Tajfun je 
naredil pravo revolucijo v rekreacijskem kajakaštvu. Toni, kot ga kličejo poznani, živi 
razpet med Rosenheimom v Nemčiji in Logom pod Mangartom, kjer zadnja leta preživi 
vse več časa. Svoje največje uspehe je dosegel za Zvezno republiko Nemčijo, a ker je 
Solkanec tako po rojstvu kot po duši in seveda govoru, ga z veseljem uvrščamo med 
najpomembnejše slovenske kajakaške delavce. 

Anton Prijon - kajakaški 
vizionar 
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leta 1947 prišel v Nemčijo. V Rosenheimu sem se zaposlil v 
znani tovarni kajakov Klepper. Tam smo izdelovali zložljive 
kajake, ki so bili takrat najmodernejši. Takrat sem imel tudi veliko 
časa za treninge. Moj ideal je bil češki maratonec Emil Zatopek, 
katerega treninge sem kopiral. Vse to se je poznalo na moji kva-
liteti. Na nemškem državnem prvenstvu sem vse premagal za tri 
minute in pol. Nemčijo sem leta 1959 zastopal na svetovnem 
prvenstvu v Franciji in drugo uvrščenega, tudi Solkanca, Pavla 
Boneta premagal za pol minute.  Dva Solkanca sva stala na 
prvih dveh mestih za dve različni državi. Kasneje je tudi Pavel 
Bone prišel v Nemčijo in se poskusil z izdelovanjem kajakov.
kakor je meni znano se je to pripetilo še enkrat? 
Ja, ne meni, ampak mojemu sinu, ki se ravno tako imenuje Toni. 
Zmagal je na svetovnem prvenstvu ravno tako v Franciji leta 
1987. Drugo mesto je zasedel Jernej Abramič, tretje pa Marjan 
Štrukelj. Lahko rečemo, da so trije Solkanci zasedli prva tri mesta 
na svetovnem prvenstvu. 
kakšna je bila pot do čolnov prijon?
Najprej sem se zaposlil v tovarni Klepper. Potem sem poča-
si odšel na svoje. Poročil sem se in na ženinem zemljišču v 
Rosenheimu odprl svojo mizarsko delavnico. Izdeloval sem 
vesla, najprej samo za znamko Klepper, potem še za druge 
znamke. Po razvoju kajakov in prehodu na poliesterske čolne, 
smo začeli izdelovati tudi te. Kmalu smo postali eden najbolj-
ših izdelovalcev tekmovalnih čolnov z najboljšimi modeli. Leta 
1978 sem imel zaposlenih pet oseb, enako kot moj oče v svoji 
mizarski delavnici pred vojno v Solkanu. To mi je veliko pomeni-
lo, da sem dosegel to, kar je dosegel moj oče v Solkanu.
preboj v svetovni vrh izdelovalcev pa ni bil lahek?
Delali smo cele dneve brez dopusta. Prvi dopust sem imel šele 
leta 1977, ko smo z družino odšli za dva tedna veslati v Bovec. 

A svetovni vrh smo dosegli s čolni iz polietilena. Z dobrim znan-
cem sva študirala, kako izdelati čoln iz materiala, ki se ne bi uni-
čeval, kar bi bila osnova za množično kajakaštvo. Moj prijatelj 
je nameraval izdelovati surf deske, jaz pa kajake. A investicija 
je bila neverjetna. Do takrat so bili stroji za pihanje polietilena 
le majhni. Mi smo potrebovali ogromnega. Stal je takrat never-
jetnih dva milijona mark. Vsak aluminijast kalup pa po 100.000 
mark. Moj prijatelj je izdelal 60.000 surf desk letno, jaz pa 
2000 čolnov. Po petih letih je posel s surf deskami propadel. 
Jaz sem moral odkupiti stroj in s pomočjo banke sem ga odkupil 
za 800.000 mark. Par let smo životarili, a potem je posel stekel. 
Moj sin si je izmislil inovacijo in pocenil kalup na tretjino cene, 
kar nam je omogočilo, da smo izdelovali več različnih modelov 
čolnov. To nam je prineslo denar. Lahko rečem, da smo uspeli in 
da smo bogati, jaz ne več, saj sem vse prepustil svojim otrokom. 
Jaz živim skromno od svoje pokojnine, še dopust mi je moral 
plačati sin. 
po osamosvojitvi slovenije ste se vrnili v slovenijo z 
velikimi projekti? 
Ja, s Slovenijo sem bil vedno povezan. Tu sem bil doma in čutil 
sem se Slovenca. Zato sem ves denar investiral v Slovenijo. V 
Klužah sem odprl tovarno vesel, v Čezsoči kajakaški center 
s trgovino. Moram reči, da se mi denar vložen v Slovenijo ni 
najbolje obrestoval. Po domače rečeno sem vse zapravil v 
Sloveniji, ki me je poslovno razočarala. A sedaj živim večino 
časa razpet med Logom pod Mangartom in Rosenheimom. 
Uživam v družbi svojih sedmih vnukov, ki me imajo vsi zelo radi 
in to mi je najpomembnejše.   

