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Navodila za ocenjevanje kajakaških znanj po sistemu Barvna vesla  

 
1. UVOD 

 
Pred vami so navodila za izvajanje ocenjevanja kajakaških znanj po sistemu Barvna vesla. Podobno kot pri karateju  ali 
judu lahko posameznik napreduje po stopnjah, in sicer petih. Od rumenega, preko zelenega, modrega in rdečega do 
črnega vesla. Nekakšna predstopnja oz. spoznavni nivo je tudi belo veslo. Sistem je del mednarodnega projekta Euro 
Paddle Pass (EPP), v katerega je, poleg Slovenije, vključenih še 6 držav: Francija, Velika Britanija, Irska, Švedska, Danska 
in Nemčija. Omenjene države imajo med seboj podobne sisteme ocenjevanja individualnega znanja. Zahteve na 
posameznih stopnjah se lahko sicer nekoliko razlikujejo, vendar pa minimalne standarde spoštujejo prav vse države. To 
omogoča mednarodno primerljivost in povezanost sistemov. Poleg tehničnega znanja so v ocenjevanje vključeni tudi 
varnostni standardi in varovanje okolja. Napredovanje je možno v dvanajstih kajakaških disciplinah. 
 
Sistem je živ in raste. Na kajakaški zvezi Slovenije imamo pripravljen potrebni material do modrega vesla za discipline 
kajak, kanu in morski kajak, trenutno podeljujemo le rumena vesla v disciplinah kajak oz. kanu in zelena vesla v disciplini 
kajak. Za podeljevanje modrih vesel pa moramo pridobiti še mednarodno dovoljenje. 
 
Navodila so  namenjena pred vsem ocenjevalcem (učiteljem in trenerjem kajaka z licenco za ocenjevanje kajakaških 
znanj po sistemu barvna vesla) kot pomoč pri izvajanju ocenjevanja. Koristila pa bodo tudi izvajalcem kajakaških šol, kot 
vpogled, katere storitve naj bi vključevali v program, da bi njihovi kandidati pridobili znanja, ki so potrebna za uspeh na 
posameznih testih. 
 
Preden pričnemo z opisom ciljev, prizorišč ocenjevanja, zahtev za ocenjevalce, tehničnih standardov, varnostnih 
standardov in navodil glede varovanja okolja za posamezne nivoje, vam predstavljamo še nekaj administrativnih nalog 
ocenjevalcev.  

 
 

2. ADMINISTRATIVNE NALOGE VODJE OCENJEVALCEV 
 

I. Vodja ocenjevanja je dolžan voditi ocenjevanje v skladu s standardi ocenjevanja po sistemu Barvna vesla 
(EPP).  

 
II. Kandidatom, ki uspešno opravijo teste, izda potrdilo, ki ga v ta namen dobi pri Kajakaški zvezi Slovenije 

(diploma barvna vesla). Kandidatom, ki še nimajo izkaznice, izda tudi to. 
 
 

                                        
Slika 1: Diplome 
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III. Med ocenjevanjem vodi zapisnik. V pomoč mu je lahko OBRAZEC OCENJEVALCA (slika 2). 
 

IV. Po končanem ocenjevanju na Kajakaško zvezo Slovenije čim prej dostavi poročilo o izvedenem ocenjevanju 
v elektronski obliki , ki obsega 2 obrazca. Prvi je obrazec imenovan RAZVID (slika 3), kjer morajo biti 
naslednji podatki: 
1. kraj in datum ocenjevanja  
2. imena in strokovni nazivi ocenjevalcev  
3. spisek kandidatov, ki so uspešno opravili preizkus z njihovimi osebnimi podatki: 

 priimek in ime 

 datum rojstva 

 ostali osebni podatki niso obvezni. 
 
          Na drugem obrazcu imenovanem PRIJAVLJENI (slika 4) morajo biti naslednji podatki: 

1. kraj in datum ocenjevanja 
2. imena in strokovni naziv ocenjevalcev 
3. spisek vseh prijavljenih na ocenjevanje (tudi tistih, ki testa niso opravili) z naslednjimi osebnimi 
 podatki: 

 priimek in ime 

 datum rojstva 

 klub, organizacija iz katere kandidat izhaja (ni obvezno) 
 
          Obrazci v elektronski obliki so na voljo na www.kajak-zveza.si . 
 

V. Diplome so plačljive: 
RUMENO VESLO  2€ 
ZELENO VESLO 4€ 
MODRO VESLO 6€ 

 
          Izvajalec ocenjevanja sam določi ceno ocenjevanja in to, ali bo vrednost ocenjevanja in diplome upošteval 
          že v morebitnem tečaju ali ne. 
 
Kajakaška zveza Slovenije na podlagi prejetih podatkov posameznika vpiše v razvid in podatke pošlje v mednarodno 
bazo. 
 

 

OBRAZEC OCENJEVALCA - rumeno veslo BARVNA VESLA

KRAJ OCENJEVANJA: DISCIPLINA: KAJAK

DATUM: NIVO: RUMENO VESLO

OCENJEVALCI:

Priimek in ime

dviganje,

nošenje in 

vkrcavanje

veslanje 

50 m

ustavljanje 

naprej

ustavljanje 

nazaj

vrtenje na 

mestu

veslanje 

nazaj

veslanje v 

osmici

izstopanje iz

čolna  oprema

prevračanje in

praznjenje 

čolna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

http://www.kajak-zveza.si/
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Slika 2: Obrazec ocenjevalca 

 

Slika 3: Razvid 

 
 

 

RAZVID - ZELENO VESLO

*KRAJ OCENJEVANJA: DISCIPLINA: KAJAK

*DATUM: NIVO: ZELENO VESLO

*OCENJEVALCI:

Zap. št. Priimek* Ime* Datum rojstva* Ulica Kraj Poštna št. Kontakt (telefon, e mail)

PRIJAVLJENI

*KRAJ OCENJEVANJA: DISCIPLINA: KAJAK

*DATUM: NIVO:

*OCENJEVALCI:

Zap. št. Priimek* Ime* Datum rojstva* Organizacija, društvo OPOMBE
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Slika 4: Prijavljeni 

4. KDO LAHKO IZVAJA OCENJEVANJE 
 
Ocenjevanje po sistemu barvnih vesel lahko izvaja licenciran kader znotraj KZS, KAJAKAŠKIH 
DRUŠTEV in DRUGIH ORGANIZACIJ (gospodarske družbe, CŠOD, RKS, ZPM…). Pri ocenjevanju morata 
biti vedno prisotna 2 licencirana ocenjevalca. 
 
U1 belo, rumeno 
U2   belo, rumeno, zeleno, modro 
U3  belo, rumeno, zeleno, modro, rdeče, črno 
 
Licenčne seminarje za ocenjevalce organizira Kajakaška zveza Slovenije po potrebi, znotraj 
vsakoletnih licenčnih seminarjev za učitelje in trenerje kajaka. Potem, ko si kandidat pridobi licenco 
za ocenjevanje posamezne stopnje, jo podaljšuje z istimi licenčnimi seminarji, kot podaljšuje licenco 
za delo. Ko/če želi licenco za ocenjevanje višjih stopenj, mora ponovno na licenčni seminar za 
ocenjevalce, in sicer za stopnjo, ki jo želi ocenjevati. Za podeljevanje rdečega in črnega vesla mora 
kandidat, ki je opravljal tečaj usposabljanja za učitelja kajaka pred letom 2004, zaradi različne 
zahtevnosti tečajev usposabljanja do tega leta, opraviti tudi preizkus praktičnega znanja.  
 
