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PRIKLOPLJENI NA 
POZITIVNO ENERGIJO

Verjamemo v svetlo energetsko prihodnost. Kot največji 
slovenski proizvajalec in prodajalec električne energije 
iz lastnih, domačih virov s pozitivnostjo sprejemamo 
odgovornost trajnostnega energetskega prehoda v 
Sloveniji. Naše elektrarne že zdaj proizvedejo več kot 
tri četrtine vse električne energije iz obnovljivih virov. 
Kot osrednji steber slovenskega elektroenergetskega 
sistema zagotavljamo stabilno in zanesljivo oskrbo. Naše 
delovanje in razvoj temeljita na načelu odgovornosti 
do okolja in družbe. Z izkušnjami in znanjem več kot 
tri tisoč strokovnjakov v skupini HSE odpiramo nove 
razvojne priložnosti, ob stalnem nadgrajevanju strateških 
partnerstev tako doma kot v tujini pa utiramo pot v 
zanesljivo prihodnost proizvodnje električne energije.
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Veseli jih bomo!

Revijo sofinancira FŠO.

COVID-19 narekoval 
ritem sezone

V sezono 2020 smo vstopili polni načrtov, kako čim bolje 
realizirati vse priprave na nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 
in obe veliki mednarodni tekmovanji, ki bi jih morali gostiti v 

Tacnu in Solkanu. No, pa je že v prvih mesecih leta svet obstal zaradi 
koronavirusa.

Tako kot v vseh dejavnostih, smo se tudi v športu soočili z negotovostjo, 
kako naprej. Čakali smo na navodila pristojnih služb, kako ob ukrepih 
kljub vsemu izvajati našo dejavnost in se izogniti širjenju okužb, 
čakali na informacije s strani ICF in ECA, katera tekmovanja bodo 
prestavljena, katera odpovedana, da bi temu prilagodili naše programe, 
čakali na informacije s strani ministrstva, ali bo financiranje kljub 
novonastali situaciji enako, kot je bilo predvideno, in čakali, da bi se 
virus čudežno umaknil. Seveda se ni. Prilagoditi smo se morali mi in 
prilagajali se bomo verjetno še kar nekaj časa.

Že kmalu je postalo jasno, da tekmovanj na najvišjem svetovnem nivoju 
ne bo, oziroma jih ne bo veliko. Tudi na pobudo tekmovalcev smo hitro 
stopili v akcijo in po zaključenem prvem valu epidemije med prvimi 
športnimi panogami v Sloveniji ponovno organizirali tekmovanja. Seveda 
za zaprtimi vrati in s sprejetimi vsemi ukrepi za zajezitev širjenja virusa. 

V ta namen smo tudi vzpostavili novo serijo tekmovanj za člane, 
poimenovano pokal HSE. V slalomu se je prva izvedba serije kar 
dobro prijela, v spustu in v sprintu na mirnih vodah žal nekoliko manj. 
Slalomisti so v okviru serije tekmovali kar na devetih tekmah.

Med redkimi mednarodnimi tekmovanji jih je bilo vsekakor največ 
izvedenih v Sloveniji in na Češkem. Med velikimi tekmovanji sta bili 
organizirani le dve prvenstvi. Obe evropski in obe v slalomu. Člansko 
v Pragi ter mladinsko in U23 v Krakovu. Verjetno je dejstvo, da smo 
z novo serijo pokala HSE našim tekmovalcem omogočili ostati v 
tekmovalnem ritmu, botrovalo tudi dobrim rezultatom na prvenstvih. 
Benjamin Savšek je ubranil naslov evropskega prvaka posamično in 
ekipno, kar je pred njim uspelo le legendarnemu Michalu Martikanu, 
Peter Kauzer pa z osvojeno srebrno kolajno potrdil, da je eden redkih,  
ki se na progi v Troji lahko kosa s češkimi kajakaši.

Tekmovalci so uspešno nastopali tudi v Tacnu, na eni od le dveh tekem 
svetovnega pokala v slalomu v tej sezoni. Drugič v karieri je na tekmi 
svetovnega pokala v C1 na najvišjo stopničko stopil Luka Božič.

Sprinterji na mirnih vodah so nastopili le na eni tekmi svetovnega 
pokala, povsem brez nastopov na velikih tekmovanjih pa so ostali 
spustaši. Do zadnjega smo upali, da nam bo uspelo organizirati, zaradi 
virusa v začetek novembra prestavljeno EP v spustu za mladince in U23 
v Solkanu, vendar je COVID-19 odnesel tudi to tekmo.

Sezona se je zavlekla globoko v jesen, ko smo navadno že načrtovali 
naslednjo. Načrti za novo sezono bodo morali biti pripravljeni zelo 
hitro, vsi pa pripravljeni na način, ki bo dopuščal hitre prilagoditve na 
razmere. Glede na izkušnje iz preteklosti je tudi to lahko naša prednost. 
Upamo, da nam bo to pomagalo na OI v Tokiu. Da olimpijskih iger v 
Tokiu ne bi bilo, pač ne razmišljamo.

Andrej Jelenc
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Tribune ob savskih brzicah so 
zaradi prepovedi žal sameva-
le, zasedli so jih lahko le člani 

reprezentanc in peščica povabljenih 
gostov, glasnih zvestih navijačev tokrat 
ni bilo. Varnostni ukrepi so bili v skladu 
z zahtevami vlade in mednarodne 
kajakaške zveze, tako da je bila nošnja 
zaščitnih mask obvezna na celotnem 
prizorišču, izognili so se ji le tekmovalci 
v času tekmovalne vožnje, na vstopnih 
točkah na prizorišče je bilo obvezno 
merjenje temperature, hkrati pa je 
bilo prizorišče urejeno tako, da so bili 
tekmovalci lahko ločeni od preostalih 
udeležencev tekmovanja. 

V neobičajnih organizacijskih raz-
merah in nekoliko okrnjeni konkurenci 
pa smo vseeno spremljali zanimive 
vožnje tekmovalk in tekmovalcev iz 
sedemnajstih držav. Prevladovali so 
seveda Evropejci, za svetovni pridih 

pa so tokrat poskrbeli predstavniki 
Brazilije, Japonske in Združenih držav 
Amerike. Slednji so že v začetku 
poletja pripotovali v Evropo in si za 
bivanje izbrali Slovenijo, tako da so več 
mesecev trenirali prav v Ljubljani. 

Naši reprezentanti se tudi tokrat 
niso izneverili tradiciji in na največji 
domači tekmi sezone priveslali na 
zmagovalne stopničke. V središču po-
zornosti je bil Luka Božič, ki je zmagal 
v kanuističnem finalu in tako prišel do 
prve posamične zlate kolajne na kateri 
izmed večjih tekem na savskih brzicah. 
Na koncu je bil 1,64 sekunde hitrejši 
od Francoza Nicolasa Gestina ter 2,07 
sekunde od še enega Francoza Julesa 
Bernardeta.

Po zmagi je 29-letni Primorec 
povedal: "Nisem pričakoval, da bo tako 
posebno doma. To je moja prva zmaga 
v Tacnu na tako pomembni tekmi 

kot je svetovni pokal. Kljub temu, da 
tribune niso polne, so me prevzeli 
posebni občutki. Res sem vesel, da mi 
je uspelo, da sem za konec sezone spet 
prikazal najboljšo predstavo. Zbrati se 
mi ni bilo težko. Imel sem nekaj težav z 
manjšo poškodbo, ki jo bom dokončno 
saniral po koncu sezone. Največ sem 
se ukvarjal s tem, ampak mislim, da 
sem bil izjemno pripravljen."

Božič, ki se sicer lahko pohvali s šte-
vilnimi kolajnami z največjih tekmovanj 

Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah 

Tradicija osvajanja 
kolajn na savskih 

brzicah se nadaljuje
Organizacija večje mednarodne tekme v slalomu na divjih vodah v Tacnu še 
nikoli ni bila tako negotova in zahtevna kot pred letošnjim svetovnim pokalom. 
Zaradi vse slabše situacije so bili uvedeni novi ukrepi in le dan pred načrtovanim 
začetkom tekmovalnega vikenda so organizatorji trepetali, ali bo izvedba tekme 
sploh dovoljena. Ob strogih varnostnih ukrepih smo na koncu le uživali v dobrih 
predstavah slalomistov ter se veselili kolajn Luke Božiča in Petra Kauzerja.
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tako v kanuističnem enojcu kot dvojcu, 
je doslej v svetovnem pokalu v C1 
zmagal enkrat, in sicer na finalni tekmi 
sezone 2018 v La Seu d'Urgellu.

Resno je Božičevo zlato kolajno 
ogrožal Benjamin Savšek, ki je startal 
kot predzadnji, a je v spodnjem delu 
proge storil napako, zaradi katere so se 
zvrstili še dodatni dotiki in možnost za 
kolajno je splavala po vodi nekaj deset 
metrov pred ciljem. Na koncu je bil 
šesti: "V zgornjem delu mi je res lepo 
teklo, v spodnjem delu sem poskušal 
še malce iztisniti, pa me je potegnilo 
v rolco in sem padel iz prave linije. 
Vedel sem, da je napaka precejšnja in 
je nisem mogel popraviti. Tam se mi 
je vožnja čisto zalomila. Vedel sem, da 
razplet ne bo dober."

Na zmago med kajakaši je ciljal 
Peter Kauzer, ki ima v Tacnu izjemno 
statistiko uvrstitev na zmagovalni oder. 
Na tekmah svetovnega pokala je tu 
namreč zmagal štirikrat, ob tem pa bil 
lani še drugi. Do srebra je priveslal tudi 
tokrat. 