hvala za vaš čas.
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Maraton je v Rim pritegnil 520 tekmovalcev iz 40 držav in 
lahko rečemo, da je to za olimpijskimi disciplinami, disciplina 

z največ sodelujočimi. K temu pripomore sicer to, da so na tekmo-
vanju združeni tako mladinci kot mlajši člani in člani vseh možnih 
disciplin. A vseeno, tekmovanja se udeležuje zavidljivo število držav 
in športnikov. Meni najbolj presenetljivo je bilo odkritje, da se tu sre-
čajo popolnoma druge države kot v drugih kajakaških disciplinah. 
Tukaj kraljujejo, tako po številčnosti, kakor menda tudi po kvaliteti 
in sigurno brezobzirnosti Južnoafričani. Takoj za njimi pa čudežni 
Portugalci, pri katerih isti tekmovalec tekmuje v več kategorijah in 
povsod osvoji medaljo.
Naša reprezentanca je bila tokrat prvič sestavljena iz štirih tekmo-
valcev, izmed katerih sicer ni nihče izrazit specialist za maraton. 
Jošt Zakrajšek in Lovro Leban med člani sta specialista za sprint, 
kakor tudi mlajša člana Malin Titorič in Simon Oven, slednji pa je 
predvsem izrazit spustaš.  A njihova odlična fizična priprava, tako 
smo upali, bo zadoščala za soliden nastop na prvenstvu.
Čolni za maraton so podobni tistim za sprint, le da so lažji, opre-
mljeni z ročajem in črpalko za črpanje vode iz čolna. Temu je tudi 
bil namenjen cel prvi dan našega bivanja v Rimu. Neštetokrat je 
potrebno preveriti čoln, ročaj, ‹pumpo› pa spet smernik na čolnu, 
saj se v dveh urah veslanja lahko zgodi marsikaj. Simon Oven, ki 
se mu je naslednji dan zvil smernik v gneči na startu, si je nogo na 
mestu, kjer drži smernik, ožulil do krvi. Težave s ‹pumpico›, to je na 
maratonu prav posebna, a nujna dobrina, je imel tudi Malin Titorič. 
‹Pumpica›, ki smo jo komajda še dobili pri enem izmed proizva-

jalcev čolnov, vsi ostali so svojo zalogo prodali preden smo prišli 
v Rim, je delovala čudno in prva dva kroga tekmovanja ni hotela 
opravljati svoje naloge, kar tekmovalca, ki se v maratonu že tako 
podaja na skrajni rob svojih tako psihičnih kot fizičnih sposobnosti, 
dodatno obremenjuje. 
Drugi pomemben element maratona je tek, ki je obvezen vložek v 
vsakem krogu in je tako poseben, da ga zasledimo le v maratonu. 
Teče se seveda s čolnom in veslom, na izhodu iz čolna in pri vhodu 
v čoln pa nastane pravo prerivanje, v katerem se najbolje znajdejo, 
to včasih pomeni, da podelijo največ ‹batin› sotekmovalcem, prav 
Južnoafričani. Tek, dolg je okoli 100 metrov, pa je tudi za tekmoval-
ce dodatno izčrpljujoč. Dodatno nevarnost pa so predstavljale klan-
čine, ki po strmem bregu Tibere vodijo iz pomola na tekaški plato 
in nazaj. Klančine so bile precej strme in drseče, padci pa pogosti.
Posebnost italijanskih organizatorjev so otvoritve. Slavnostna otvori-
tev prvenstva je bila  v starodavnem centru Rima. Na Kapitolskem 
griču, kjer domuje župan Rima, smo med neštetimi turisti odprli 
prvenstvo na svečan način kot znajo le Italijani. Marsikateri Rimljan 
je kajakaše verjetno preklel, saj so zaradi nas zapirali, občasno 
seveda, več ulic, ustavljali promet in podobno. Policijsko spremstvo 
na motorjih se je res izkazalo. Mi pa smo se počutili, ne kot pred-
stavniki, ampak predsedniki držav.