 

5. OCENJEVALNI STANDARDI PROGRAMA BARVNIH VESEL 
 
 

5.1. KAJAKAŠTVO IN NARAVNO OKOLJE 
 
Kandidati naj bi upoštevali okoljevarstvene predpise v svojem okolju in se seznanili s tovrstnimi prepisi držav, 
ki jih nameravajo obiskati. 
 
Kajakaški kodeks obnašanja: 
 

 Nikoli ne veslaj sam. 
 

 Zavedaj se svojih zmogljivosti in se ne precenjuj. Ostajaj v mejah svojih zmogljivosti. 
 

 Zavedaj se možnih nevarnosti povezanih z okoljem, v katerem izvajaš kajakaško dejavnost. 
 

 Poskrbi, da oprema ustreza varnostnim zahtevam in je primerna za uporabo v izbranem kajakaškem okolju. 
 

 Pomagaj drugim v primeru nesreče na vodi. 
 

 Ves čas spoštuj načela varovanja okolja. 
 

 Zavedaj se pomena uporabe primernih in urejenih dostopov do vode – izogibaj se sporov z lastniki zemljišč. 
 

 Bodi obziren do drugih uporabnikov voda. 
 

 Na tekmovanjih ves čas spoštuj načela Fair playa. 
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5.2. KAJAK /KANU - I. STOPNJA – RUMENO VESLO 
 

NAMEN 
Ovrednotiti nivo posameznikovega znanja po končanem začetniškem tečaju. Test naj bi spodbujal 
posameznika k napredovanju v obvladanju vodenja čolna, varni vadbi, uporabi primerne opreme in 
varovanju okolja. 
 
LOKACIJA 
Mirna voda (ne bazen). 
 
OPREMA 
Osnovni model kajaka ali kanuja in veslo. 

TEHNIČNA DOLOČILA 
 
Vstop v čoln 

1. Kandidat mora prikazati varen in učinkovit postopek dviganja in prenosa čolna, pri katerem ne 
obremenjuje hrbtenice. Sodelovanje med udeleženci je priporočljivo. 

2. Veslo mora vedno biti na dosegu roke in se lahko uporabi kot pripomoček pri vstopu v čoln. 
3. Pravilen pristop k vodi, ki upošteva smer in moč vodnega toka ter konfiguracijo brežine ali obale. 
4. Vsak pristop k vodi in vstop v čoln mora biti kontroliran. 

 
Veslanje naprej na razdalji 50 metrov 

1. Kandidat mora biti sposoben voditi kajak ali kanu premočrtno vsaj 50 metrov. 
2. Nekaj odstopa od premočrtne smeri je dovoljeno, vendar to ne sme vsebovati popolne izgube smeri 

in gibanja naprej ali pa konstantno vijugati iz ene na drugo stran. 
 

Ustavljanje 
1. Kandidat mora uspešno ustaviti čoln v obeh smereh (naprej/vzvratno). 
2. Spremembo smeri gibanja (naprej/nazaj) mora kandidat doseči v štirih (4) zaveslajih. 

 
Zaveslaji v loku - obračanje čolna na mestu za 360 stopinj 

1. Vrtenje na mestu mora kandidat izvesti v obeh smereh (v smeri urinega kazalca – iz leve na desno in 
obratno). Prikazati mora pravilno uporabo zaveslajev v loku naprej in v loku nazaj. 

2. Obračanje zgornjega dela telesa pri veslanju mora biti zaznavno. 
 
Vzvratno veslanje 

1. Kandidat mora uspešno voditi kajak/kanu v vzvratni smeri najmanj 25 metrov. 
2. Obračanje trupa in pogled nazaj preko ramena mora biti zaznaven. 

 
Veslanje v obliki osmice 

1. Kandidat mora veslati tako, da sledi obliki osmice. Pri tem mora uporabljati kombinacije zaveslajev in 
s tem potrditi obvladanje osnov vodenja čolna. 

 
Vrnitev k obali in izstop iz čolna 

1. Pravilen pristop k obali, pri katerem mora kandidat upoštevati pogoje vetra, vodnega toka in 
konfiguracije obale ali brega. 

2. Med izkrcavanjem mora kandidat demonstrirati popoln nadzor nad čolnom. 
3. Izstop iz čolna ne sme poškodovati čolna ali brežine. 



 

                                                                                                                                      
 

6 Navodila za ocenjevanje                                                                                                                                   

 
 
Naprednejše naloge 
Kandidat mora prikazati zadovoljivo obvladanje in razumevanje sledečih prvin: 
 
Bočno premikanje 

1. Obračanje telesa v smer, na kateri kandidat izvaja zaveslaj mora biti očitno. 
2. List vesla je v celoti v vodi. Ročaj vesla še ni povsem navpično. 
3. Vračanje vesla lahko poteka po zraku ali pa z rezanjem vode. 
4. Bočni premik čolna mora biti dobro zaznaven. Majhen odstop kljuna ali krme čolna je pričakovan. 

 
Krmarjenje 

1. Med gibanjem kajaka/kanuja naprej postavimo veslo na eno stran čolna. 
2. List vesla mora biti popolnoma v vodi, prednja roka naj bo sproščena preko pasu, ročaj vesla pa mora 

biti vzporedno z bokom čolna. 
3. Kandidat mora svoj kajak/kanu voditi premočrtno, z veslom v vodi na eni strani čolna. 

 
Preprečevanje prevrnitve 

1. Kajak/kanu naj bo obremenjen na eni strani do take mere, da je skoraj na robu svoje stabilnosti. 
2. Kandidat mora z oporo na veslu dokazati sposobnost ohranjanja ravnotežja in s tem preprečevanje 

prevrnitve. Oporo mora uspešno izvesti na obeh straneh čolna. 
 
Ravnotežje in stabilnost 
1. Kandidat mora v času testa prikazati sposobnost ohranjanja ravnotežja. 
 
VARNOSTNA DOLOČILA 
 
Prevrnitev, plavanje k bregu in praznjenje čolna 

1. Kandidat mora ostati zbran in priseben. Čim prej mora vzpostaviti in vzdrževati stik s čolnom. 
2. Veslo naj bi ostalo v rokah kandidata. Če je kandidat veslo izgubil pri prevrnitvi, je pomembno, da s 

čolnom priplava do vesla in potem izprazni čoln na bregu. 
3. Kandidat lahko prosi za pomoč, vendar je za izpraznitev odgovoren sam. 

 
Osebna varnostna oprema 
Kandidat mora vedno imeti oblečen reševalni jopič in opremo, ki je primerna pogojem, v katerih se izvaja 
dejavnost. Čelada in obutev nista obvezni, sta pa priporočljivi. 
 
Suverenost v vodi 
Kandidat mora pokazati določeno mero samozavesti in samonadzora v vodi tudi v primeru potopitve, ob 
uporabi reševalnega jopiča. 
 

 
5.3. KAJAK – II. STOPNJA – ZELENO VESLO 

 
NAMEN 
Ovrednotiti obvladanje temeljnih osnov veslanja na mirni vodi. Poudarek je na prepoznavanju gibanja čolna 
in kandidatovega nadzora tega gibanja. Kandidat tako pride do razumevanja vzrokov in posledic vodenja 
čolna. Pozornost ni usmerjena v natančno izvedbo prvin. 
 