Boljši je bil švedski kajakaš Isak 
Ohrstrom, ki mu bo Slovenija ostala 
v lepem spominu, saj je priveslal do 
svoje prve zmage na tekmah svetov-
nega pokala. Kauzer je za Skandinav-
cem zaostal za natanko pol sekunde, 
na tretje mesto pa je tokrat priveslal 
Brazilec Pedro Goncalves, ki je osvojil 
svojo prvo medaljo na tekmah svetov-
nega pokala. 

Ob prihodu v cilj je Kauzer nezado-
voljno odmahnil z rokami, po podelitvi 
kolajn pa povedal: "V finalu sem želel 

odpeljati takšno vožnjo kot v polfinalu, 
a mi od starta do cilja ni steklo, tako da 
sem se mučil celo pot. S takšno čudno 
sezono sem na koncu zadovoljen, dve 
mednarodni tekmi, dve drugi mesti. 
Lahko bi bilo boljše, rezultatsko sem 
si želel več. Tako pozno se je bilo zelo 
težko motivirati, pa še imeli smo bolj 
zimsko kot jesensko vreme. Na koncu 

sem zadovoljen z novo kolajno. Čeprav 
je okrnjena konkurenca, sem moral 
vseeno pokazati dobro vožnjo."

Uspešni pa so bili tudi preostali Slo-
venci in Slovenke, ki se jim je kolajna 
tokrat izmuznila, a vseeno so zabeležili 
lepe rezultate. Blizu medalji sta bili 
kajakašici Eva Terčelj in Ajda Novak, ki 
sta bili četrta in peta. Novakova se je 
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za las uvrstila v veliki finale, a nato 
ponujeno priložnost dobro izkoristila, 
kar ji je prineslo peti rezultat tekmova-
nja. Bolj razočarana je bila Eva Terčelj, 
ki je s četrtim mestom sicer dosegla 
lep rezultat, a s prikazanim ni bila 
zadovoljna, saj je imela kar dva dotika: 
"Razočarana sem zaradi dotikov. Res 
sem si želela čiste vožnje, zato sem 
tudi napadalno startala. Vseeno so se 
pripetile napake, na koncu sem ponov-
no le malo od stopničk, ampak takšen 
je šport."

Med kanuisti je bil dobro na poti 
Jure Lenarčič, ki pa ga je boljšega 
rezultata stala napaka v zadnjem 
delu proge in ga potisnila na deveto 
mesto. Med kanuistkami sta v finalu 
nastopili obe Slovenki na startu. Na 
koncu je bila Alja Kozorog peta, lani je 

na svetovnem pokalu v Tacnu dosegla 
uspeh kariere s četrtim mestom. Višjo 
uvrstitev so ji tokrat odnesli trije dotiki 
oziroma šest kazenskih sekund. Po 
polfinalu je bila v še boljšem položaju 
Lea Novak, ki je imela tretji čas, a v 
zadnji vožnji tekmovanja ni uspela 
ponoviti uspeha: "S polfinalno vožnjo 
sem res zadovoljna, v finalu pa se mi ni 
izšlo po načrtih. Verjetno zaradi treme 
in nekaj neizkušenosti, tudi voda je bila 
nekoliko drugačna, je pa to zagotovo 
dobra izkušnja za naprej."

Premierni nastop na tekmah svetov-
nega pokala je doživel novinec v član-
ski reprezentanci Vid Kuder Marušič in 
navdušil s petim rezultatom. Na progi 
je bil zelo hiter, usoden je bil dotik, 
saj je za zmagovalcem zaostal za 1,86 
sekunde. "Lotil sem se podobno kot 

vsake mednarodne tekme do sedaj. Tu 
se res pozna, da je domač teren in se je 
veliko lažje prilagajati vodi in reševati 
stvari sproti. Z nastopom sem zado-
voljen, škoda pa dotika," je povedal. V 
polfinalu je nastopil še Niko Testen, ki 
je na koncu zasedel 16. mesto.

V okviru svetovnega pokala je po-
tekala tudi preizkušnja v ekstremnem 
slalomu na divjih vodah, kjer smo imeli 
štiri predstavnike, a so vsi izpadli pred 
obračuni za kolajne. V ženskem delu 
ekstremnega slaloma je slovenske bar-
ve zastopala Neža Jan Stupica, ki je s 
svojim nastopom zaključila v polfinalu. 
Med kajakaši smo imeli tri predstavni-
ke - Erazma in Jakoba Šavlija ter Mati-
ca Terčelja. Vsak izmed njih je veslal v 
eni izmed četrtfinalnih skupin, a so vsi 
v tej fazi tudi zaključili z nastopi.

SPONZORJI, DONATORJI IN PARTNERJI TEKME ICF SVETOVNEGA POKALA
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Thomas Bach, 
predsednik MOK,  

obiskal tacensko progo
Septembra je kajakaški center Tacen pozdravil prav posebnega gosta. V Ljubljani 
se je namreč mudil Thomas Bach, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja 
(MOK), v okviru obiska pa je prišel tudi v Tacen, kjer si je ogledal trening slovenske 
slalomske reprezentance, nato pa se srečal s slovenskimi olimpijskimi kandidati za 
nastop na OI v Tokiu.

"Slovenija je majhna država, po 
velikosti in po številu prebivalstva, 
ampak je ne glede na to pravi velikan 
v mednarodni športni konkurenci, 
fenomen tako v zimskih kot poletnih, 
posamičnih in ekipnih športih. Gotovo 
športniki čutite izjemno in nedeljeno 
podporo vsega naroda," je Bach pove-
dal v nagovoru športnikom, s katerimi 
je opravil tudi nekaj kratkih individual-
nih pogovorov.

Med športniki, ki jim je posvetil še 
posebno pozornost, so bili tudi naši 

slalomisti, ki so se vrnili z zelo uspe-
šnega evropskega prvenstva v slalomu 
na divjih vodah, kjer so osvojili dve 
zlati in dve srebrni kolajni, za kar jim je 
Bach tudi čestital.

Ob druženju z olimpijskimi kandi-
dati se je seveda porajalo vprašanje, 
kakšna bo usoda olimpijskih iger v To-
kiu, ki so jih zaradi vsem dobro znane 
situacije prestavili na prihodnje leto.

"Ne vemo povsem natančno, kako 
bodo potekale igre. Zgolj z ukrepi, 
s karanteno … Tudi okrog navijačev 

težko povem kaj bolj konkretnega. 
Vsekakor pa igre bodo. Še več, igre so 
športna luč na koncu tega predora. 
Zdaj znanstveniki vsekakor o virusu 
vedo več. Poleg tega vsi vemo, kakšni 
so osrednji ukrepi. Umivanje rok, 
socialna distanca, maske … Kmalu 
bodo splošno dostopni hitri testi, ki 
bodo rezultate dali že 15 minut po 
testiranju. Pomemben element, ki 
krepi optimizem, pa je razvoj cepiva," 
je povedal Bach.

Predsednik MOK je nadaljeval: "Rad 
bi vas povabil na letalo v Tokio, a bom 
tja potoval pred vami. Pripraviti moram 
rdečo preprogo za vas. Zadnji tedni so 
pokazali, da so kljub težavam s korona-
virusom mednarodna športna tekmo-
vanja mogoča. Celo Tour de France, ki 
je logistično velikanski zalogaj. Spre-
mljali smo zaključek nogometne lige 
prvakov, OP ZDA v tenisu in golfu, EP 
v kajaku in kanuju na divjih vodah. Ob 
pravih ukrepih sistem deluje. Priprav-
ljamo se na različne scenarije. Zbiramo 
tudi izkušnje organizatorjev doseda-
njih tekmovanj. Smo v stalnem stiku z 
WHO. Prilagajali pa se bomo situaciji 
čez deset mesecev. Pomembno pa je, 
da poskrbimo za pošteno pripravljalno 
in kvalifikacijsko obdobje."
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Najpomembnejše kajakaško tekmovanje leta, edino člansko prvenstvo v olimpijski 
disciplini v sezoni 2020, je gostila Praga, po tem ko je velikodušno vskočila kot 
nadomestni prireditelj članskega evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah. 
Britanci, ki bi morali maja EP gostiti v Londonu, so namreč odstopili in slalomsko 
prvenstvo so z organizacijo rešili Čehi. Na Vltavi so septembra zablesteli tudi naši 
reprezentanti in reprezentantke. 

Zlati Beni  
v Pragi pisal zgodovino

Prvo ime evropskega prvenstva 
v slalomu na divjih vodah je bil 
Benjamin Savšek, ki je spisal 

novo poglavje v zgodovini sloven-
skega kajakaštva. Po dvojni evropski 
kroni v lanski sezoni je uspeh s hitrim 
šviganjem med vraticami proge v Pragi 
ponovil še letos. S tem je postal prvi 
slovenski tekmovalec, ki je na kakšnem 
izmed članskih prvenstev v dveh zapo-

rednih letih slavil tako v posamični kot 
ekipni konkurenci. Doslej je v zgodo-
vini evropskih prvenstev to uspelo le 
enemu, in sicer legendarnemu Slovaku 
Michalu Martikanu, ki je štiri zlate ko-
lajne v dveh zaporednih letih osvojil na 
EP leta 2008 v Liptovskem Mikulašu in 
leto kasneje na EP v Krakovu. 