No, v petek je prišla ura resnice za naša mlajša člana. Niti pred-
stavljati si nismo mogli, da se tekmovalci s starta poženejo kot da bi 
bila tekma na 200- metrsko razdaljo. Ker pa je start skupinski in se 
tekmovalci, ki imajo na startu sicer kak meter razdalje, med seboj 

Piše: Jakob Marušič

Zadnja postaja kajakaške karavane v letos res dolgem letu 2012 je bila v Rimu. Večno 
mesto, kot radi imenujejo Rim, je, na ravno tako večni reki Tiberi, gostilo svetovno prvenstvo 
v kajakaškem maratonu. To je pri nas manj znana disciplina, a vse bolj popularna. Tako smo 
se letos prvič v večji zasedbi, kot prava reprezentanca, udeležili svetovnega prvenstva. Do 
sedaj smo imeli le dva posameznika, ki sta si nabirala izkušnje na tekmovanjih, kamor sta 
potovala bolj ali manj sama. Jošt Zakrajšek in Malin Titorič sta bila tako edina člana ekipe z 
vsaj malo vpogleda v to kajakaško disciplino. 

Svetovno prvenstvo v 
kajakaškem  

maratonu - Rim 2012
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kmalu združijo, nastane prerivanje pri polni hitrosti. Rezultat tega 
prerivanja je, da na vsakem startu plava vsaj nekaj tekmovalcev. 
Udarci pod pas pa so tudi menda kar številni, a jih z brega težko 
opaziš v vsej tisti hitro premikajoči se gruči. A oba naša tekmovalca 
sta se na koncu pritoževala nad morda nesrečnimi, a morda tudi 
namernimi potezami sotekmovalcev, s katerimi so ju izrinili iz prvih 
vrst. Simonu so zvili smerno krmilo, Malinu pa napolnili čoln z vodo, 
in ‹pumpico› je lahko popravil šele po prvem postanku.
Stalna pospeševanja in seveda tek po navadi hitro razredčijo vrste. 
Tokrat ni bilo tako. V za nas najzanimivejši disciplini K-1 se je vseh 
šest krogov držala v ospredju velika skupina tekmovalcev. Žal sta 
naša tekmovalca z neizkušenim startom za skupino zaostala že na 
začetku. Kasneje pa je praktično nemogoče uloviti ubežnike, ki niso 
delali napak in bili ‹namazani z vsemi žaubami›, kot se reče. Naša 
tekmovalca, brez specialnega treninga maratona, sta izgubljala 
tako pri izstopu iz čolna kot pri teku in pri vkrcanju v čoln. Te prvine 
bo potrebno še dobro natrenirati.   
Fernando Pimenta, dobitnik srebrne medalje na OI v Londonu 
2012, je tudi tokrat zasedel drugo mesto. V silovitem finišu je zma-
gal Južnoafričan Van Der Valdter in v skoraj dve uri dolgi preizku-
šnji premagal drugega za vsega pol sekunde.
Naša tekmovalca sta zasedla 24. mesto (Simon Oven) ter 25. 
mesto (Malin Titorič). A sedaj imamo vsaj vpogled v tekmovanje 
na najvišjem nivoju ter realno sliko stanja. Brez resnih specialnih 
priprav ni mogoče poseči v svetovni vrh. A z načrtnim delom to ni 
nedosegljivo. Oba tekmovalca sta mlada in z resnim specialnim tre-
ningom maratona lahko v naslednjih  letih pričakujemo preboj med 
najboljše. Simon se je po cilju sicer pridušal, da ne pride več na 
to maratonsko mučenje, a sedaj že kuje nove načrte za naslednje 
svetovno prvenstvo na Danskem.
V soboto je bil vrhunec prvenstva s članskim tekmovanjem v disci-
plini K-1. Jošt Zakrajšek, naš najizkušenejši maratonec, in odlično 
pripravljeni Lovro Leban sta se hrabro in odločno podala na start. 
Agresivnost tekmovalcev pa je presenetila vse in nekaj boksarskih in 
sabljaških vložkov je razlog, da je bila podelitev medalj šele nasle-
dnji dan, v nedeljo, saj je žirija zasedala do poznih večernih ur in 
premlevala, kaj narediti z najagresivnejšimi tekmovalci.
Jošt Zakrajšek je bil do petega kroga na robu prve skupine, a je žal 
izgubljal na tekaških vložkih. Potem pa vsakič spet dohiteval prvo 
skupino tekmovalcev. To je bilo pravo uničevanje samega sebe, saj 
je vsak krog moral preveslati vsaj 20 sekund hitreje od ostalih, da o 
prebijanju čez valove, ki nastanejo za prvo skupino niti ne izgublja-
mo besed. A je bil zaradi tega menda glavna zvezda TV prenosa, 
ki ga je v živo prenašala italijanska televizija RAI.  Na maratonu je 
vsaka tolažba dobra in nujna hkrati. Maraton je disciplina bolečine. 
Največ jo je izkusil prav Jošt Zakrajšek, ki na šestem vmesnem teku 
v bolečini krčev ni mogel več prijeti čolna. Kot je po koncu povedal, 
so ga krči zvili na obratu tako močno, da se je bal, da bi, v prime-
ru, da se zvrne, ne bil zmožen plavanja. »Če je to zid, o katerem 