LOKACIJA 
Ocenjevanje za drugo stopnjo se izvaja na mirni vodi v obliki izleta, ki traja vsaj 2 uri oziroma 6 km. 
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OPREMA 
Rekreativni kajak z dvolistnim veslom. 
 
PREDPOGOJI 
Pristop k ocenjevanju ne zahteva predpogojev. 
 
TEHNIČNA DOLOČILA 
 
Dvig, prenos in vstop v čoln 

1. Kandidat mora prikazati varen in učinkovit postopek dviganja in prenosa čolna, pri katerem ne 
obremenjuje hrbtenice; sodelovanje udeležencev je priporočljivo. 

2. Veslo mora vedno biti na dosegu roke in se lahko uporabi kot pripomoček pri vkrcavanju. 
3. Pravilen pristop k vodi, ki upošteva smer in moč vodnega toka in konfiguracijo brežine ali obale. 
4. Vsak pristop k vodi in vstop v čoln mora biti kontroliran. 

 
Veslanje naprej 

1. Kandidat mora preveslati razdaljo najmanj 200 metrov. 
2. Drža naj bo pokončna, vendar sproščena. 
3. Kandidat mora prikazati ritmično veslanje. Razvidno mora biti tudi obračanje trupa. 
4. Kandidat mora prikazati nadzor nad vodenjem čolna na vodi v dolžini vsaj 50 metrov. Pri tem mora 

doseči primerno potovalno hitrost. 
 
Vzvratno veslanje in ustavljanje čolna 

1. Kandidat mora prikazati nadzorovano in učinkovito vzvratno veslanje. Ocenjevalec odredi kandidatu 
točki, med katerimi mora kandidat veslati v vzvratni smeri. Razdalja med tema točkama naj bo vsaj 
25 metrov. 

2. Kandidat mora demonstrirati pogled preko enega ramena in obračati telo tako, da lahko razvije moč 
potrebno za učinkovit zaveslaj nazaj. 

3. Za zaveslaj nazaj je uporabljena hrbtna stran lista vesla. 
4. Za ustavljanje pri vzvratnem veslanju mora v teh 25 metrih mora kandidat najprej razviti primerno 

hitrost in čoln ustaviti z največ štirimi (4) zaveslaji. 
 

Privlačenja in bočno premikanje čolna 
1. Kandidat mora demonstrirati sposobnost veslanja v bočni smeri. Ta prikaz mora biti smerno stabilen 

in naj ne bo krajši od razdalje 5 metrov. 
2. List vesla je v vodi. 
3. Zgornja roka naj ne bo pod višino ramen. 
4. Obračanje telesa pri bočnih zaveslajih mora biti dobro vidno. 
5. Spodnja roka je iztegnjena pri začetku zaveslaja, medtem ko zgornja roka deluje kot vodilna os 

celotnega giba. 
 

Opora na veslu kot pomoč pri preprečevanje preobrnitve 
1. Kandidat mora prikazati sposobnost kontrole plovila na obeh straneh z učinkovitim prikazom opore 

na veslu. 
2. Opora naj bo močna. Učinkovitost se poveča z obračanjem trupa na stran opore. 

 
Krmarjenje 

1. Kajak naj se giba s primerno potovalno hitrostjo, kandidat preneha veslati in usmerja kajak skozi 
zožitev samo z veslom. 
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2. Pri ocenjevanju krmarjenja v kajakih opremljenih s krmilom (morski kajak), mora kandidat prikazati 
razumevanje učinka vgrajenega krmila in ga znati učinkovito uporabljati. Z veslanjem naprej kandidat 
doseže primerno hitrost in prikaže kontrolo gibanja v ravni smeri z uporabo krmarjenja. 

 
Obrat z oporo na veslu 

1. Kandidat mora obračati kajak med gibanjem naprej z uporabo niza zaveslajev v loku naprej, ki jim 
sledi zaveslaj v loku nazaj z oporo na veslo. 

2. Obrat z oporo na veslu naj se prične s kratkim, vendar močnim in torej učinkovitim zaveslajem na 
nasprotni strani smeri, v katero želimo usmeriti čoln. To naj spremlja tudi nagib čolna na bok; veslo 
mora biti v položaju, v katerem se lahko skorajda naslonimo na vodo. Veslo naj bo položeno v višini 
pasu, ročaj vesla naj bo vzporedno z vodno gladino kolikor to dovoli konstrukcija kajaka. Hrbtna stran 
lista vesla naj bo na vodni gladini. 

 
Izstop iz čolna 

1. Pravilen pristop k obali, pri katerem mora kandidat demonstrirati popoln nadzor nad čolnom. 
2. Izstop iz čolna ne sme poškodovati čolna ali brežine. 

 
Privezovanje in varovanje plovila 
Kandidat mora poznati osnove zavarovanja čolna po končanem veslanju. Kandidat mora znati privezati 
plovilo na primernem mestu. Za varen privez je potrebno znanje vsaj nekaj osnovnih vozlov. Alternativno 
shranjevanje čolnov je lahko na namensko zgrajenih nosilcih na kopnem samem. 
 
Naprednejše naloge 
 
Vesa na veslu 

1. Ko je tip kajaka primeren za oporo na veslu, mora kandidat prikazati razvoj in napredek do take 
mere, da mu to omogoča varnost v okviru dosedanjega znanja. 

2. Čoln se mora pomikati v nestabilnost do takšne mere, da voda sega do kandidatovega pasu. 
 
Bočno premikanjem z izrivanjem 

1. Telo naj bo obrnjeno na stran zaveslaja. 
2. Ročaj vesla naj bo v dokaj pokončnem položaju, prednji del lista je usmerjen k boku in globoko v vodi. 
3. Kajak je rahlo nagnjen na bok, da voda ne zaliva pokrova čolna. 

 
Opora z izrivanjem 

1. Telo je obrnjeno na stran opore. 
2. Ročaj vesla je vzporeden z gladino vode; prednji del lista je na vodni gladini; vodilni rob lista se dviga 

pri vsakem posameznem izrivanju. Izrivanje mora biti umirjeno. 
3. Roke so v komolcu sproščene. 
4. Kot končni cilj te prvine, naj bi ocenjevalec upošteval oporo z izrivanjem kot del ravnotežne vaje in 

dokaz kandidatove sposobnosti nadzora in uporabe vesla. 
 
Vzdrževanje nagiba 
Kandidat mora veslati v krogu. Pri tem mora biti zaznaven nagib tako na notranji kot na zunanji bok čolna. 
 
VARNOSTNA DOLOČILA 
 
Prevrnitev, varovanje opreme, praznjenje čolna, ponovno vkrcavanje s pomočjo 

1. Prevrnitev in odpenjanje krovnice – kandidat mora kazati zbranost in prisebnost. Če je kandidat pri 
prevrnitvi izgubil stik z čolnom, mora ta stik znova vzpostaviti v najkrajšem času. 
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2. Veslo naj bi kandidat obdržal skozi prevrnitev – če je veslo kandidat izgubil, ga mora ujeti. V ta 
namen mora s čolnom plavati do vesla. 

3. Kandidat mora s kajakom plavati 10 metrov in na bregu izprazniti kajak. 
4. Kandidat lahko prosi za pomoč, vendar mora praznjenje kajaka izvesti sam. 

 
Izstop iz čolna v globoki vodi in ponovno vkrcavanje 

1. V globoki vodi mora kandidat skočiti iz kajaka, vendar pri tem ne sme izgubiti stika s čolnom. Sledi 
ponovno vkrcavanje iz globoke vode v kajak. 

