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24 UR VESLANJA 

ZA DOBER NAMEN

Nimate kajaka?
Kajak kanu klub Ljubljana bo za tiste, ki nimajo svoje ka-
jakaške opreme, zagotovil večje število kanujev in rekrea-
tivnih kajakov za začetnike. Prisotni bodo tudi usposobljeni 
učitelji kajaka, ki vam bodo pred spustom dali osnovne na-
potke za prve zavesljaje.

Vabljeni so tako tudi tisti, za katere bo to prvi stik s kaja-
kom. Z nekaj volje boste en krog zmogli preveslati tudi tisti, 
ki boste za veslo poprijeli prvič.

www.kajak-zveza.si • www.kajak-ljubljana.si

Prijave in informacije:

Andrej Jelenc
041 745 112

andrej.jelenc@kajak-zveza.si

PARTNERJI

TAMING d.o.o.



KDAJ?
Od petka, 19. junija 2020, (od 14. ure dalje),

do sobote, 20. junija 2020 (do 14. ure).

KJE?
Na reki Ljubljanici med Livado in  

zapornicami pri Ambroževem trgu.

Osnovna ideja:
V letu 2020 sedmo leto zapored združujemo humanitarno 
akcijo 24 ur veslanja za dober namen z osebnim izzivom, 
pri katerem preverjamo, koliko smo sposobni preveslati v 
24 urah na krožni progi na reki Ljubljanici, ki poteka sko-
zi središče mesta med Livado in Ambroževim trgom. 24-
urno veslanje je izziv le za najbolj vztrajne, saj je rekordni 
dosežek 165 kilometrov, preveslanih v 24 urah. Posame-
znik pa lahko prevesla le en krog in s tem sodeluje v hu-
manitarni akciji. 
V Sloveniji veliko število otrok živi pod pragom revščine. 
Mnogo družin nima sredstev niti za osnovno preživetje, kaj 
šele za počitnice, zato je potreb po brezplačnih počitnicah 
vedno več kot je možnosti. Gibanje na svežem zraku, otro-
ško veselje, kopanje v morju in druženje z vrstniki je tisto, 
kar želimo skupaj z ZPMS otrokom ponuditi tudi letos. 

Organizatorji spusta - Kajakaška zveza 
Slovenije, Kajak kanu klub Ljubljana 

in dobrodelno društvo Hiša sonca 
- smo se odločili, da letošnji iz-
kupiček iz prijavnin, donacij in 
sponzorstva namenimo sofi-
nanciranju letovanja otrok v  
letovišču Pacug na slovenski 
obali, ki ga upravlja društvo 

ZPMS Ljubljana Vič-Rudnik. 

Torej, »VESLAJMO ZA DOBER NAMEN«  
in omogočimo letovanje otrokom  

iz socialno ogroženih družin.

Čolni:
Kajaki, kanuji, SUP.

Prijavnina:
Za prijavnino 15 EUR je udeležencem na voljo pijača in prehrana 
v času spusta, ob koncu pa prejmejo tudi spominsko majico in 
diplomo. Izkupiček iz prijavnin in donacij je namenjen sofinanci-
ranju letovanja otrok v  letovišču Pacug na slovenski obali.

Koncept prireditve:
Vesla se na krožni progi na Ljubljanici s startom in ciljem na KKK 
Ljubljana, Livada 31, in obratom pod mostom pri Ambroževem trgu. 
Dolžina kroga je 5,5 km. Proga je nezahtevna, saj je Ljubljanica pov-
sem mirna. Možno je uporabljati vse vrste kajakov oziroma kanujev 
ter desk za veslanje stoje (SUP). Vsak udeleženec v posamezni ka-
tegoriji si poljubno izbira število preveslanih krogov. Vodi se pregled 
časov in števila preveslanih krogov vsakega posameznika. 
Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 bomo pripravili po-
sebna navodila za udeležence spusta, ki bodo objavljena na spletnih 
straneh www.kajak-zveza.si in www.kajak-ljubljana.si.

Nagrade:
Vsak udeleženec prejme spominsko majico in diplomo. Prvi trije 
posamezniki glede na število preveslanih krogov prejmejo poseb-
no nagrado.  Udeleženci, ki preveslajo 10 krogov ali več, prejmejo 
posebno nagrado.

Počitek in prehrana:
Na Kajak kanu klubu Ljubljana bo poskrbljeno za počitek in pre-
hrano udeležencev ves čas spusta.

Zaključek:
Zaključek spusta bo v soboto, 20. 6. 2020, ob 14.15 na KKK Ljubljana. 
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