govorijo športniki, ki ga najdeš, ko greš čez rob svojih moči, sem 
se danes nedvomno zaletel vanj,« je dodal Jošt Zakrajšek na cilju. 
Zasedel je 20. mesto od skupaj 42 tekmovalcev. 
Lovro Leban je na startu malo zamudil in veliki valovi so mu one-
mogočili preboj v prve skupine. Iz ozadja je bilo nemogoče karkoli 
narediti. Če nimaš motiva, pa je težko vztrajati, zaradi česar je po 
drugem krogu odstopil. 
Maraton je zanimiva in atraktivna disciplina, ki bo zastopana na 
svetovnih igrah naslednje leto v Kolumbiji. Upamo, da bo ta izku-
šnja navdušila še več tekmovalcev, da se preizkusijo v njej. 
Bohinj je za leto 2015 napovedal kandidaturo za izvedbo evrop-
skega prvenstva v kajakaškem maratonu in do takrat imamo še čas, 
da se dobro pripravimo, tako tekmovalci kot organizatorji.

Ravno organizatorjem pa prvenstvo v Rimu ni bilo ravno v zgled. 
Vseskozi smo imeli občutek, da je organizirano na hitro, nepremi-
šljeno in le s polovico moči. Je že res, da so v središču Rima prostor-
sko omejeni, a prostor kluba, ki ima s kajakom le malo skupnega, 
postal je klub za izbrano rimsko gospodo, ki hodi sem na rekreacijo 
in morda še kaj, ni majhen. Tudi obveščenost okolice bi morala 
biti boljša in gledalcev več. Tako pa je še petična gospoda - člani 
kluba, ki so prišli na tisti ‹še kaj›, spraševala in se čudila, le kaj, da 
se tu dogaja in moti njihov mir. Ko so slišali za prvenstvo, pa so le 
zamahnili z roko, kaj je to njim bilo treba, saj le moti njihov ‹še kaj›.
To pa je po mojem skromnem mnenju bil tudi največji nauk tega 
prvenstva. Če kraj gostitelj tekmovanja ne sprejme za svojega, ne le 
lokacijsko, ampak tudi družabno, je tekmovanje zaman organizirati, 
saj je le samemu sebi namen. Za tekmovalce bi lahko naredili boljše 
tekmovanje v kakšnem zakotnem mirnem delu sveta, daleč od ljudi 
in oči in ga ne bi bilo treba vleči v središče Rima. Tekmovalci so se tu 
pritoževali nad počasnim tokom reke Tibere. Tako pa smo zamudili 
priložnost, da bi se Rimljanom bolje predstavili, da bi videli naš šport 
in ga v živo spremljali.
V Bohinju bo bolje, to lahko trdimo z gotovostjo.
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Izjemno organiziran dogodek na najtežji kajakaški progi sveta 
je letos prerasel okvire kajakaškega sveta. Z neposrednim 

prenosom na Eurosportu je postal tudi medijsko odmeven in je 
prikazal lepote kajaka širši javnosti. Produkcijsko izjemno izpe-
ljan, s predstavitvami vseh finalistov pred njihovimi vožnjami, pa 
bi lahko postal tudi zgled za prenose slalomskih tekem, v katerih 
le prevečkrat opazujemo tekmovanje premalo izpostavljenih 
športnikov ter njihove spretnosti, moči in znanja. Veliko število 
najrazličnejših kadrov kamere do potankosti prikazuje osredo-
točenost kajakašev ob premagovanju te težke proge, na kateri 
so posamezni odseki dobili že kultna imena. Narava s premika-
njem skal vsako leto pripravi nove detajle na 200 metrih proge 
in 20 metrih padca, ki so predvsem med treningi poskrbela za 
atraktivne vložke predvsem manj pripravljenih tekmovalcev. 
Zadnja rola, imenovana »champions killer«, pa vsako leto poskr-
bi, da ostanejo tudi gledalci zbrani do zadnjega metra tekme.
Tekmovanje je sicer sestavljeno iz več delov, v kvalifikacijah se 
na lažji progi tekmovalci razvrstijo za sobotne izločilne boje. 
Poleg najboljših treh iz lanskega leta v izločilnem delu nastopi 
še 47 tekmovalcev, od katerih se skozi postopek izpadanja v 
dveh krogih uvrsti najboljših 15. V dveh krogih se na podoben 
sistem kot pri skakalni novoletni turneji uvrstijo zmagovalci posa-
meznih dvobojev in trije najhitrejši srečni poraženci. Letošnja 
tekma je prvič postregla tudi s tekmo za dekleta na celotni 
progi Wellerbrücke, z zmago Avstralke Rosalyn Lawrence. 
Med moškimi se je ves teden pred tekmovanjem širilo vpraša-
nje, ali lahko Sam Sutton še v tretje potrdi izjemen občutek za 