2. Kandidatu lahko pri tem manevru pomaga druga oseba, ki je v vodi. 
 
Eskimo reševanje 
Kajak mora biti primeren za ta tip samoreševanja. Kandidat se mora iz obrnjenega položaja z delom kolkov in 
trupa vrniti v normalen, ploven položaj. Kandidat se oprijema kljuna reševalčevega kajaka. 
 
Reševanje v globoki vodi 
Kandidat se mora suvereno reševati v globoki vodi brez pomoči. 
 
Osebna varnostna oprema 
Ploven kajak, prilagodljiva oprema, krovnica, reševalni jopič in čelada so obvezni del opreme. 
 
Kandidat mora prikazati suverenost na vodi primerno vodnemu okolju in vremenu. 
 
 

5.4. KAJAK - III. STOPNJA – MODRO VESLO 
 
NAMEN 
Ovrednotiti sposobnost kandidata za veslanje na brzicah 2. težavnostne stopnje kot člana organizirane in 
vodene skupine. Kandidat je sposoben premagovati ovire na tekoči vodi 2. težavnostne stopnje; sodeluje pri 
reševanju in potrjuje nadaljnjo udeležbo v kajakaštvu. Uspešen in suveren nastop na tem nivoju potrjuje 
kandidatov prestop iz statusa začetnika v status kajakaša srednje stopnje. 
 
LOKACIJA 
Ocenjevanje kandidata za Modro veslo se izvaja na tekočih vodah 2. težavnostne stopnje. Ocenjevanje se 
izvaja v okviru izleta, ki traja približno tri (3) ure. 
 
OPREMA 
Katerikoli tip kajaka z izjemo kajaka za spust. Veslo je dvolistno. 
 
PREDPOGOJI 
Kandidat mora imeti uspešno opravljeno ocenjevanje 2. stopnje ocenjevanja programa barvnih vesel in 
opravljene vsaj tri (3) izlete v pogojih 2. težavnostne stopnje, ki niso bili krajši od 3 km. 
 
TEHNIČNA DOLOČILA 
 
Dvig, prenos in vstop v čoln 

1. Kandidat mora pokazati primerno in učinkovito dvigovanje in nošenje kajaka, ki mu omogoča dvig 
čolna na avtomobilski prtljažnik ali prikolico, ki je namenjena transportu čolnov. Kandidatu lahko pri 
tem pomoč nudi druga oseba. Kandidat mora obvladati osnovne načine pritrjevanja čolna na 
transportno sredstvo z vrvjo ali trakom in mora obvladati temu primerne, splošno poznane in 
uporabljane vozle. 
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2. Skozi celoten postopek ocenjevanja, ki se odvija na dnevnem izletu, mora kandidat demonstrirati 
učinkovito veslanje. Pri tem mora uporabljati zaveslaje, ki so učinkoviti, tekoči in se prilagajajo 
razmeram na vodi in okolju. 

3. Objektivna ocena kandidatovega veslanja mora upoštevati razlike v nivoju telesne pripravljenosti in 
osebnem slogu veslanja.  

 
Vzvratno veslanje v obliki osmice 
Točna in učinkovita demonstracija vzvratnega veslanja v obliki osmice. 
 
Obračanje med veslanjem naprej 
Hitro obračanje kajaka z minimalno izgubo premočrtne hitrosti. To kandidat doseže z uporabo obrata z oporo 
na veslo in z zareznim privlačenjem kljuna. 
 
Obrat z oporo na veslo 
Kandidat prične ta obrat z zaveslajem v loku naprej na nasprotni strani smeri obrata. Spremembo smeri naj 
dodatno spremlja dobro nakazan nagib na bok na stran obrata. Med izvajanjem zaveslaja v loku nazaj z 
oporo na veslo hrbtna stran lista vesla drsi po gladini vode, pripravljen za izvedbo opore. Manever se izvaja 
na obeh straneh, levi in desni. 
 
Zarezno privlačenje kljuna 
Namen je prikazati vrtenje kajaka okrog osi vesla. Pričnemo z zaveslajem v loku naprej na nasprotni strani 
obrata. Veslo vbodemo v vodo pred telesom v primerni razdalji od roba, približno vzporedno s koleni. 
Delovna stran lista vesla gleda v bok čolna. Pomembno je, da je vodilni rob lista obrnjen od kljuna čolna. 
Obračanje trupa je poudarjeno, zgornja roka je pred čelom. V pomoč pri tem je potisk čolna z nasprotnim 
kolenom okrog osi vesla. 
 
Bočno premikanje na mestu in med gibanjem naprej 
Kandidat mora izvesti bočno premikanje na obes strani. Za ta manever uporablja kombinacije linijskega 
privlačenja, zareznega privlačenja kljuna in privlačenja repa. Zarezno privlačenje kljuna: Telo je obrnjeno na 
stran zaveslaja. Ročaj vesla je navpično, list vesla globoko v vodi. Zaznan mora biti premik kajaka v stran, 
vendar pa se kajak ne sme obračati. 
 
Linijsko privlačenje med gibanjem naprej: Medtem ko se kajak premika naravnost, mora kandidat privleči 
kajak stran od začrtane smeri, ne da bi se kajak obrnil v novo smer (kot da se hočemo izogniti oviri). 
 
Privlačenje repa: Bočno premikanje kajaka na daljši razdalji kot z linijskim privlačenjem. Med gibanjem kajaka 
naravnost vbodemo list vesla ob bok vzporedno ali pa malce za trupom. Kajak se bo premaknil v stran, ne da 
bi se veslo premikalo v odnosu na čoln. Če kontrolirano vodimo list vzporedno z bokom, se kajak ne bo 
obračal. 
 
Vzdrževanje ravnotežja 
Kandidat mora obvladati določene dodatne zaveslaje, ki mu bodo pomagali obdržati ravnotežje v različnih 
pogojih. Predstavitve naj vključujejo opore in vese na veslo, namenjene vzpostavljanju ravnotežja. Vključeni 
naj bodo tudi zaveslaji privlačenja kot podpora ali dopolnilo tako na eni kot drugi strani veslanja. 
 
Kontrola nagiba 
Za kandidata naj bo pripravljena vaja, v kateri bo prikazal učinkovito kontrolo nagiba, ki pomaga pri 
obračanju čolna.  
 
Ustavljanje in vzvratno prečenje toka 
Ustavljanje in vzvratno prečenja toka je namenjeno kontroli hitrosti in spremembi položaja čolna v toku. Ta  
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manever omogoča kandidatu oceno in izbiro smeri skozi brzice in izogibanje oviram. Kandidatova 
demonstracija mora vključevati varno veslanje skozi rečne zavoje, kjer glavni tok teče pod vejami. 
 
Pri demonstraciji ustavljanja in vzvratnega prečenja toka ne pričakujemo, da bo kandidat vstopal in zapuščal 
glavni tok reke, temveč da je kandidat sposoben izvajati te manevre v glavnem toku samemu. 
 
Vstop v protitok 
Vstop v protitok zahteva predvidevanje. Kandidat se mora pravočasno postaviti v najbolj primeren položaj in 
izbrati pravilne in učinkovite zaveslaje. Izbrati mora pravilno hitrost in kot, pod katerim vstopa v protitok. 
Vbod lopatice vesla mora biti v mirnejšo vodo v protitoku. Kajak se mora ustaviti dokaj visoko v zgornjem 
delu protitoka, vzporedno z notranjo stranjo meje toka in protitoka. 
 
