
           
   
 

 

Vabilo na otvoritev kajakaške sezone 2012 
 
Letošnjo kajakaško sezono bomo otvorili  17. marca 2012 na Mostu na Soči. Tekmovalci z državnim 
prvenstvom na 5000 m, vsi ostali pa z rekreativnim veslanjem po jezeru.  
 
Štart državnega prvenstva bo ob 11:30 pri kajak centru na Mostu na Soči. Podrobnosti najdete v 
razpisu za DP na 5000 m. 
 
Štart rekreativne krožne vožnje bo ob istem času na isti lokaciji kot štart državnega prvenstva, le da 
se boste rekreativci poravnali v drugi liniji, približno 50 m za tekmovalci. Izbrali boste lahko med 2 ali 
5 kilometrsko progo (pa tudi kaj vmes). Če se boste odločili za 5 km progo, lahko vas čas tudi 
izmerimo. Pogoj? Obleči boste morali štartno številko, ki jo dvignete na sestanku vodij ekip ob 10:00 
in obvezno počakati na znak štarterja. Štartnine ni. 
 
Vabljeni ste vsi:  

• Otroci, mamice, očki, dedki, babice, tete, strici, sestrične, bratranci, prijatelji, znanci… 

• Novopečeni kajakaši in veterani 

• Trenerji, učitelji kajaka, vodniki kanuja, kondicijski trenerji, psihologi, fizioterapevti, maserji… 

• Slalomisti, spustaši, maratonci, sprinterji, ljubitelji prostega sloga, morskega kajaka, rečnega 
boba, odprtega kanuja, raftarji… 

• Sponzorji, donatorji, novinarji, fotografi, Ekologi brez meja… 

• Predsedniki, sekretarji, tajnice, računovodje, direktorji, hišniki… 
 
Dovoljena so vsa plovila na prosta vesla. Motorni čolni prepovedani! Nekaj čolnov bo zagotovil tudi 
organizator, vendar jih je potrebno predhodno rezervirati pri uros72@gmail.com. 
 
Organizator bo poskrbel za prigrizek in pijačo. Prosi pa vas, da bidončke in lončke (pa ne tistih, za 
enkratno uporabo) prinesete kar s seboj. S tem se bomo izognili veliki količini nepotrebnih 
odpadkov. 
 
Prireditev pa bomo izkoristili še za eno stvar, in sicer za izmenjavo rabljene kajakaške in ostale 
športne opreme. Bliža se namreč akcija OČISTIMO SLOVENIJO  2012.  Kaj če bi najprej pospravili kar 
pri sebi :-))? Gotovo imate doma kakšen kos športne opreme, ki ga ne potrebujete več, nekomu pa bi 
zelo koristil. Tisto, kar vam ne predstavlja veliko več kot smet, lahko nekdo že dolgo išče. Na primer: 

• Staro leseno veslo, ki vam že več let stoji v kleti 

• Otroške smučarske čevlje št. 30 

• Retro sončna očala 

• Krovnico za tekmovalni kajak, ki ne paše na vaš novi seyak 

• Reprezentančno trenirko 

• Tačke (opore) za kajak 

• Reprezentančni dres 

• Nahrbtnik 

• Rolerje 

• Sedež za kajak 

• Krpo kevlar karbona 

• Vrečo za kajak 



           
   

• Maže za tekaške smuči 

• Uteži 

• Vetrovko, tremovelur 

• Športne majice…………… 
 
Vse, kar boste prinesli, bomo razstavili na za to pripravljenem prostoru, kjer boste morda našli tudi 
kaj zase. Edini pogoj, da lahko kaj odneseš je, da prineseš vsaj eno stvar. Če bo ponudba veliko večja 
kot povpraševanje, ne bomo postavljali niti tega pogoja. Vrednejše stvari boste seveda lahko tudi 
prodali. Razstavni prostor se bo odprl ob 10:00. 

 
Česar ne boste našli med rabljeno robo, boste morda našli na stojnicah prodajalcev in izdelovalcev 
kajakaške opreme. 
 
Prijava za rekreativno krožno vožnjo ni obvezna niti zavezujoča, je pa, zaradi lažje organizacije, zelo 
zaželena. Vaše prijave pričakujemo do četrtka, 15. marca 2012 na uros72@gmail.com.  
 
Več informacij lahko dobite tudi pri Živi Cankar: ziva.cankar@kajak-zveza.si, tel: 041 388 900 in 01 
239 66 10. 
 
 
V upanju, da se 17. marca srečamo v čim večjem številu, vas lepo pozdravljamo! 
 
 
Kajak klub Soške elektrarne in Kajakaška zveza Slovenije 