vodo in premaga vse mojstre slaloma. Skozi sito prvega kroga 
izpadanj sta se v težkih dvobojih prebila oba Slovenca, Dejan 
Kralj in Andraž Krpič. Andraž je žal v drugem krogu izpadanj 
moral priznati premoč Nemcu Fabienu Dörflerju, Dejan pa je s 
stopnjevanjem ritma skozi celotno tekmovanje v finalu z drugim 
najhitrejšim časom dne prevzel vodstvo in se prvič v karieri use-
del v jacuzzi vodilnega, k letos ne prav brhki »miss Tirol«. Na 
štartu so bili še štirje tekmovalci. Po prihodu Jamieja Suttona in 
Tobiasa Kargla v cilj je bilo jasno, da se mu je uspelo uvrstiti med 
zmagovalno trojico. Z izrednim občutkom za ekstremno vodo 
ga je prehitel le neverjetni Sam Sutton, ki je tako vnovič pokazal 
svoj mojstrski občutek za čoln in izjemno nadarjenost. Z izjemno 
požrtvovalno vožnjo, ko se je nanj podrl skoraj vsak val, se je na 
tretje mesto uvrstil novozelandski olimpijec Mike Dawson.
Tekma je v svoji peti ponovitvi postala kultni dogodek, ki lahko 
pokaže način k boljši promociji in razpoznavnosti kajaka. 
Povezanost tistih, ki so dogodek pripravili s tekmovalci je never-
jetna. To je enostavno medijsko izjemna tekma, pripravljena 
predvsem za tekmovalce.

Piše: Matej Brecelj

Adidas Sickline svetovno prvenstvo v ekstremnem kajakaštvu se je s svojimi pretek-
limi izvedbami že dobro zasidralo v oktobrskem delu svetovnega kajakaštva. To je 
tekma, na kateri se poleg tekmovalnosti pokažejo tesne vezi med različnimi vejami 
kajakaškega športa. Vsako leto se ga udeležijo najboljši tekmovalci iz sveta slaloma, 
creeka in playboatinga s celega sveta. Zveneča imena letošnje edicije so bila vsekakor 
Vavrinec Hradilek, srebrni z olimpijskih iger, Sam Sutton, fantastični Novozelandec, ki je 
postal prava ikona proge Wellerbrücke, Američan Eric Jackson in mnogi drugi.

Adidas Sickline svetovno 
prvenstvo v ekstremnem 

kajakaštvu 2012
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intervju z dejanom kraljem, svetov-
nim podprvakom v ekstremnem kaja-
kaštvu

Preden sva začela pogovor, je k Dejanu pristopilo več tek-
movalcev, vsi z nasmeški na obrazih rekoč: »You finally did 
it, man!« Kot da bi vsi že vnaprej vedeli, da je bilo letos eno 
mesto na zmagovalnem odru v vsakem primeru rezervirano 
zanj.

kakšni so torej občutki, ko le dobiš tisto, 
kar se ti je v preteklih letih za tako malo 
izmuznilo med prsti?
Neverjetni. Predvsem je bilo letos tukaj res fantastično vzduš-
je. Cel teden smo že tukaj, voda je fantastična. Pred tekmo 
smo vsak dan vozili zgornji del proge nad mostom - izjemno 
težek, a neverjetno lep. Vavra (Vavrinec Hradilek, op. p.) je 
celo rekel, da je to najboljše ogrevanje, ki ga lahko ima kaja-
kaš na začetku treninga. Ko letiš po tej težki vodi med skalami 
ob toplem jesenskem soncu, je občutek res edinstven.
skozi tekmo si imel precej težke naspro-
tnike, nisi imel občutka, da se morda ne bi 
prebil v naslednji krog?
Ja, res so bili težki. Ampak če oba res dobro odpeljeta, se 
oba uvrstita v naslednji krog. Jaz sem v obeh dvobojih zma-
gal, a tudi Eric in Lukas sta se uvrstila v finale. To pomeni, da 
smo šli vsi zelo dobro. V finalu se mi je vse skupaj sestavilo. 
Vreme, gledalci, proga in oprema, vse to se je seštelo v never-
jeten občutek užitka. Ko sem prišel skozi cilj, sem vedel, da mi 
je uspela res dobra vožnja.