Po tem ko je Beni vodil že po polfi-
nalu, tudi v odločilni vožnji ni popuščal 

in se veselil tretjega naslova evropske-
ga prvaka. Najboljši je bil že leta 2015 
v Markkleebergu in lani v Pauju. Z 
zmago je tudi preprečil popolno češko 
zmagoslavje, saj so v vseh ostalih posa-
mičnih kategorijah slavili domačini.

V napetem finalu je bil Savšek 
več kot tri sekunde in pol hitrejši od 
drugouvrščenega Čeha Lukaša Rohana, 
na tretje mesto pa se je uvrstil še en 
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domačin Vaclav Chaloupka. 
Po vnovičnem naslovu evropskega 

prvaka je bil Savšek navdušen: "Vesel 
sem, da mi je uspelo ubraniti lanski na-
slov oziroma ga znova osvojiti. Uspela 
mi je izjemna vožnja, za katero sem 
vesel, da sem jo opravil brez kazenskih 
sekund. Bila je hitra. Kljub temu, da je 
bila postavitev proge zahtevna, sem 
uspel ohraniti pravo koncentracijo in 
zdržal od starta do cilja z izjemnim 
nastopom."

Za posamično kolajno srebrnega 
leska je poskrbel še eden izmed tistih, ki 
nam na največjih tekmovanjih prinašajo 
obilo zadovoljstva. Petru Kauzerju se je 
po nastopu na Vltavi smejalo do ušes. 
Kako tudi ne? Še drugič je na tej progi 
priveslal do kolajne z evropskih prven-
stev. Medtem ko je pred dvema letoma 
presenetil domačine, se prvi favorit 
prvenstva Jiri Prskavec tokrat ni dal in 
Hrastničana prehitel za pol sekunde. 

"Jiriju sem v cilju rekel, da sem se tu 
trudil 16 let, pa nikoli nisem imel dobrih 
voženj, v zadnjih treh letih pa jih. Zelo 
sem vesel, da mi je uspela dovolj dobra 
vožnja, da sem prišel na stopničke. Imel 
sem nekaj težav v prvih štirih vratih, 
morda bi brez njih lahko spet zmagal. 
Pri 37 letih dobiti kolajno na EP ni mačji 
kašelj, tako da dokazujem, da sem še 
vedno v svetovnem vrhu. Čehe je tu 
zelo težko premagati," je povedal srebr-
ni Kauzer. Na tretje mesto je priveslal 
Poljak Mateusz Polaczyk, sicer evropski 
prvak iz Tacna leta 2017. 

Še dve kolajni smo slavili v ekipnih 
preizkušnjah. Savšku sta do zgodo-
vinskega dosežka pomagala Luka Božič 
in Jure Lenarčič. Trojica je na progi kar 
letela, zato je bil pravi šok, ko se je malo 
po prihodu v cilj na semaforju izpisala 
kazen 50 sekund. Izkazalo se je, da je 
prišlo do napake, saj so naši kanuisti 
vse preveslali brez napak, tako da so se 
lahko veselili še ene zlate kolajne. 

Z drugim mestom so navdušile ka-
nuistke Alja Kozorog, Lea Novak in Eva 
Alina Hočevar. Na progi, kjer je imela 
večina ekip hude težave, so bile brez 

napake le Čehinje, ki so si tako zaneslji-
vo priveslale naslov prvakinj, na tretje 
mesto pa so prišle Francozinje.

Nič manj izjemna nista bila niti 
dosežka Luke Božiča in Eve Terčelj, ki 
sta bila četrta, a sta njuni dobri uvrstitvi 
tokrat ostali nekoliko v senci uspehov 
Savška in Kauzerja. Četrti mesti sta si 
priveslali tudi ekipi kajakašic in kajaka-
šev. 

V finalu smo spremljali še Evo Alino 
Hočevar, ki je bila v kanuju osma, in 
Nika Testena, ki je bil med kajakaši 
deveti. Lea Novak je bila v polfinalu 
kanuistk 13., Hočevarjeva je v kaja-
ku prvenstvo končala na 14. mestu, 
isti rezultat je v kanuju dosegel tudi 
Jure Lenarčič, Ajda Novak je bila med 
kajakašicami 17., Alja Kozorog in Anže 
Berčič sta zasedla 20. mesti, Vid Kuder 
Marušič pa je bil 41. 
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Benjamin Savšek ubranil dvojno evropsko krono

"Proga v Pragi mi je 
očitno pisana na kožo"

Benjamin Savšek je tudi letos nadaljeval tradicijo in zablestel na največjem 
tekmovanju sezone. Še drugo leto zapored je na prvenstvu stare celine pokoril 
vso konkurenco in se veselil naslova evropskega prvaka. Najprej v posamični 
konkurenci, nato pa je prejel zlato kolajno še za ekipni nastop skupaj z Luko 
Božičem in Juretom Lenarčičem. To je bil njegov tretji posamični naslov 
evropskega prvaka, sicer pa četrta posamična kolajna z EP. 

Počasi se izteka to zahtevno leto. 
Kljub situaciji so izpeljali nekaj tekem 
in na najpomembnejši si pokazal 
največ. Uspel si ubraniti dvojni naslov 
prvaka - posamični in ekipni, kar je 
izjemen podvig. 

To so res lepi občutki, za katere se 
trudim in treniram že tretje desetletje. 
Ta dvojna zmaga ter ponovni naslov 
evropskega prvaka mi je v letošnji 
sezoni, ki je bila izredno okrnjena 
mednarodnih tekmovanj, dala veliko 
veselja in zagona za naprej. Vesel sem 
ponovne evropske zmage.

Neločljivo si povezan s Prago - 
medalje s SP, EP, svetovnih pokalov. 
Kje je skrivnost, da si tam tako 
uspešen?

Proga v Pragi mi je očitno pisana na 
kožo. Tam se vedno dobro počutim in 
tudi postavitev vratic je ponavadi tam 
bolj zahtevna, kar mi odgovarja. Je pa 
tudi res, da je Praga skoraj vsako leto 
na programu največjih tekmovanj, jaz 
pa se vedno trudim, da ne izpustim 
priložnosti za dober rezultat.

Letos ste imeli nekaj več domačih 
tekem, da ste lahko vzdrževali formo 
in tekmovalni ritem. Podobno je 
bilo tudi s Čehi. Misliš, da je tudi to 
pomagalo pri rezultatu na EP, saj sta 
ti družbo na zmagovalnih stopničkah 
delala dva češka kanuista?

Vsekakor je bilo vredno držati fokus 
skozi letošnje tekme slovenskega po-
kala do vrhunca letošnje tekmovalne 
sezone, ki se je začela šele septembra 
in na žalost tudi hitro končala. Zdaj že 
optimistično pogledujem proti novi se-
zoni v upanju, da se stanje le izboljša, 
saj se je brez polnega tekmovalnega 
programa težje obdržati na visoki 
ravni.

Po svetovnem pokalu v Tacnu ste se 
odločili, da na tekmo v Pau ne greste. 
Si že začel s pripravami na novo 
sezono?

Letos po končani sezoni ni bilo 
veliko časa za premor, saj se tudi na-
slednja sezona hitro bliža, tako da sem 
sedaj že v pogonu in pripravah na novo 
sezono. Oprema mi zelo odgovarja, saj 
sem že pred dvema letoma pri proizva-
jalcu kanujev in kajakov Vajda opravil 
nekaj izboljšav na prejšnjem modelu 
čolna, ki so se izkazale za učinkovite, 
tako da se v čolnu počutim vrhunsko.

Praviloma ste tekmovalci in 
tekmovalke do sedaj vsaj del zime 
preživeli v toplih krajih. Tokrat bo vse 
skupaj organizacijsko zahtevnejše. 
Sta s trenerjem Jožetom Vidmarjem 
že zastavila program priprav?

Z Jožetom sva že osnovala nekaj 
programa, kako in kje bi bilo najbolj 
primerno trenirati letos pozimi. Vendar 
je zaradi trenutne situacije še veliko 
vprašanj, ali se bo dalo to izpeljati. Na-
gibam se k Arabskim Emiratom, kjer so 
pogoji za trening vrhunski, vendar bo 
potrebno priprave izpeljati v nekoliko 
bolj izolirani obliki. Trenutno pa so tudi 
doma še dovolj dobri pogoji za dober 
trening.
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Prvi. Tudi v prihodnosti. 
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Sprinterji nabirali 
dragocene mednarodne 

izkušnje
Z veliko odločnosti in usklajevanja so Madžari septembra uspeli organizirati tekmo 
svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu, po tem ko se je Madžarska 
praktično popolnoma zaprla za vse prihode iz tujine. Za zaprtimi vrati se je v Szegedu 
predstavila mlada slovenska ekipa, okrepljena z izkušenim Joštom Zakrajškom. 

Trije tekmovalni dnevi v Meki 
sprinta na mirnih vodah so 
postregli z zanimivimi tekmovanji 

in napetimi boji, čeprav za razliko od 
lanskoletnega svetovnega prvenstva 
tokrat na startu ni bilo vseh svetovnih 
velesil. Kljub vsemu pa so najvišja 
mesta naskakovali predstavniki več 
kot 30 držav, med njimi tudi dobitni-
ki olimpijskih kolajn ter svetovni in 
evropski prvaki. 