Vstop v tok 
Ta manever je lahko uspešen, če je kandidat že vnaprej premislil in upošteval posamezne dejavnike v tem 
delu reke: hitrost toka, velikost protitoka, nagib čolna in želeno mesto v reki po končanem vstopu kandidata 
v tok. Izhodiščni položaj čolna v protitoku in izstopni kot sta povezana s pravilno hitrostjo vstopa in stopnjo 
nagiba, ki mora biti optimalna za ta protitok. Potrebno je biti pozoren na preveč agresiven vstop, ki se lahko 
konča z negotovostjo sredi toka ali pa nenačrtovan vstop v protitok na nasprotnem bregu. 
 
Prečenje toka 
Kandidat naj bi prečkal enakomeren in umerjen tok 2. težavnostne stopnje, širok 10 metrov brez izgube 
višine prečenja. Pri prečkanju toka, katerega širina je 20 metrov, kandidat ne sme izgubiti več kot dolžino 
čolna višine. Upoštevati je treba tudi posebnosti vodnih pogojev. Pomembno je, da je kot prečenja toka 
primeren dejanskim razmeram in da se tega kota kandidat drži skozi celotni manever. 
 
Jezdenje vala 
Kandidat mora pokazati sposobnost prečkanja toka z uporabo jezdenja manjših valov (višina vala naj bo 
cca/približno 30 cm). 
 
Veslanje v/iz manjših podirajočih valov 
Pomembno je, da kandidat razvije znanje prepoznavnosti odprtih podirajočih valov. Ko je kandidat zaznal tak 
val, mora demonstrirati vstop in izstop iz takega vala. Pokončna, sproščena drža je pomembna. Mehak obrat 
z oporo na veslo mora biti očiten, medtem ko je čoln rahlo nagnjen od toka. Opora mora poganjati kajakaša 
naprej ali vzvratno proti koncu vala ali proti delu, kjer je val pretrgan. Kandidatovo opazovanje in pravočasna 
ocena odprtih ali bolj zahtevnih podirajočih valov je bolj pomembna kot pa kandidatova sposobnost dobrega 
veslanja v takšnih razmerah. 
 
VARNOSTNA DOLOČILA 
 
Plavalni jopič, čelada in krovnica 
Kandidat mora obvezno imeti oblečen plavalni jopič, ki ustreza standardom EU. Čelada mora nuditi zadostno 
varovanje glave, mora biti pripeta z varnostnim jermenčkom pod brado tako kot to zahtevajo predpisi. 
Krovnica mora imeti varnostno zanko za odpiranje. 
 
Kajak in veslo 
Na prednjem in zadnjem delu kajaka je potrebno zagotoviti minimalno 6.5 kg (60N) vzgona. Priporočljivo je, 
da so čolni opremljeni z dodatnimi vzgonskimi komorami in zračnimi vrečami. Kajak mora biti opremljen z 
ročajema na kljunu in repu. Ročaja morata biti primerna za prenos in predvsem za reševanje, ne da bi se pri 
tem roka reševalca lahko zapletala v zanko. 
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Osebna oblačila 
Osebna oprema, mora biti primerna pogojem v katere se kajakaš podaja. Oprema mora biti sestavljena iz 
materialov, ki so vodotesni. 
 
Eskimski obrat 
Kandidat mora znati demonstrirati Eskimski obrat v testnih pogojih. Kandidat se lahko pripravi na prevrnitev 
pred začetkom samega manevra. V ocenjevalne namene zadostuje demonstracija Eskimskega obrata samo  
na eni strani. 
 
Plavanje v brzicah 2. težavnostne stopnje 
Kandidat mora prikazati razumevanje in tudi fizično demonstrirati tako defenzivno kot aktivno plavanje v 
brzicah 2. težavnostne stopnje. 
 
Uporaba reševalne vreče in vrvi 
Kandidat naj demonstrira znanje uporabljanja reševalne vrvi v vlogi reševanega. 
 
Reševanje s čolnom 
Kandidat naj v vlogi reševanega demonstrira poznavanje znanja reševanja iz čolna in mora tudi znati 
pomagati partnerju v reševanju.  
 
 

5.5. KANU (Enosed ali dvosed) – II. stopnja – ZELENO VESLO 
 
NAMEN 
Ovrednotiti poznavanje osnovnih zaveslajev in tehnike na mirni vodi, s poudarkom na ustvarjanju želenega 
gibanja kanuja. Poudarjeno je razumevanje vzrokov in posledic. Izvedba prvin je lahko nenatančna. V 
dvosedu mora vsak član posadke znati izvajati vse naloge obeh članov posadke. V dvosedu je brez dvoma 
eden najbolj pomembnih elementov veslanja naprej poudarek na dejstvu, da kanu usmerja kanuist na repu. 
Kandidat, ki sedi na kljunu ne sodeluje pri kontroli smeri. Pri vzvratnem veslanju prvi član posadke na kljunu 
prevzame nadzor nad usmerjanjem kanuja. Na ta način lahko oba kandidata pridobita vpogled v veslanje v 
paru, vendar jima to še vedno omogoča raziskovanje tehnike, ki je potrebna za solo veslanje. 
 
LOKACIJA 
Kandidat bo ocenjen na osnovi 2 urnega (6 km) izleta na mirni vodi. 
 
OPREMA 
Osnovni tip kanuja (eno- ali dvosed) in enolistno veslo za vsakega kandidata. 
 
PREDPOGOJI 
Niso zahtevani posebni predpogoji. 
 
TEHNIČNA DOLOČILA 
 
Vstop v čoln 
Kandidat mora prikazati varno dviganje in prenos kanuja na način, da pri tem ne obremenjujeta hrbtenice. 
Veslo mora biti vedno na dosegu roke. Lahko se uporabi kot pripomoček pri vkrcavanju. Posadka mora 
prikazati pravilen pristop do vode upoštevajoč vodni tok reke in tip obale ali brega. Demonstriran mora biti 
nadzor nad vkrcavanjem. 
 
Veslanje naprej 

1. Solo: Kandidat mora preveslati razdaljo najmanj 200 metrov. Drža naj bo pokončna, vendar  
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sproščena. Dobro vidno mora biti obračanje telesa, učinkovit poteg in mehak, vendar nadzorovan 
zaključek zaveslaja. Kandidat mora prikazati ritmično veslanje. Pričakovan je tudi sprejemljiv nadzor 
usmerjanja kanuja preko razdalje 200 metrov. Na teh 200 metrih naj bo vsaj 50 metrov preveslanih v 
primerni potovalni hitrosti z uporabo notranjega odrivanja. 

2. Dvosed: Kandidata morata preveslati razdaljo 200 m. Drža naj bo pokončna, vendar sproščena. 
Dobro mora biti vidno obračanje telesa, učinkovit poteg in mehak in nadzorovan zaključek zaveslaja. 
Posadka mora prikazati ritmično veslanje. Preko razdalje vsaj 100 metrov, mora član posadke na 
kljunu prilagajati moč svojega zaveslaja članu posadke na repu, ne da bi pri tem vplival na smer 
gibanja čolna. Drugi član posadke čoln na repu krmari in za to krmarjenje lahko uporablja kar nekaj 
različnih zaveslajev. Prednostno je uporabljano notranje odrivanje repa. Zaveslaj naprej z notranjim 
odrivanjem repa ima dve fazi: pogonsko in krmilno. Pogonska faza poganja kanu naprej. Ko je 
zavesljaj končanse prične faza krmarjenja samega. V tej fazi vlečna stran lista vesla po potrebi odriva 
rep kanuja, kolikor je potrebno za enakomerno usmerjanje kanuja. Dolžina zaveslaja in ravnotežje 
kanuja se morata prilagajati trenutnim pogojem. 
 