sam te je vseeno premagal, kako komenti-
raš njegovo tretjo zaporedno zmago?
Sam ima res neverjeten občutek za kajak in vodo. Njegovi 
zavesljaji so drugačni od slalomskih, a čoln mu predvsem na 
najtežjih delih enostavno leti. To je definitivno njegova proga. 
Po njegovih korakih stopa tudi njegov mlajši brat Jamie, ki je 
letos prikazal ogromen napredek. Morda bo Sama drugo 
leto lahko premagal prav on.
ali niso slalomisti zaradi količine treninga v 
rahli prednosti?
Res, med najboljšimi je veliko res dobrih slalomistov. Ti na to 
tekmo pridejo predvsem zaradi užitka. Vavra tukaj na novo 
zaživi, pa tudi večina Nemcev se vsako leto pripelje na to 
tekmo. Letos je prišel tudi spustaš Gerhard Schmid, krog 
dobrih tekmovalcev na tej tekmi je izjemno širok. Verjetno smo 
naredili s pripovedovanjem o vzdušju na tej tekmi v primerjavi 
s svetovnim pokalom, kar dobro promocijo za razvoj kajaka.
Gerhard te je premagal na tekmi red bull 
dolomiten Man, kjer si z ekipo salomona 
osvojil tretje mesto. kako pa lahko primer-
jaš ti dve tekmi?
Dolomiten Man je drugačna tekma. Tam mora vsak v ekipi 
tekmovati za vse. V njej je veliko taktike. Tudi traja precej dlje 
in majhna napaka lahko hitro pomeni izgubo mesta. Imel sem 
izjemno ekipo. Padalec mi je predal kot drugi, Gerhard je bil 
daleč spredaj in ga ni imelo smisla loviti. Predvsem sem pazil, 
da sem mesto ohranjal. Na koncu, ko je potrebno veslati proti 
toku sem imel toliko moči, da sem dobro odpeljal, drugi so 
tam precej izgubili. Kolesar je imel nekaj tehničnih težav, zato 
je drugo mesto prepustil in z nadzorom prišel do tretjega. 
Ekipa Red Bulla, ki je res veliko vložila v to tekmo, je imela 
ogromno težav in so kljub izredni želji ostali precej zadaj.
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Slabša kontrola čolna med veslanjem po valovih povzroča 
težave predvsem začetnikom, ki zaradi strahu na valovih 

prenehajo veslati, čoln pa se postavi prečno na smer vožnje. V 
bočnem položaju, ko vodni tok deluje na bok čolna z večjo silo, 
je težje ohranjati ravnotežje.
Pri vodnih tvorbah smo opisali, da povratna voda podirajočega 
vala zaustavlja čoln, ki se ob izgubi hitrosti in delovanju sile 
povratnega vala na čoln postavi prečno na tok. V tem položaju 
je potrebno izvesti enega od zavesljajev za ohranjanje ravno-
težja. Manj izkušeni kajakaši naj se podirajočim valovom raje 
izognejo, manjše valove pa preveslajo z večjo hitrostjo in pazijo 
pri tem, da je čoln pravokotno usmerjen na podirajoči val.
Več težav kot pri veslanju naravnost je pri prečenju toka. To zna 
biti kar zahteven element zaradi vodne dinamike, ki ne dopušča 
napak, temveč jih kaznuje z odnašanjem čolna po strugi nav-
zdol ali celo s prevrnitvijo.
Vstop v tok je tudi pri prečenju enak kot smo že omenili. Čoln s 
primerno hitrostjo vstopa v tok pod kotom 45 do 60 stopinj. Po 
vstopu poskrbimo za nagib in odklon telesa od toka. Pri prečenju 
ohranjamo vstopni kot v tok. Sila, ki deluje na čoln, povzroči, 
da se čoln premika proti nasprotnemu bregu. V drugem delu 
prečenja kljuna čoln usmerimo navzdol. Za vstop v protitok na 
nasprotnem bregu reke potrebujemo vstopni kot med 45 in 90 
stopinjami. Za pridobivanje izkušenj o delovanju sil vodnega 
toka je zelo primerno veslanje proti šibkemu toku. Pri veslanju 
proti toku občutimo, kaj pomeni odmik čolna iz smeri. Vsak 
odklon od te smeri pomeni odnašanje kljuna in v močnejšem 
toku tudi odnašanje celega čolna v smeri toka. Pri ohranjanju 
pravilnega kota proti toku so ključni korekturni zavesljaji v loku 
naprej in privlačenja repa na strani, ki je odmaknjena od toka. 
Kot prečenja je torej odvisen od moči vodnega toka in moči, ki 
jo lahko razvijemo. Večja kot je moč vodnega toka, manjši je 
kot prečenja in šibkejša kot je moč vodnega toka, večji je lahko 
kot prečenja. Običajno pričnemo prečenje iz mirne vode ali 
protitoka, kar pomeni, da moramo imeti pravilen kot prečenja že 