Naš najizkušenejši predstavnik je bil 
Jošt Zakrajšek, ki je nastopil na 1000- 
in 5000-metrski razdalji. V najdaljši 
preizkušnji je zasedel šesto mesto, na 
1000 metrov pa je bil enajsti. "Prva 
dva kroga sta bila dobra, stvari so bile 
pod kontrolo v prvi skupini. V drugem 
obratu se mi zdi, da me je nekdo zadel 
v rep čolna, kar mi je pobralo kar nekaj 
energije, da sem se znova priključil. Žal 
so takšne hitrosti, da ti vsaka napaki-
ca pobere veliko energije, ampak na 
koncu je vseeno šesto mesto odlično. 
To je lepa popotnica za drugo leto," 
je Jošt povedal po edini mednarodni 
tekmi leta. 

Poleg Trzinca so tekmovali še Mia 

Medved, Rok Šmit, Tit Faletič in Miha 
Fartek. Medtem ko sta se Mia in Rok 
na tekmah svetovnega pokala preizku-
šala že v lanski sezoni, je bil tekmovalni 
konec tedna za Tita in Miho premierni 
v elitni konkurenci. 

Tit in Miha sta nastopila v kajaka-
škem dvojcu na 500 metrov, kjer sta 
obstala v polfinalu. Miha je do polfi-
nala prišel tudi med kajakaši na 200 
metrov, Tit pa je 1000-metrsko tekmo 
končal v kvalifikacijah. 

Največ nastopov v Szegedu sta 
zbrala Mia Medved in Rok Šmit. Mia 
je na 200 metrov veslala v finalu B in 
bila skupno 16., na 500 metrov pa se 
je poslovila v polfinalu. Rok je na 500 
metrov prav tako nastopil v finalu B in 
bil skupno 13., kvalifikacijski nastop 
na 200 metrov pa se mu je popolnoma 
ponesrečil, tako da je obstal v prvi fazi 
tekmovanja. 

Mia in Rok sta moči združila še v 
mešanem kajakaškem dvojcu na 200 
metrov, ki je bil tokrat prvič uvrščen v 
program svetovnega pokala. Primor-
sko-gorenjska naveza je sicer obstala 
v polfinalu, a finale A ni bil daleč. "Že 

start se nama je zdel dober, potem 
pa je kar šlo. Na koncu nama je malo 
zmanjkalo moči, ampak sva bila kar bli-
zu. Fino je bilo," navdušenja ni skrival 
Rok.

Po napornem tekmovalnem vikendu 
je Mia povedala: "Začela sem bolj 
slabo, sploh v kvalifikacijah na 200 
metrov. Na 500 metrov je bilo že 
boljše, zaradi česar sem se tudi boljše 
počutila in tudi tekma na 200 metrov 
ni bila slaba."

Zadovoljna sta bila tudi debitanta. 
"Bilo je solidno. Glede na to, da prvo 
leto tekmujem med člani, niti ni bilo 
pričakovati kaj veliko. S polfinalnim 
nastopom sem kar zadovoljen, sploh 
glede na pogoje. Tudi v dvojcu je bilo 
dobro," je ocenil Fartek.

Faletiča je pred nastopom sicer 
napadla trema, a vtis prvega nastopa 
na svetovnem pokalu je bil dober: 
"Prva tekma svetovnega pokala je bila 
kar izziv. V K1 1000 metrov je bila 
konkurenca huda, pričakoval sem več. 
Ko vidiš, da gredo drugi naprej, moraš 
še vedno ostati v svoji tekmi, kar je 
težko, ampak na koncu je rezultat ka-
kršen je. Bolj pomembno je, da sem se 
potrudil, da sem naredil kar sem lahko, 
da sem dal sto odstotkov, čeprav na 
koncu drugi to morda vidijo nekoliko 
drugače. Jaz sem zadovoljen. V K2 pa 
sva 'pokala' do konca. Vesel sem, da 
nama je uspelo priti v polfinale. Zadnja 
tekma na 500 metrov se mi je zdela 
fenomenalna. Upam, da bo prišla še 
kakšna takšna priložnost."
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In prišla je strašna gripa. Še 
januarja in februarja smo verjeli, 
da bodo tekmovanja v Ameriki 

izvedena. Karte so bile kupljene, hoteli 
rezervirani. Kriza, tako je bilo videti, je 
prihajala počasi, Amerika pa je delovala 
popolnoma imuno. A to je bilo žal le 
navidezno.

Zapiranje dejavnosti je botrovalo 
mnogim odpovedim. V začetku aprila 
pa je bilo jasno, da bo potovanje v 
Ameriko ne le težko, ampak zaradi 
stopnje okuženosti tudi nevarno. Zato 
je sledila za tisti čas edina logična 
poteza odpoved spomladanskih 
tekmovanj.

Žal smo takrat sprejeli tudi 
odločitev, da se večino tekmovanj 
prestavi na jesen. Upanje, da bo jesen 
drugačna, je bilo veliko. Drugi val se 
je zdel privid, ki obstaja v teorijah, 
dejansko pa smo menili, da bo bolj 
podoben tsunamiju v Jadranskem 
morju. 

A dejstvo je, da kriza ni nastopala 
v vseh državah istočasno in enako 
močno. Če bi pri nas v Sloveniji lahko 
izvedli tekmovanje v juliju, ko je bilo 
okuženih najmanj, je bila situacija v 
kakšnem drugem delu Evrope lahko 
popolnoma drugačna. Čakanje na 
splošno izboljšanje, na katerega smo 
upali, pa se je izkazalo za jalovo.

Tako smo izgubili, ne le spust, 
ampak celoten evropski šport, dva 
varna meseca v letu 2020, julij in 
avgust. Evropsko prvenstvo mladincev 
in mlajših članov je bilo prestavljeno 
na november v upanju, da bo situacija 
boljša kakor je bila avgusta ali 
septembra. 

Na srečo smo Slovenci v tem 
času izvedli kar nekaj tekmovanj, 
tudi v spustu, kar je držalo naše 
tekmovalce vsaj malo motivirane in 
v pripravljenosti. Sprinti v Solkanu 
in Celju so bili težko pričakovana 
tekmovanja  vseh spustašev. Ker 
so štela tudi kot izbirne tekme, so 
marsikateremu mlajšemu tekmovalcu 
prinesla tudi nekaj razočaranja, a tak 
je pač šport. So pa ta tekmovanja 
pokazala, da na vrata reprezentance 
trkajo novi klubi z novimi tekmovalci, 
kar je razveseljujoče, saj nakazuje na 
dobro delo v teh klubih v zadnjem 
času.

Na srečo so konec avgusta na 
Češkem izvedli dve tekmovanji za 
evropski pokal. Češke Budejovice so 
gostile dva sprinta. Nejc Žnidarčič in 
predvsem Cof Blaž, slednji je letos 
zmagal na vseh tekmah, na katerih je 
nastopil, sta pometala s konkurenco. 
Prepričljivo sta pokazala, da tudi v tej 
okrnjeni sezoni krojita svetovni vrh 
sprinta. 

Septembrski del sezone se je začel 
s prestavljanjem tekmovanj v Skopju 
in Banjaluki, kjer bi morali biti evropski 
pokali. Odpovedi pa so se nadaljevale 
naprej in odpovedana je bila tekma 
svetovnega pokala v La Seu d'Urgellu. 
S tem je bilo tudi konec preigravanja 
možnosti za izvedbo nadomestnega 
svetovnega prvenstva v sosednjem 
Sortu.

Ko smo še konec septembra izpeljali 
tekmovanje za evropski pokal na Kolpi 
v Osilnici, si nismo predstavljali, da bo 
to zadnja spustaška tekma v sezoni. 
Udeležba tekmovalcev iz sedmih 

držav je bila dobra. Naši tekmovalci 
pa razen v kategoriji žensk niso 
prepuščali možnosti zmage drugim. 
Le v klasičnem spustu, ta ni sodil pod 
evropski pokal, sta slavila Nemec 
Tobias Kroener v kajaku in Hrvat 
Tomislav Hohnjec v kanuju. 

Navidezna normalnost tekmovanja 
in življenja v Osilnici pa je bila varljiva. 
Žal je šla zdravstvena situacija le 
še na slabše. Skozi šivankino uho 
potegnjena tekma svetovnega pokala 
v slalomu v Tacnu, nam je pokazala, 
da bo to verjetno za nekaj časa zadnje 
mednarodno tekmovanje.

Evropsko prvenstvo v spustu Solkan 
2020 smo bili primorani odpovedati, 
kljub temu, da smo imeli že vsa 
dovoljenja v rokah. Le upamo lahko, 
da bo naslednje leto do aprila situacija 
vsaj približno normalna. Sezona 
2021 bo prelomna. V primeru novih 
odpovedi tekmovanj se bojim, da bo 
to pomenilo tudi hud udarec motivaciji 
tekmovalcev. Verjetno se jih bo kar 
nekaj odločilo za konec in si zadalo 
druge, situaciji prilagojene nove cilje. 
To bi bila velika škoda za naš šport. 

Zaradi tega je nujno spoštovanje 
ukrepov za zajezitev bolezni  
COVID-19. Ostanite zdravi.

Jakob Marušič

Odplavljena spustaška 
sezona 2020

Leto 2020 je bilo polno načrtov in upov. Po dolgih letih se je spust vračal v 
Ameriko s serijo tekmovanj za svetovni pokal in svetovnim članskim prvenstvom. 
Tekmovanja naj bi se čez lužo začela že v aprilu in nadaljevala v začetku maja. 
Drugi del sezone, predviden za september, je slonel na nekaj tekmovanjih 
evropskega pokala in tekmi svetovnega pokala v španskem La Seu d'Urgellu.  
Tudi kitajska serija spustov je bila že četrto leto zapored predvidena za december.
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Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman

Z obilo motivacije  
v priprave na prihodnjo 

sezono
Ko so Anja Osterman, Mia Medved in Špela Ponomarenko Janić z družino v 
začetku letošnjega leta pripravile kovčke in odletele v daljno Avstralijo, da bi se 
tam kar se da dobro pripravile na novo sezono, nihče ni niti slutil, kako se bo vse 
postavilo na glavo. Ob koncu marca so še zadnji trenutek pobegnile iz dežele tam 
spodaj, nato pa trenirale doma. Ne glede na vse, cilji ostajajo enaki in visoki.