Vzvratno veslanje in ustavljanje 
1. Solo: Kandidat mora prikazati nadzorovano in učinkovito vzvratno veslanje. Ocenjevalec določi 

kandidatu točki na razdalji 25 m in med katerimi mora kandidat veslati v vzvratni smeri. Kandidat 
mora demonstrirati pogled preko enega ramena in obračati telo tako, da lahko razvije moč potrebno 
za učinkovite vzvratne zaveslaje – izmenično na osnovni in nasprotni strani. Zaveslaj je izveden na 
osnovni strani s hrbtno stranjo lista. Za ustavljanje pri vzvratnem veslanju mora v teh 25 metrih 
kandidat najprej razviti primerno hitrost in potem ustaviti kanu. Po zaključku manevra se mora kanu 
ustaviti v razdalji, ki ne presega dveh dolžin kanuja. 

2. Dvosed: Oba člana posadke veslata vzvratno, vsak na svoji strani tik ob čolnu. Član posadke na repu 
prilagaja moč svojega zaveslaja članu posadke na kljunu. Zaveslaji člana posadke na kljunu se 
zaključujejo z obrnjenim notranjim odrivanjem ali obrnjenim krmarjenjem. 

 
Bočno premikanje 
Kandidat (ali člana posadke) mora veslati bočno in s tem premakniti kanu po svoji dolžini v stran vsaj 5 m 
brez prevelikega odmikanja kljuna ali repa. 
 
Preprečevanje prevrnitve 
Kandidat mora demonstrirati nagib kanuja do roba stabilnosti. Ko je kanu v tem nestabilnem položaju, ga 
mora kandidat s pomočjo nog (stegen) in kolen stabilizirati. To zahteva od kanuista stalen stik z kanujem 
preko kolen na dnu kanuja in s pomočjo pritiska stegen na notranji rob kanuja. V dvosedu naj za vajo tega 
manevra oba kanuista veslata na isti strani. 
 
Krmarjenje 
Kanu naj potuje z dobro potovalno hitrostjo, kandidat preneha veslati in usmerja kanu premočrtno skozi 
ozko oviro samo s krmarjenjem. 
 
Obračanje 
Za namen ocenjevanja je potrebno demonstrirati znanje obračanja kanuja v krogu (smer urinega kazalca in 
nasprotno) katerega premer ni večji od več kot 10 metrov. V dvosedu kandidata ne smeta menjati strani na 
katerih veslata. 
 
Enosed: Kandidat mora demonstrirati obračanje v dveh krogih. V prvem krogu mora kandidat demonstrirati 
uporabo zaveslajev v loku nazaj. V drugem krogu mora kandidat demonstrirati obrat na repu z uporabo 
zunanjega nagiba. 
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Dvosed: V prvem krogu naj bo predstavljena kombinacija privlačenja na kljunu in kratkih zaveslajev v loku na 
repu. V drugem krogu je predstavljena kombinacija kratkih zaveslajev v loku naprej na kljunu in 
poudarjenega notranjega odrivanja na repu. 
 
Izstop iz čolna 
Ocenjuje se pravilen pristop k obali, pri katerem mora kandidat demonstrirati popoln nadzor nad čolnom. 

Izstop iz čolna ne sme poškodovati čolna ali brežine. 

Privez in varovanje plovila 
Kandidat mora poznati osnove zavarovanja čolna po končanem veslanju. Kandidat mora znati privezati 
plovilo na primernem mestu. Za to je potrebno znanje vsaj nekaterih osnovnih vozlov. Alternativno 
shranjevanje čolnov je lahko na namensko zgrajenih nosilcih na kopnem. 
 
Naprednejše naloge 
Kandidat mora suvereno prikazati obvladanje dejavnikov, ki tvorijo osnove naslednjih zaveslajev: 
 
Povezovanje posameznih zavesljajev 
Kandidat mora prikazati tekoče povezovanje posameznih elementov uporabe vesla in zaveslajev. 
 
Križno privlačenje 
Kandidat spreminja stran veslanja, ne da bi pri tem spreminjal položaj oprijema rok. To pomeni prenos vesla s 
strani na kateri kandidat vesla na nasprotno stran. Kandidat privlači kanu bočno v smeri vesla. Za ta manever 
je potrebno obračanje telesa, ki lahko sovpada z manjšim spreminjanjem položaja kolen. 
 
Odrivanje boka 
Veslo je globoko v vodi, tesno ob robu kanuja. List vesla je s svojo pogonsko stranjo obrnjen k robu kanuja. 
Ročaj vesla lahko počiva na robu kanuja. Zgornjo roko se potegne proti telesu. Posledica tega giba je stranski 
premik kanuja(odriv) od strani na kateri kandidat vesla. Veslo se z rezanjem vode vrne v izhodiščni položaj ob 
robu kanuja. 
 
VARNOSTNA DOLOČILA 
 
Izstop iz čolna v visoki vodi in ponovno vkrcanje 

1. V globoki vodi mora kandidat skočiti iz kanuja, vendar mora pri tem ostati v stiku s čolnom. Sledi 
ponovno vkrcanje iz globoke vode v kanu. V dvosedu si lahko člana posadke pomagata. 

2. Kandidat v enosedu ima lahko pri tem manevru pomoč druge osebe, ki je tudi v globoki vodi. 
 
Osebna varnostna oprema 
Kandidat mora obvezno imeti oblečen reševalni jopič in opremo, ki je primerna pogojem. Čelada in obutev 
nista obvezni, sta pa priporočljivi. Kandidat mora prikazati suverenost na vodi primerno vodnemu okolju in 
vremenu. 
 
Prevrnitev in ponovno vkrcanje s pomočjo partnerja 

1. Po prevrnitvi mora biti izkazana zbranost in prisebnost. Vzpostavljen mora biti kontakt s kanujem. 
2. Veslo mora ostati v kanuistovi posesti. V primeru izgube je potrebno do vesla plavati s kanujem in ga 

doseči. 
3. Plavanje k obali na razdalji do 10 metrov in izpraznitev kanuja. 
4. Kandidat lahko prosi za pomoč pri reševanju kanuja na breg, vendar je sam odgovoren za izpraznitev 

kanuja. 
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Reševanje v globoki vodi 
Kandidat se mora suvereno reševati v globoki vodi brez pomoči. 
 
 

5.6. KANU (Enosed ali dvosed) – III. stopnja – MODRO VESLO 
 
NAMEN 
Ovrednotiti sposobnosti kandidata ali posadke pri veslanju na odprtih vodah v zmernih pogojih, kjer veter ne  
presega moči 2-3 stopnje. 
 
LOKACIJA 
Odprte vode: morje ali jezera, kjer vetrovi ne presegajo moči 2-3. 
 
OPREMA 
Osnovni tip kanuja (eno- ali dvosed) in enolistno veslo za vsakega kandidata. 
 
PREDPOGOJI 
Od kandidata se zahteva, da obvlada vse zaveslaje in tehnične zahteve na obeh straneh. V primeru 
ocenjevanja obeh članov posadke, mora vsak član demonstrirati sposobnost veslanja tako na kljunu kot repu. 
Priporočljivo je, da ima kandidat opravljeno ocenjevanje za drugo stopnjo programa barvna vesla (EPP). 
Kandidat mora imeti opravljene vsaj tri (3) izlete v trajanju treh (3) ur oziroma 10 km. Vsaj eno od teh 
potovanj je moralo biti na odprtih vodah. 
 