ob začetku. Če začetni kot čolna ni pravilen v odnosu na moč 
vodnega toka, odnaša čoln iz smeri prečenja. 
Na divji vodi pa  moramo biti vedno pripravljeni tudi na nenad-
ne ovire. Eden od načinov, da se izognemo oviri je tudi vzvratno 
prečenje. 
Čoln pred oviro z zavesljaji ustavljanja čolna ustavimo in čoln 
postavimo v položaj prečenja. Čoln je z repom obrnjen proti 
toku pod kotom 45 stopinj v smer odmika od ovire. Z zavesljaji 
nazaj čoln vodimo v smer vzvratnega prečenja. Ko smo dosegli 
točko, kjer lahko varno nadaljujemo z veslanjem,  z zavesljajem 
v loku naprej čoln obrnemo v smer veslanja s tokom.

Za prečenje pa lahko izkoristimo tudi značilne vodne tvorbe. 
Jezdenje v valu ali surfanje vala lahko koristno uporabimo za 
prečkanje toka v isti višini. Sila gravitacije nam omogoča, da 
čoln ostaja v dnu vala, čeprav bi nas vodni tok sicer odnašal 
navzdol. Pri jezdenju vala sta pomembna vstopni kot in vstopna 
hitrost. V val vstopamo iz protitoka vzporedno z valom pod 
kotom manjšim od 45 stopinj. Hitrost vstopa mora biti usmerje-
na v dno vala. Pri vstopu čoln nekoliko nagnemo od toka, da 
nam tok ne zagrabi boka čolna. Pri jezdenju vala je ključnega 
pomena dober občutek za prenašanje težišča telesa naprej in 
nazaj, kar nam zagotavlja ohranjanje položaja v dnu vala. Čoln 
krmarimo z zavesljajem krmarjenja čolna ali privlačenja repa.
Podobno kot val lahko tudi podirajoči val, ki ima odprt vhod in 
izhod, uporabimo za prečenje. Osnovni principi prečenja so 
podobni kot pri prečenju po valu. Povratna voda podirajočega 
vala ohranja čoln na mestu v podirajočem valu. Vstop mora biti 
usmerjen v začetek podirajočega vala pod kotom manjšim od 
45 stopinj. Hitrost čolna pri vstopu je usmerjena v dno podirajo-
čega vala. Navadno vstopamo iz protitoka, vendar moramo do 
vstopa v podirajoči val presekati še del toka, kjer voda odteka 
iz tega vala. Hitrost iz protitoka mora biti zato dovolj visoka. 
Ko vstopimo v val, s kolenom dvignemo rob čolna tako, da 

Piše: Andrej Jelenc

veslanje s tokom in po valovih zahteva ohranjanje hitrosti čolna, ki je večja od 
hitrosti vodnega toka. Čoln vodimo s tokom in po valovih v ravni liniji, saj je 
stabilnost čolna v vzdolžni osi največja. 

Preko valov in padcev
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zagotovimo nagib od toka. S telesom se odklonimo na povratno 
vodo podirajočega vala. Za oporo uporabimo oporo na veslu 
ali veso na veslu. Sila vodnega toka nas vodi na nasprotno stran 
podirajočega vala. Ob izstopu lahko čoln obrnemo s tokom ali 
pa z zavesljajem v loku naprej na spodnji strani, čoln usmerimo 
v protitok, ki je pred nami.