Ekipa sprinterk na mirnih vodah, 
ki jo sestavljajo Špela Ponoma-
renko Janić, Anja Osterman in 

Mia Medved, je tudi letošnje priprave 
opravila v Avstraliji, kakor že nekaj let 
doslej. Le da je bila tokratna izkušnja 
precej bolj stresna, saj so zaradi zapi-
ranja meja in odpovedi letov letalskih 
družb ujele eno izmed zadnjih letal iz 
Avstralije proti Evropi. Ker so se zapi-
rale tudi meje po Evropi, so namesto 
v Benetke letele na Dunaj in s po-
močjo vez KZS v avstrijskih kajakaških 
krogih tudi dobile prevoz z letališča do 
slovenske meje, kjer jih je nato prevzel 
sorodnik. 

Ko so se tudi razmere doma nekoli-
ko umirile, so se napotili v tradicional-
no domačo bazo v Bohinju, kjer so pilili 
tehniko in formo. Sprva so načrtovali 
nastop na tekmi svetovnega pokala 
v Szegedu in EP v Romuniji, a je bilo 
slednje tako ali tako odpovedano, tik 
pred zdajci pa je tudi padla odločitev, 
da Špela in Anja na Madžarsko ne 

odpotujeta. 
"Leto je bilo zagotovo drugačno 

in marsikaj se je spremenilo, ko so 
prestavili igre. Pogovorili smo se in si 
postavili cilje za letošnjo sezono. Ugo-
tovili smo, da imamo še dodatno leto 
do OI. Trenirali smo na polno, saj sta 
po odpovedi OI v programu še vedno 
ostali tekma svetovnega pokala ob 
koncu septembra in EP v oktobru. Ko 
smo izvedeli datume, smo bili skep-
tični glede odhoda na tekme, saj so 
bile na sporedu kasneje kot običajno, 
kar bi spremenilo načrt treningov in 
priprav na leto 2021. Do konca smo 
normalno trenirali v Bohinju z mislijo, 
da se bova udeležili tekem, nato pa je 
prišla novica, da se meje z Madžarsko 
zapirajo in da je EP odpovedano. Zato 
smo se odločili, da ne gremo, se nor-
malno spočijemo kot vsak september 
in se oktobra začnemo pripravljati na 
novo sezono. Moram priznati, da mi 
tekme niso manjkale," je pojasnila Anja 
Osterman. 

Tudi Špela Ponomarenko Janić 
tekmovalnega utripa ni prav pogreša-
la: "Mislim, da smo se vsi v naši ekipi 
kar hitro sprijaznili s tem, da bo letos 
bolj malo oz. nič tekem, zato nam to 
ni predstavljalo prevelike težave. Že 
tako na treningih precej tekmujemo 
med sabo in tega, da ni bilo tekem, 
v naslednji sezoni ne bomo občutili. 
Sicer pa, odkar veslava z Anjo v dvojcu 
tako in tako tekmujeva vsako drugo se-
zono, tako da je v bistvu to najin ritem. 
Glede na to, da sta bili obe dosedanji 
zelo uspešni, verjamem da bo tudi 
naslednja."

Naši najboljši kajakašici sta kot 
nekaj njunih največjih tekmic izpustili 
preizkušnjo svetovnega pokala, a vsee-
no preverili, v kakšni formi so tekmo-
valke drugih držav. "Tekmo sem spre-
mljala, a je bilo zelo malo konkurence. 
Brez dvoma bi bili na stopničkah. Tek-
mice so bile dobro pripravljene. Vse se 
pripravljajo po svojih zmožnostih, saj je 
bilo letos zaradi 'korone' vse omejeno 
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Več energije 
za takšno življenje, 

ki ga hočemo.

Geoplin. Energiji blizu.

in vsaka država ima svoja pravila. Vsi so 
se pripravili, kot so lahko, najboljše dr-
žave pa se tekme sploh niso udeležile. 
Res upam, da bodo OI, saj ko pomislim, 
kako slabo stanje je še vedno zaradi 
koronavirusa, me kar zmrazi. Treniramo 
na polno, saj želimo treninge opraviti 
čim boljše in se čim boljše pripraviti na 
OI," je povedala Anja. 

Priprave na leto 2021 so že stekle, 
trenutno potekajo doma in bodo vse 
do februarja prihodnje leto. "Letos smo 
imeli skoraj pol manj pavze po sezoni 
kot v prejšnjih letih, saj sezona ni bila 
tako izčrpljujoča kot je sicer, ker razen 
državnega prvenstva, drugih tekem 
nismo imeli. S treningi smo začeli že 
konec septembra in glede na to, da je 
bila pavza krajša, je bil začetek precej 
lažji, brez prevelikega 'musklfibra'. 
Priprave sem začela z veliko motivacije 
in zagona, saj sem prepričana, da nama 
bo dodatno leto dela omogočilo, da 

bova v naslednji sezoni še močnejši in 
boljše pripravljeni kot bi bili letos. Cilji 
ostajajo zelo visoki, zato mi dodatno 
leto dela ne predstavlja težave. Nove 
sezone se zelo veselim in upam, da bo 
izpeljana tako kot je tudi načrtovana," 
je povedala Špela. 

Mama dveh otrok tokrat ne na-
menja veliko energije le treningom in 
športni pripravi, temveč tudi Adamu, 
ki je prvošolček, zato tudi družini 
Ponomarenko Janić šolanje od doma 
ni ušlo: "Adam ima vsak dan eno uro 
šolanja na daljavo v živo, potem pa 
še naloge, tako da smo morali jutranji 
trening nekoliko zamakniti. Je kar na-
porno, čeprav je šele prvi razred, tako 
da so zdaj vikendi že kot mini počitni-
ce. Upam, da se situacija s koronavi-
rusom izboljša vsaj do te mere, da se 
bodo lahko vsaj najmlajši čim prej vrnili 
v šolske klopi."

Nekaj preglavic pa povzroča tudi 

načrtovanje priprav v toplih krajih, saj 
je vse skupaj postalo logistično zelo 
zahtevno. Špela je v Avstraliji prvič tre-
nirala leta 2008 in se tja z izjemo treh 
let tudi stalno vračala. Letos bo treba 
poiskati drugačno rešitev.  
"Tako Avstralija kot tudi Nova Zelan-
dija sta praktično zaprti do sredine 
naslednjega leta, zato bo tja skoraj 
nemogoče odpotovati. Zaenkrat še 
zbiramo informacije, kje bi bilo za nas 
najugodneje, tako iz finančnega vidika 
kot tudi glede vremenskih pogojev. 
Verjetno bo več znanega v naslednjem 
mesecu. Odločamo pa se med Florido, 
Južno Afriko in nekaterimi evropskimi 
destinacijami," je razkrila Špela, Anja pa 
dodala: "Oditi v nov, neznan kraj ravno 
v letu OI ni idealno. Upam, da nas to 
ne bo oviralo in se bova lahko pripravili 
za OI. Resnično si obe želiva medalje 
in bova naredili vse, da se z njo iz Tokia 
tudi vrneva."
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Še nikoli tako uspešno 
na regati 'Olimpijski upi'

Szeged je bil letošnja mirnovodaška prestolnica, saj sta obe večji sprinterski 
mednarodni preizkušnji potekali prav na prizorišču lanskoletnega svetovnega 
prvenstva. Še pred svetovnim pokalom so na Madžarskem tekmovali naši mladi 
sprinterji, ki so na 'olimpijskih upih' osvojili pet kolajn, največ v dosedanjih nastopih 
slovenskih sprinterjev na tem tradicionalnem tekmovanju.

Slovenska odprava na Madžar-
skem je tokrat štela rekordno 
število članov, bilo jih je 14, 

rekorden pa je bil tudi izkupiček. V 
dosedanjih nastopih na 'olimpijskih 
upih' so naši sprinterji osvojili dve 
kolajni, tokrat pa so se domov vrnili s 
kar petimi, poleg tega pa so zabeležili 
še šest uvrstitev v finale A in tri v finale 
B.

Zaradi situacije, v kateri se trenutno 
nahaja svet, vseh tradicionalnih 
udeležencev ni bilo, od velesil so 
manjkali Španci, Nemci in Slovaki, a se 
je v Szegedu vseeno predstavilo 22 
držav.

S tremi osvojenimi kolajnami se je 
izkazal Matevž Manfreda. V kajaka-
škem dvojcu z Alenom Mugerlijem je v 
konkurenci kajakašev do 17 let na 
1000-metrski razdalji osvojil bron. Še 
dve kolajni pa je Manfreda osvojil v 
enojcu, in sicer na 200- in 500-metrski 
progi. 

Dve kolajni je osvojil Alen Mugerli. 
Eno skupaj z Manfredo na 1000 
metrov, drugo pa z Jakobom Stojano-
vićem v preizkušnji kajakaških dvojcev 
na 500 metrov. 

Med dobitnice kolajn sta se zapisali 

tudi Bohinjki Tjaša in Manca Mikelj, ki 
sta bili tretji med kajakaškimi dvojci do 
17 let na 500 metrov. Manca Mikelj je 
poskrbela še za dve uvrstiti v finale A v 
posamični konkurenci. Na 200 metrov 
je bila peta, na 500 metrov pa osma. 