TEHNIČNA DOLOČILA 
 
Vstop v čoln 
Kandidat morata prikazati varno dviganje in prenos kanuja na način, da ne obremenjuje hrbtenice. Kandidat 
v enosedu mora imeti pomoč pri dviganju in prenosu. Kandidat mora prikazati pravilno in varno splavitev 
plovila z različnih vstopnih mest: stopnice, pomoli, visoki bregovi. 
 
Veslanje naprej 
Kandidat mora prikazati tekoče in pogojem prilagojeno veslanje naprej v času celotnega ocenjevanja. 
Pospeševanje: Kandidat mora biti sposoben pognati kanu iz mirujočega stanja v potovalno hitrost v 3-4 
zaveslajih. Veslo mora biti med veslanjem postavljeno navpično. Zaveslaji zakorekcijo smeri morajo biti kratki 
in dinamični. 
 
Premočrtno veslanje: Član posadke na repu mora prikazati tekoče in ritmično veslanje z uporabo zaveslaja 
naprej z notranjim odrivanjem repa. Ocenjevanje naj bo izvedeno na razdalji 500 metrov. 
 
Ohranjanje ravnotežja: Skozi celoten postopek ocenjevanja mora biti razvidno kontrolirano vzdrževanje 
ravnotežja. Ocenjevanje mora vključevati veslanje v različnih smereh glede na smer vetra, da lahko kandidat 
prikaže razumevanje različnih razmer. Veslanje na progi v obliki trikotnika lahko ustreza tem pogojem. 
Kandidat lahko s svojim položajem v čolnu ali z dodatno obremenitvijo doseže maksimalno stabilnost čolna. 
 
Vzvratno veslanje 
Kandidat naj demonstrira tekočo tehniko vzvratnega veslanja. 
 
Ustavljanje in pospeševanje: kandidat mora prikazati sposobnost ustavljanja kanuja in spremembo gibanja v 
vzvratni smeri. To mora kandidat doseči v 1-2 dolžinah čolna. 
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Nadzor veslanja v obliki osmice: poleg veslanja premočrtno v vzvratni smeri mora kandidat tudi uspešno 
vzvratno usmerjati kanu okrog namensko nameščenih boj levo in desno v obliki osmice. Veslanje naj bo 
kombinacija vzvratnih zaveslajev z notranjim odrivanjem in preko križnih vzvratnih zaveslajev. Kanu mora 
potovati vzvratno s primerno potovalno hitrostjo. Pri tem mora biti očiten nadzor nad smerjo gibanja. 
 
Sprememba smeri med gibanjem naprej 
Med gibanjem čolna naprej, naj kandidat izvaja sledeče manevre na obeh straneh čolna: 
 
Ostre spremembe smeri: kandidat mora demonstrirati ostre spremembe smeri na vnaprej določeni točki 
obračanja. 
 
Široke spremembe smeri: kandidat mora demonstrirati širše spremembe smeri. Pri teh spremembah smeri  
mora čoln obdržati svojo hitrost skozi celotni lok zavoja. Pri tem mora ostati hitrost plovbe več ali manj 
konstantna. Nagib naj bo očiten in naj pomaga pri tem manevru. 
 
Bočno premikanje 
Kandidat mora demonstrirati bočno premikanje na stran vesla in na nasprotno stran. Merilo uspešne izvedbe 
tega manevra je nadzorovan zaveslaj, ki naj bi preprečil možno odklanjanje od premočrtne smeri. Iz 
mirujočega položaja naj kandidat premakne kanu v eno in drugo stran vsaj 10 metrov. Med gibanjem kanuja 
naprej, mora kandidat prikazati bočni premik v eno in drugo stran. Ta premik naj bo vsaj v širini kanuja in je 
namenjen izogibanju ovir. Kandidat mora ohranjati potovalno hitrost čolna. 
 
Privez in varovanje čolna 
Kandidat mora poznati osnove zavarovanja čolna po končanem veslanju. Kandidat mora znati privezati 
plovilo na primernem mestu (breg, pomol, avtomobilski prtljažnik, prikolica za čolne). Za to je potrebno 
znanje vsaj nekaterih osnovnih vozlov. Alternativno shranjevanje čolnov je lahko na namensko zgrajenih 
nosilcih na obali. 
 
VARNOSTNA DOLOČILA 
 
Reševanje v globoki vodi 
Učinkovito reševanje drugega kanuista. Reševanemu pomaga pri vstopu v kanu v globoki vodi. Reševani 
lahko pri reševanju pomaga z upoštevanjem navodil reševalca. 
 
Reševanje s čolnom in uporaba vlečne vrvi 
Kandidat mora demonstrirati sposobnost vleke čolna z vrvjo, brez pomoči. V določenih nevarnih trenutkih se 

mora vlečno vrv odvreči. Kandidat mora razumeti možne nevarnosti vleke. 

Kandidat mora prikazati suverenost na vodi primerno vodnemu okolju in vremenu. 
 
 

5.7. MORSKI KAJAK – III. stopnja – MODRO VESLO 
 
NAMEN 
Ovrednotiti sposobnost varnega potovanja na odprtem morju, kot del vodene skupine in v pogojih do moči 
vetra 3. stopnje (19km/h). Kandidat mora biti sposoben veslanja tudi v težjih, zahtevnejših pogojih in 
okoliščinah. Sodelovati in pomagati mora pri reševanju, če je to potrebno. Uspešen nastop kandidata na tej 
stopnji potrjuje dejstvo, da je kandidat prestopil iz statusa začetnika v status srednjega razreda. 
 
LOKACIJA 
Ocenjevanje se izvaja na odprtem morju v vremenskih pogojih moči vetra do 3. stopnje. Ocenjevanje se ne  
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sme odvijati med čermi, kjer je možnost povečanega morskega valovanja ali na ožinah, kjer je povečan 
učinek plimovanja. Ocenjevanje se odvija v zmernih vremenskih pogojih (stanje vetra in morja naj bo 2-4 
stopnje). Ocenjevanje naj se odvija v sklopu enodnevnega izleta. Ocenjevalec bo pri svojem ocenjevanju 
upošteval pogoje (viharno morje z vetrom), vendar mora kandidat vse zadane naloge in manevre izpeljati 
suvereno in kompetentno. Zaradi varnosti se morajo ocenjevanja v teh pogojih udeležiti vsaj trije čolni. 
Ocenjevanja te stopnje se ne izvaja v mirnih pogojih brez vetra. 
 
OPREMA 
Morski kajak. Kot pogon se uporablja dvolistno veslo. Kajak je lahko opremljen tudi z krmilom. 
 
PREDPOGOJI 
Uspešno opravljeno ocenjevanje za 2. stopnjo programa barvnih vesel (EPP) v kajaku ali kanuju. Za seboj 
mora imeti izkušnje vsaj s treh različnih potovanj, ki jih zahteva to ocenjevanje (stanje morja in vetra 3. 
stopnje). To izpitno potovanje se odvija na razdalji vsaj 8 km. 
 
TEHNIČNA DOLOČILA 
 
Vstop v čoln 
Kandidat mora prikazati načine splavitve čolna primerne pogojem. 
 