Ko veslamo s tokom in kontrolirano vodimo čoln v smeri toka, 
nimamo večjih težav. Tudi v primeru, ko veslamo preko pravilnih 
valov, ki se ne podirajo in so pravilnih oblik, je vožnja navadno 
prijetna. Nekoliko več znanja bo potrebno, ko so valovi nepra-
vilnih oblik ali ko se val spremeni v podirajoči val. Pri manjših 
valovih je potrebno z veslanjem le ohranjati smer in hitrost čolna. 
Vedno moramo biti hitrejši od vode.
Nekoliko drugače je pri velikih valovih. Osnovno pravilo veslan-
ja preko velikih valov, je veslanje pravokotno na vrh vala. Kljun 
obračamo tako, da vrh vala zadene pod pravim kotom. Enako 
velja za podirajoči val. Pri veslanju preko podirajočega vala, 
čoln usmerimo pravokotno na njegovo os. Zadnji zavesljaj, pre-
den kljun zadene v povratno vodo mora biti v delu, kjer voda 
pridobiva hitrost v dno vala, naslednji pa seže za povratni val. 
Čoln zapeljemo s kljunom v dno vala. Ta način se uporablja, 
ko naklon podirajočega vala ni strm in se voda steka v val. 
Drugi način uporabimo, ko je naklon bolj strm. Zadnji zavesljaj 
izvedemo na zgornjem robu padca. Zavesljaj mora biti močan 
in dolg, s telesom pa prenesemo težo nazaj. Kljun čolna zadene 

povratno vodo podirajočega vala z vrha in se ne zapiči vanj. 
Na podirajoči val skočimo plosko. Ta način se uporablja tudi za 
veslanje preko večjih padcev. 
Veslanje preko slapov pa zahteva posebne tehnike in znanja. 
Mnogi slapovi, posebno pa jezovi zaradi plitve vode pod 
jezom, zahtevajo bočno tehniko skoka. Preko slapov se vedno 
podajmo v družbi izkušenih kajakašev. Ob različnih pretokih 
se pogoji za skoke zelo spreminjajo, zato bodimo pozorni tudi 
na različne vodostaje. Posebej opozarjamo na slapove preko 
jezov, ki so nizki in navidez nenevarni. Ti nizki jezovi imajo za 
slapom zelo dolg in močan povratni tok, ki ga je zelo težko 
preveslati in nas potegne nazaj pod jez. 
Osnovno pravilo pri skoku naravnost preko jezu je čvrsta opora  
Proti jezu zaveslamo odločno, na robu izvedemo zadnji, močan 
zavesljaj, telo nagnemo nazaj in dvignemo veslo. Po pristanku 
trenutek počakamo, da čoln vrže iz vode in ga ponovno lahko 
kontroliramo ter se z veslanjem umaknemo izpod jezu.

V mnogih primerih želimo prečiti tok na način, da doseže-
mo breg na nasprotni strani s čim manjšo izgubo višine. V 
tem primeru je vstopni kot v protitok na nasprotni strani večji 
od 90 stopinj. V protitok si pomagamo z zavesljajem v loku 
naprej na strani toka in bočnim privlačenjem.
Za prečenje toka v isti višini lahko uporabimo tudi dno vala 
ali jezik, s tem da po valu jezdimo na nasprotno stran.

NAJVEČJA TEKMOVANJA V SLOVENIJI - SEZONA 2013: 

Evropsko člansko prvenstvo v spustu na divjih vodah, Bovec, 9. - 12. maj 2013
Svetovno prvenstvo v sprintu na divjih vodah, Solkan, 14. - 16. junij 2013
Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, Ljubljana - Tacen, 16. - 18. avgust 2013

ICF svetovni pokal 
kajak kanu slalom 
LJUBLJANA-TACEN

ICF Canoe Slalom 
World Cup 
LJUBLJANA-TACEN

sloka 2013
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Slovenijo poznam 
kot lasten žep

... s pomočjo Velikega atlasa Slovenije

• véliki atlas – več kot 600 
strani velikega formata 

 (21 x 30 cm) 

• z veliko ekipo priznanih 
strokovnjakov 

  
• z vrhunskimi fotografijami 

slovenskih fotografov po 
izboru Arneja Hodaliča

• s QR-kodami, ki vodijo do 
dodatnih spletnih vsebin

PRVIČ

• 218 topografskih zemljevidov 

• 65 mestnih načrtov

• 45 tematskih kart 

Za več informacij 
poskenirajte 
QR-kodo.

NOVO

Najhitreje do knjige:      v knjigarnah      www.emka.si      080 12 05 
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Cena: 129,90 € (30 x 21 cm, 600 strani)



Za energične
meje ne obstajajo.

Električna energija povezuje svet. Z njo trguje-
mo daleč prek meja Slovenije. Z uresničevanjem 
naše razvojne strategije postajamo pomemben 
člen elektroenergetske oskrbe na področju 
Srednje in Jugovzhodne Evrope. Tak položaj nam 
omogoča dejavnejše sodelovanje pri oblikova-
nju tujih trgov z električno energijo in doseganje 
ustreznejše strukture energetskih virov. S tem 
zmanjšujemo tveganje za uspeh poslovanja. 