V konkurenci kajakašev do 15 let je 
v finalu A na 500 metrov Tom Timotej 
Pirš osvojil sedmo mesto. Jakob 
Stojanović, ki je bil na zmagovalnem 
odru v konkurenci dvojcev, je k temu 
uspehu dodal še osmo mesto na 200 
metrov med kajakaši do 17 let. Prav 
tako osma sta bila tudi Santiago Leban 
Parada in Rok Maver med dvojci na 
500 metrov v konkurenci tekmovalcev 
U15/U16. Za še en slovenski finale A 
je poskrbela Ana Šteblaj, ki je veslala 
na 200 metrov med kajakašicami do 
18 let. Bila je deveta. 

V finalu B kajakašev do 18 let na 
500 metrov smo imeli dva predstavni-
ka. Jan Černe je bil šesti, skupno na tej 
razdalji 15., Klemen Rajčič pa mesto za 
njim. 

Rajčič in Černe sta nastopila še v 
finalu B na 200 metrov. Rajčič je bil 
sedmi, skupno 16., Černe pa deveti, 
skupno 18. 

Poleg prej omenjenih slovenskih 

tekmovalk in tekmovalcev, ki so 
osvojili kolajne, oziroma se uvrstili v 
finale A ali B, so slovenske barve na 
Madžarskem zastopali še Tia Franca, 
Filip Knific in Anže Pikon.

Tia Franca se je na 200, 500 in 
1000 metrov med kajakašicami do 16 
let uvrstila v polfinale, kjer je nato 
obstala, Filip Knific je prav tako veslal v 
treh polfinalih, in sicer med kajakaši do 
16 let na 200, 500 in 1000 metrov, 
Anže Pikon pa je nastopil v kvalifikaci-
jah kajakašev do 17 let na 200, 500 in 
1000 metrov ter se v 1000-metrski 
preizkušnji uvrstil v polfinale.
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Za edino kolajno slovenske odprave so tokrat 
poskrbele kajakašice Zala Zanoškar, Eva Alina 
Hočevar in Helena Domajnko, ki so si priveslale 

naslov mladinskih evropskih podprvakinj v ekipni vožnji. 
Ob prihodu naših deklet v cilj so bile na vrhu še tri ekipe, a 
že reakcija vseh slovenskih trenerjev ob progi, ki so v znak 
zadovoljstva s prikazano vožnjo visoko dvignili roke, je 
kazala, da bodo Slovenke med najboljšimi. Ko so z nastopi 
zaključile vse ekipe, so morale premoč priznati le Nemkam 
Antoniji Plochmann, Paulini Pirro in Emily Apel, ki so bile na 
koncu hitrejše za 3,73 sekunde. Bron so si priveslale češke 
kajakašice. 

Dišalo je tudi po kolajni ekipe kajakašev do 23 let, ki so 
jo sestavljali Niko Testen, Tine Kancler in Marko Petek. 
Sprva je kazalo, da bodo tretji, a je ponoven ogled posnetka 
vožnje pokazal minimalen dotik, ki jih je nato potisnil na 
peto mesto. 

Kar nekaj obetavnih nastopov smo videli tudi v posamič-
ni konkurenci, a so bile za večino naših tokrat usodne 
kazenske sekunde, ki so jih oddaljile od kolajn. S hitro 
vožnjo in petim mestom se je izkazal Celjan Jan Ločnikar. Z 
nastopom je bil ob prihodu v cilj zadovoljen, nekoliko manj 
pa z dotikom, ki ga je naredil. Brez dveh kazenskih sekund 
bi bil lahko namreč novi mladinski evropski prvak. V finalu je 
veslal še Urban Gajšek in bil osmi, medtem ko je Lan Tominc 
v polfinalu veslal zelo hitro, a naredil napako za 50 kazen-
skih sekund, tako da je bil na koncu 28.

Med kajakašicami sta v finalu veslali Eva Alina Hočevar in 
Zala Zanoškar ter bili šesta oziroma osma. Hočevarjeva je 
nastopila še v finalu kanuistk in zabeležila osmo mesto. Med 
kanuistkami do 23 let je bila Lea Novak sedma, med 
mladinkami pa je Asja Jug zasedla 17. mesto. V konkurenci 
kajakašic mladink je Helena Domajnko za las zgrešila finale 
in bila 11., Lea Novak pa je v konkurenci do 23 let prven-
stvo končala kot 15. 

Zagotovo so več od prikazanega pričakovali kajakaša 
Niko Testen in Tine Kancler ter kanuist Nejc Polenčič, ki je 
lani na tej progi priveslal do naslova mladinskega svetovne-
ga prvaka. Testen je bil v kvalifikacijah najboljši, v polfinalu 
drugi, že pred prvenstvom pa je sodil v širši krog favoritov 
za osvojitev kolajne. V odločilni vožnji prvenstva je bil zelo 
hiter, a je nabral šest kazenskih sekund, kar je v tako močni 
konkurenci preveč za naskok na vrh. Na koncu je bil s 5,89 
sekundami zaostanka enajsti. V finalu je veslal še Tine 
Kancler in bil 13. Nejc Polenčič je tokratno prvenstvo, svoje 
prvo med mlajšimi člani, končal kot 14. V isti konkurenci sta 
bila Klemen Vidmar in Urh Turnšek 17. oziroma 18. 

Dobra sekunda je od mladinskega finalnega nastopa 
ločila kanuista Martina Galeta, ki je bil enajsti. V polfinalu je 
veslal tudi Adam Križaj in zasedel 19. mesto. V polfinalu 
kajakašev do 23 let je obstal Marko Petek. Ljubljančan je v 

Mladinke evropske 
ekipne podprvakinje

V zadnjih letih se na koledarju tekmovanj za mlajše slalomistke in slalomiste 
praviloma vedno pojavlja Krakov. Po lanskem svetovnem prvenstvu za mladince 
in mlajše člane ter vsakoletni organizaciji tekem evropskega mladinskega pokala 
so letos mesec in pol po prvotno predvidenem datumu na Poljskem izpeljali še 
evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. 

nekoliko tvegani vožnji prejel 50 kazenskih sekund, brez njih 
bi bil v finalu, tako pa je prvenstvo zaključil na 27. mestu.

Leta 2021 bo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih 
vodah za mladince in mlajše člane potekalo v Solkanu.
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Namen vzpostavitve članskega 
slovenskega pokala je bil pred-
vsem motiviranje tekmovalcev 

za treninge in vzdrževanje forme v 
letu, ko mednarodnih preizkušenj prak-
tično ni bilo. Za končno razvrstitev so 
štele olimpijske discipline v slalomu na 
divjih vodah (kajak in kanu v moški in 
ženski konkurenci) in sprintu na mirnih 
vodah (K1M 200m, K1M 1000m, K1Ž 
200m, K1Ž 500m) ter moški in ženski 
kajak v spustu na divjih vodah. 

V slalomu je za serijo štelo pet 
tekem v Tacnu, dve v Solkanu ter po 
ena v Celju in Trnovem ob Soči. Med 
kajakaši je prepričljivo zmagal Peter 
Kauzer, drugi je bil Žan Jakše, tretji 
pa Vid Kuder Marušič. V konkurenci 
kanuistov sta bila Benjamin Savšek in 
Luka Božič po prvih tekmah izenačena, 

nato pa je slednji prevzel pobudo in 
zmagal v skupnem seštevku s predno-
stjo 19 točk pred Savškom, medtem ko 
je tretje mesto zasedel Jure Lenarčič. 
Med kajakašicami je bila najboljša Eva 
Alina Hočevar, druga je bila Eva Terčelj, 
tretja pa Zala Zanoškar. V konkurenci 
kanuistk je bila najboljša Alja Kozo-
rog, ki je sezono slovenskega pokala 
končala pred Leo Novak in Evo Alino 
Hočevar. 

Devet tekem so imeli tudi spustaši 
na divjih vodah, ki so se za točke slo-
venskega pokala merili na Savi Dolinki, 
v Celju, Trnovem ob Soči, na Muri 
ter po dvakrat v Solkanu in na Kolpi. 
Med kajakaši je največ točk zbral Anže 
Urankar, na drugo mesto se je uvrstil 
njegov klubski kolega Tim Novak, tretji 
pa je bil Lenart Stanovnik. V skupnem 

seštevku kajakašic je bila najboljša Ana 
Šteblaj, druga je bila Živa Jančar, tretja 
pa Nika Ozimc. 

Potem ko je nekaj predvidenih 
tekmovanj odpadlo, pa so v sprintu 
na mirnih vodah za končno razvrstitev 
štele le dve tekmi v Murski Soboti, 
ena izmed njiju je bila tudi državno 
prvenstvo, ter tradicionalna mednaro-
dna regata Capris. V moški kajakaški 
konkurenci je tako na 200 kot 1000 
metrov v končni razvrstitvi zmagal Rok 
Šmit, na 200m je drugo mesto zasedel 
Anže Pikon, tretje pa Klemen Rajčič. 
Na 1000m sta se za Šmitom uvrstila 
Tit Faletič in Anže Pikon. Med dekleti 
je bil vrstni red najboljše trojice enak 
tako na 200- kot 500-metrski razdalji. 
V skupnem seštevku je slavila Manca 
Mikelj, pred Tjašo Mikelj in Tio Franca. 