Učinkovito veslanje naprej in vzvratno 
Ocenjevalec bo pozoren na: 

- pravilno dinamično držo, 
- pravilno uporabo vesla – vbod in izvlek vesla v/iz vode, 
- sposobnost premočrtnega vodenja čolna, 

- primerno fizično pripravljenost za veslanje proti vetru ali toku, 

- obračanje trupa telesa, 
- pravilni oprijem vesla glede na širino oprijema ročaja vesla. 

 
Obračanje čolna 
Ocenjevalec naj bo pozoren na: 

- obračanje v obe smeri (levo/desno) z uporabo zaveslajev v loku naprej in nazaj, 
- list vesla je plitvo v vodi – roka je iztegnjena z rahlo upognjenim komolcem, 
- veslo se pomika do repa, medtem ko prednja roka potiska naprej čez os čolna, 
- telo se obrača tako, da lahko vbodemo list vesla tik ob repu, 
- v kajaku opremljenim s krmilom, mora kandidat pokazati učinkovito uporabo krmila v obeh 

smereh. 
 
Ustavljanje čolna 
Ustavljanje v vseh smereh (naprej/vzvratno) mora biti učinkovito v štirih (4) zaveslajih. 
 
Bočno privlačenje 
Zgornja roka je visokem položaju in list vesla globoko v vodi. Čoln se mora premikati premočrtno v bočni 
smeri. Manever mora biti izpeljan tako v levo kot v desno stran. 
 
Opora na veslo/vesa na veslu 
Prikaz mora biti izveden na obeh straneh (levi in desni). Pri izvedbi vese na veslu mora voda seči do 
kandidatovega boka. Za ohranitev ravnotežja je potrebna močna opora s sočasnim delom kolkov in trupa. 
Visoka in nizka opora na veslo se izvaja na obeh straneh: levi in desni. Če pogoji na vodi niso primerni, mora 
kandidat močno zaveslati naprej. Sledi drsenje lista vesla na površini vode. Ročaj vesla je usmerjen pod 
pravim kotom na čoln. 
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Krmarjenje 
List vesla naj bo v vodi pokončno (pravokotno na vodno gladino) ob repu čolna. Kandidat mora krmariti kajak 
z vetrom po manjših valovih. 
 
Pristanek 
Pristajanje je v kajaku brez krmila potrebno izvajati v treh možnih izvedbah: 

- kljun naravnan naravnost na obalo 
- bočno (celoten bok je vzporedno z obalo) 
- vzvratno (rep kajaka na obalo) 
- kajaki opremljeni s krmilom samo kljun naravnost 

 
Pomembno je, da je pristajanje nadzorovano in da ne uporabljamo tehnike jezdenja valov. 
 
Obvladovanje valov 
Kandidat mora pokazati veščino veslanja v valove, z valovi in bočno na valove. 
 
Obvladovanje zmernega obalnega valovanja 
Kandidat mora pokazati znanje in suverenost pri vkrcanju in pristajanju v pogojih zmernega obalnega 
valovanja (višina valov največ 1 m) in s tem prikazati varen začetek ali konec potovanja. 
 
VARNOSTNA DOLOČILA 
 
Prevrnitev in reševanje 
Kandidat mora suvereno prikazati postopek prevrnitve in posledičnega reševanja v globoki vodi skupaj z 
ostalimi člani skupine. Kandidat vodi reševanje in nastopa tudi v vlogi reševanega. Prevrnitev mora biti 
»naključna«, ob tem mora biti krovnica pravilno pritrjena. Prevrnitev naj se zgodi med veslanjem samim ali 
med demonstracijo vračanja ravnotežja z oporo na veslo. 
 
Eskimski obrat 
Če model kajaka to omogoča, kandidat izvede Eskimski obrat v pogojih, ki so določeni kot primerni za to 
ocenjevanje. Če model kajaka ne ustreza tem zahtevkom, naj kandidat demonstrira postopek 
samoreševanja, ki je posledica prevrnitve. Eskimski obrat se izvaja samo v eno stran (levo ali desno). 
 
Reševanje 
Kandidat mora pokazati potrebno znanje za reševanje iz čolna. Kandidat prevzame vlogo ponesrečenca. 
Prikazati mora znanje reševanja in pomoči drugim članom skupine. V tem primeru mora kandidat igrati vlogo 
reševalca. 
 
Vozli 
Vsak kandidat mora pokazati znanje vezanja vozlov in uporabo posameznega vozla: 

- pašnjak (najlonski vozel), 
- osmica, 
- sidrni vozel, 
- vrzni vozel. 

 
Kartografija in navigacija 
Kandidat mora pokazati osnovno znanje branja zemljevidov. Prepoznavanje posameznih posebnosti na 
zemljevidu (območja plimovanja, čeri ...) naj spremlja tudi dobro znanje navigacije s pomočjo kompasa. 
 
DOLOČILA GLEDE OPREME 
Kandidat mora opremo, ki mora biti primerna dejavnosti in v uporabnem stanju predstaviti ocenjevalcu v  
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pregled preden se začne del izpita, ki se izvaja na vodi. 
 
Kajak in veslo 
Čoln mora biti opremljen z ročajema na kljunu in repu. Ročaja morata biti primerna za prenos in predvsem za 
reševanje, ne da bi se pri tem roka reševalca lahko zapletla v zanko. Kjer so nameščene varovalne vrvi ob 
obokih kajaka, morajo te biti pritrjene tako napeto, da se tudi naključne ne morejo sneti. Vgrajene tesnilne 
komore v potovalnih kajakih zadoščajo varni plovnosti. V primeru prirejenih potovalnih kajakov pa je 
priporočljivo, da so čolni opremljeni z dodatnimi vzgonskimi komorami in zračnimi vrečami. 
 
Osebna oblačila 
Oblačila morajo biti primerna pogojem, v katere se veslač podaja. Oprema mora biti sestavljena iz 
materialov, ki so nepropustni za veter in vodo. 
 
Plavalni jopič in krovnica 
Kandidat mora imeti obvezno oblečen plavalni jopič, katerega vzgon mora biti, po predpisih EU, vsaj 50N. 
Čelade sicer niso obvezne, vendar jo mora kandidat imeti s seboj. Nositi jo mora, če pogoji to zahtevajo – kot 
na primer, če je plovba blizu skalnate obale ali čeri. Priporočljivo je tudi kakšno drugo pokrivalo, ki kandidata 
ščiti ali pred soncem ali mrazom. Krovnica mora biti opremljena z zanko. 
 
Osnovni komplet prve pomoči in pribor za popravljanje 
Priročni komplet prve pomoči naj bo primeren znanju prve pomoči. Minimalni pribor za popravljanje naj bo 
primeren tipu kajaka in uporabljeni opremi. 
 
Dodatna oblačila 
Kandidat mora imeti s seboj dovolj primernih rezervnih oblačil. Ta oblačila naj bodo primerna prevladujočim 
pogojem in naj bodo primerna za uporabo v spalni vreči tako, da se kandidat lahko dodatno varuje pred 
nevarnostjo podhladitve. 
 
Dodatna oprema za osebno uporabo 
Ta oprema naj vsebuje: hrano, pijačo, piščalko, spalno vrečo (minimalne velikosti 1.8m x 0.9m) vodotesno 
električno svetilko, vžigalice ali vžigalnik.. 
 
Vodotesna vreča 
Dodatna oprema naj bo shranjena in primerno zavarovana v vodotesnih vrečah. Vsebina ostane suha tudi v 
primeru prevrnitve plovila. 
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Več informacij o EPP: http://www.europaddlepass.com/  
 

Tiskanje gradiva so omogočili: 
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