Slovenski pokal  
letos tudi za člane

Potem ko so si kot po tekočem traku sledile odpovedi mednarodnih tekmovanj 
v vseh disciplinah, je vodstvo KZS sprejelo odločitev in vpeljalo serijo tekem za 
članski slovenski pokal HSE. Doslej so na tekmah slovenskega pokala tekmovali 
najmlajši, tokrat pa so svojo izvedbo dobili še člani. 
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ECA evropski mladinski 
pokal v slalomu tudi  

s postankom v Solkanu
Na mednarodnem prizorišču so imeli letos največ priložnosti za dokazovanje mladi 
slalomisti in slalomistke, ki so poleti tekmovali v seriji tekem za ECA evropski 
mladinski pokal. Izvedli so osem preizkušenj na štirih prizoriščih, kar je manj kot 
običajno, a ob vseh odpovedih mednarodnih kajakaških tekem kar zavidljivo 
število. 

Mladinski pokal se je z dvema 
tekmama začel v Solkanu, 
nadaljeval pa v Flattachu, 

Roudnicah in Krakovu. Poleg sloven-
skih športnic in športnikov so na Soči 
veslali še predstavniki Italije, Nemčije, 
Slovaške, Češke, Poljske, Francije, 
Avstrije in Litve. 

Naši mladi predstavniki so na doma-
či progi osvojili kar nekaj mest pri vrhu, 
uspešni pa so bili tudi na drugih prizo-

riščih, tako da so v skupnem seštev-
ku serije dosegli šest uvrstitev med 
najboljšo trojico. Za dvojno slovensko 
zmago med kajakaši do 18 let sta pos-
krbela Urban Gajšek in Rok Bezeljak, 
skupno zmago je dosegel tudi Adam 
Križaj med kanuisti do 18 let. Asja 
Jug je postala zmagovalka skupnega 
seštevka serije tekem med kanuistkami 
do 16 let, Daša Grešak pa je zmagala 
med kajakašicami do 16 let.

Med kanuistkami do 18 let si je 
Eva Alina Hočevar delila skupno tretje 
mesto z Američanko Michaelo Corco-
ran. Tik za najboljšo trojico v skupnem 
seštevku kajakašic do 18 let se je uvr-
stila Sara Belingar, ki je bila četrta, prav 
tako skupno četrti je bil tudi Martin 
Gale med kanuisti do 16 let.

21Številka 1 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BP_oglas-revijaKajak_10-2020_TISK-3mm.pdf   3   30. 10. 2020   17:58:53



Sprint bo leta 2022  
del evropskega prvenstva 

več športov
Evropska kajakaška zveza (ECA) je sporočila, da je bil 
sprint na mirnih vodah tudi uradno potrjen kot eden 
izmed novih športov, dodanih v program evropskega 
prvenstva več športov, ki bo leta 2022 v Münchnu. 
Veliki športni dogodek bo sestavljalo devet športov, 
potekal pa bo med 11. in 21. avgustom 2022.

Fair Play poteza  
Žige Lina Hočevarja

Da je šport veliko več kot le zbiranje kolajn 
in pokalov, je letos s potezo vredno vsega 
občudovanja pokazal Žiga Lin Hočevar. Mladi 
športnik je namreč vrnil kolajno, osvojeno na 
državnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah 
za mlajše kategorije, po tem ko je ugotovil, da 
je na progi naredil napako. Le-te sodniki niso 
opazili in mu je posledično niso dosodili. 

Žiga Lin je v tako v kajaku kot v kanuju prejel zlati kolajni, a po 
zaključku tekmovanja ugotovil, da je v kajaku naredil napako, ki bi 
ga, če bi mu jo dosodili, stala naslova državnega prvaka. Zato je 

zlato kolajno predal dejanskemu zmagovalcu preizkušnje Ateju Zobcu 
Urbančiču. Poteza vredna pohvale in občudovanja, ki mu je prinesla tudi 
posebno nagrado Olimpijskega komiteja Slovenije za Fair Play. Nagrado 
mu je novembra v Tacnu podelil legendarni telovadec Miro Cerar. 

Poleg sprinta so potrdili še odboj-
ko na mivki, športno plezanje in 
namizni tenis, ki so se pridružili 

atletiki, kolesarstvu, gimnastiki, vesla-
nju in triatlonu.

V sprintu pričakujejo udeležbo 
465 športnikov in športnic, ki se bodo 
potegovali za 30 kompletov kolajn v 
sprintu na mirnih vodah, sicer pa naj bi 
v Münchnu tekmovalo 4400 tekmo-
valk in tekmovalcev iz 50 držav. 

Ob vključitvi v EP več športov je Al-
bert Woods OBE, predsednik evropske 
kajakaške zveze, povedal: "Vesel sem, 
da je sprint na mirnih vodah vključen v 
evropsko prvenstvo 2022 v Münchnu. 
To bo za nas odlično evropsko prven-
stvo, ki bo tudi obeležilo 50 let od 
olimpijskih iger v Münchnu leta 1972. 
Prepričan sem, da bo EP v več športih 
odlično organizirano in v imenu vseh, 
vključenih v kajakaštvo, lahko povem, 

da nam je v veliko čast biti del tega 
dogodka."

Večina športnih dogodkov bo po-
tekala v olimpijskem parku ali njegovi 
bližnji okolici, kar bo po mnenju orga-
nizatorjev dogodku dalo še posebno 
vzdušje, hkrati pa športnikom in obi-
skovalcem ponudilo posebno izkušnjo 
spoznavanja vseh športov.
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Na lanskoletnem svetovnem 
prvenstvu v parakajakaštvu v 
madžarskem Szegedu se je 

Dejanu Fabčiču vozovnica za nastop 
na paraolimpijskih igrah izmuznila, a 
vse še ni bilo izgubljeno, saj so bile za 
konec letošnjega maja napovedane še 
dodatne kvalifikacije, ki bi jih moral 
gostiti Duisburg. Zaradi pandemije 
koronavirusa so bila vsa mednarodna 
kajakaška tekmovanja vsaj do sep-
tembra odpovedana, zaradi prestavlje-
nih olimpijskih in paraolimpijskih iger 
pa so prestavili tudi vse dodatne 
kvalifikacije za uvrstitev na igre.

S prestavitvijo pa je bil pred 
zahtevno odločitev postavljen Fabčič, 
ki je upal, da bi se mu letos uspelo 
uvrstiti na še ene paraolimpijske igre in 
nato zaključiti parakajakaško kariero. 
"Vsaka zgodba se enkrat konča in za 
tole mojo kajakaško je sedaj pravi čas. 
V teh dneh bi se moral boriti za 
vozovnico za paraolimpijske igre v 
Tokiu, pa nam je kvalifikacije ta virus 
odpihnil v negotovost enkrat v 
naslednje leto," je zapisal Fabčič.

Njegov največji uspeh je bronasta 
kolajna z evropskega prvenstva v para-
kajakaštvu v Moskvi leta 2016, bil pa je 
tudi drugi na tekmi svetovnega pokala, 
peti na svetovnem prvenstvu in šesti na 
paraolimpijskih igrah v Riu de Janeiru.

"To so mejniki, ki se jih bom rad 
spominjal. Bila so naporna, vendar zelo 
lepa leta, polna lepih dogodkov in 
pripetljajev, ki sedaj postajajo spomini. 
Hvala vsem, ki ste mi pomagali in 
navijali zame. Veliko vas je in se bojim, 
da bi koga pozabil, če bi našteval. 
Šport je moje življenje in bo zagotovo 
še naprej redni del mojega vsakdana. 
Izzivov in idej imam še veliko," je še 
dodal Fabčič, ki se je medtem že resno 
lotil lokostrelstva.

Parakajakaška upokojitev  
Dejana Fabčiča

Primorski parakajakaš Dejan Fabčič je spomladi sporočil, da se njegova kariera 
v tej športni disciplini na najvišjem nivoju zaključuje. V letošnjem letu se je 
še nameraval potegovati za vozovnico za paraolimpijske igre v Tokiu, a jih 
je koronavirus prestavil. Po dolgem in tehtnem razmisleku se je Fabčič, sicer 
specialist interne medicine, ki deluje v ambulanti za sladkorno bolezen in bolezni 
ščitnice v Novi Gorici, tako odločil veslo postaviti v kot.
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Udeleženci akcije na Ljubljanici, 
teh je bilo okoli 200, so skupaj 
preveslali 726 krogov, kar po-

meni 3993 kilometrov. Nekaj ljubite-
ljev kajakaštva se je udeležilo veslanja 
brez uradne prijave. Na krožni progi 
med Livado in Ambroževim trgom je 
bila letos najbolj vztrajna Eva Ferjan, 
ki je v 24 urah preveslala 30 krogov 
oziroma 165 kilometrov. S 27 krogi je 
sledil Bojan Lenart (148,5 km), Alen 
Mugerli, Matevž Manfreda in Santiago 
Leban Parada pa so jih zbrali po 19 
(104,5 km). Več kot deset krogov je le-
tos preveslalo 27 udeležencev spusta.

Po izenačitvi rekorda Fedje Ma-
rušiča je Eva Ferjan povedala: "Lani 

sem tu presenetila samo sebe, saj sem 
preveslala veliko več od pričakovanega. 
Letos sem pričakovala že več, a sem si 
vseeno rekla: 'Grem na vodo, pa koli-
kor bo, bo. Kakor mi bo šlo, bo.' Če ne 
bi šlo, bi šla spat v avto. Bilo je fino. Na 
splošno v veslanju uživam, prav tako 
v naravi, v vodi, v stiku kajaka z vodo. 
Hkrati pa sem se letos spet soočala s 
svojimi mejami." 

Tudi letos so se vabilu odzvali diplo-
mati in zaposleni na predstavništvih, 
ki so po Ljubljanici v zmajskih čolnih 
zaveslali v družbi naših reprezentantov. 
Med njimi je bila najbolj vztrajna fran-
coska ambasadorka Florence Ferrari.

"Zelo sem ponosna, da sem sode-

Letošnji dobrodelni spust po 
Ljubljanici omogočil letovanje 

otrok v Pacugu
Že sedma izvedba dobrodelnega spusta '24 ur veslanja za dober namen' je v 
soorganizaciji KZS, KKK Ljubljana in Dobrodelnega društva Hiša sonca polepšala 
poletne dneve otrok, saj so zbrana sredstva tokrat romala v roke Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije Vič-Rudnik, ki upravlja letovišče Pacug. S sredstvi, zbranimi iz 
prijavnin in donacij, je bilo brezplačno letovanje omogočeno dvajsetim. 

2020Ljubljanica
24 UR VESLANJA 

ZA DOBER NAMEN

Foto: ZPM Ljubljana Vič - Rudnik
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lovala v letošnji izvedbi '24 ur veslanja 
za dober namen'. Mislim, da so tovrstni 
dogodki, kjer se zbira sredstva za 
dober namen, tokrat za Hišo Sonca, ki 
jo podpira moj prijatelj Anton Pregelj, 
pogosto odlični. V primeru dobrodel-
nega veslanja na Ljubljanici je šlo res 
za dobitno kombinacijo: dobra ude-
ležba je poskrbela za zbiranje sredstev 
za pomoči potrebne otroke, najbolj 
motivirani udeleženci so lahko posta-
vili dobre športne dosežke, prispevali 
so tudi ostali, predvsem pa je šlo za 
preživljanje prijetnega časa na Livadi. 
Tam smo spletli nova poznanstva, se 
v dobrem vzdušju družili s številnimi 
ambasadorji in diplomati, vrhunskimi 
športniki, kot sta Eva Terčelj in Fedja 
Marušič, pa predsednikom KZS Andre-
jem Ribičem, družinami ... Da strnem, 
dogodek je mešanica dobrodelnosti, 
športa, odprtosti in prijateljstva, vre-
dnot, ki so mi tako blizu. Name lahko 
računate - dokler bom v Sloveniji, se 
bom udeleževala spusta '24 ur veslanja 
za dober namen'," je povedala franco-
ska veleposlanica. 

Med reprezentanti, ki so po Lju-
bljanici popeljali diplomate, je bil tudi 
Peter Kauzer: "Vsakega dobrodelnega 
dogodka se z veseljem udeležim. Tu 

smo, da pomagamo otrokom, da si 
bodo lahko privoščili morje, saj si ga 
nekateri sicer ne morejo. Z veseljem 
pridem in k temu dodam del."

KZS in KKK Ljubljana tokrat nista 
prispevala le denarnih sredstev. Sve-
tovni in evropski prvak v spustu na 
divjih vodah Simon Oven in direktor 
Kajakaške zveze Slovenije Andrej 
Jelenc sta julija obiskala Pacug ter ot-
rokom pripravila Malo šolo kajakaštva 
in jih učila prvih zavesljajev. 

"Vesela sem, da so nas organiza-
torji izbrali za prejemnika donacije, 
zbrane na dobrodelnem kajakaškem 
dogodku. Ker je pomemben vsak otrok 
posebej in ker si vsi zaslužijo počitni-
ce na morju, je razveseljivo, da je kar 
20 otrok prav zaradi donacije lahko 
uživalo na morju. Osebno pa sem si 
dogodek zapomnila po močni plohi 
takoj na startu, ki pa nekatere veslače 
ni odvrnila od veslanja. No, po dežju 
je zasijalo sonce in privabilo v čolne 
tudi ostale. Hvala Kajakaški zvezi in 
dobrodelnemu društvu Hiša sonca, ki 
vedo, kako pomembno je, da na naše 
otroke tako ali drugače sije sonce," pa 
je po dogodku povedala Darja Groznik, 
predsednica Zveze prijateljev mladine 
Slovenije. 

TAMING d.o.o.
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Ideje za razvoj discipline 
mirnih voda v praksi

V tej posebni s Covidom-19 zaznamovani sezoni, kjer je bilo tekmovanj, poti in 
priprav veliko manj, smo trenerji lahko več časa kot običajno posvetili dolgoroč-
nemu razvoju sebe in svojih tekmovalcev. Od vedno me zanima sistematiziranje 
vadbe na več ravneh – verjamem, da lahko na ta način trenerji, tekmovalci in 
zveza ob podobnem vložku dosežemo še veliko več kot s trenutnim načinom dela.

V spodnjih vrsticah bom predstavil 
nekaj širših idej, ki bi lahko po-
magale pri razvoju posameznih 

disciplin. Zamišljene so predvsem za 
disciplino mirnih voda, sama izhodišča 
pa so načeloma prenosljiva tudi na 
druge discipline. Nekatere ideje so 
inovativne, nekatere prav nič nove – le 
realizirati jih pri nas še nismo zmogli 
(bodisi zaradi konkretnih bodisi namiš-
ljenih preprek). 

Veliko ključnih posegov, ki bi lahko 
močno posegli v hitrost in obseg 
razvoja našega športa je v rokah 
predsedstva zveze, strokovnega sveta, 
odborov posameznih disciplin in celo 
sodniške komisije (množičnost, infra-
struktura, kadri, financiranje, prioritete 
in vizija). Taki posegi niso v mojih rokah 
in se, četudi nehote, odvijajo počasi. 
Zato sem pozornost tokrat preusmeril 

bolj v posege, ki jih lahko direktno 
koordiniramo trenerji – predvsem s 
pomočjo tekmovalcev samih, boljše 
koordinacije dela, vlaganjem energije v 
prave prioritete itd.

Vsak poskus spodbujanja kvalitete 
tekmovalnega programa mora v istem 
projektu združevati sledeče elemente:
• Pridobivanje nadarjenih športnikov 

(dovoljšna masa tekmovalcev, razu-
mevanje, kaj je športni talent, jasne 
prioritete mladih/klubov/zveze, 
prehajanje med športi – sodelova-
nje z drugimi zvezami),

• Selekcija (razumevanje, kaj je 
talent v kajakaštvu in kako se kaže, 
razvrščanje med disciplinami - 'kako 
danes izgleda bodoči vrhunski tek-
movalec?'),

• Razvoj talentov (primerni trenerski 
kader, primerna metodologija, pri-

merna dolgoročna vizija za posame-
znega tekmovalca, boj proti osipu),

• Realizacija potencialov – vrhunski 
dosežek (primerna oprema in raz-
mere za trening, vrhunski trenerski 
kader, dodelan sistem dela).
Iz zgornjih točk lahko v trenerski 

stroki največje spremembe dosežemo 
s sledečimi neizkoriščenimi rešitvami:
1. Izpopolnjevanje sistema zaznavanja 

in selekcije talentov (v koga vlaga-
mo),

2. Jasen sistem podpore tekmovalcem 
– s tem vplivamo na dolgoročne 
odločitve tekmovalcev in trenerjev 
(kako vlagamo),

3. Sistem spremljanja dosežkov in na-
predka – s tem izboljšujemo sistem 
dela (učinkovitost vloženega dela),

4. Sistem skupnega dela (intenzivnost 
dela).

Osnutki rešitev in odprta vprašanja
Sistem skupnega dela

1) Redni skupni treningi:
To je ena od idej, ki je v pripravah 

na sezono 2021 že zaživela. Skupni 
treningi bodo potekali v veslaškem 
centru Zaka na Bledu ob sredah in 
sobotah dopoldan. Trenuten dogovor 
je, da se jih lahko udeležujejo naši 
najboljši člani in U23 tekmovalci ter 
naši najboljši trije mladinci (dobitniki 
medalj na letošnjih olimpijskih upih). To 
je dokaj homogena skupina 8 športni-
kov, ki se tudi sicer dobro pozna in je 
navajena skupnega dela.

Veslaški klub Bled in Veslaška Zveza 
Slovenije sta nam zagotovila prostor za 
hrambo čolnov v osrednjem hangarju, 
garderobe, uporabo proge in njihovega 
električnega katamarana. Idealen pros-
tor za kondicijski trening ter hrambo 
ergometrov in inercijalnih naprav pa 
smo našli v fitnesu Samson pri Zaki. 
Tudi za ta namen je zveza zagotovila 
četverec in dvojce. Na večino trenin-

gov lahko pridejo tekmovalci kar brez 
čolnov (tudi železniška postaja je tik 
nad centrom).

Srede bodo načeloma namenjene 
tehničnemu treningu, sobote pa bolj 
primerjalnim tekmam oziroma naj-
bolj intenzivni vadbi. Skupni trening 
na Bledu ima več ciljev: primerjava 
med tekmovalci in večja intenzivnost 
treninga v skupini, motivacija tekmo-
valcev, izmenjava mnenj in znanj med 
trenerji, priložnost za mladince, da 
se zgledujejo in primerjajo z našimi 
najboljšimi tekmovalci, nenazadnje pa 
tudi trening ekipnih čolnov in iskanje 
kombinacij. Bolj dolgoročne funkcije 
rednih skupnih treningov pa so: delno 
poenotenje sistema treninga, omo-
gočanje kvalitetnega treninga tudi 
tekmovalcem, ki v domačem okolju 
nimajo močne trenerske podpore, 
dolgoročno oblikovanje posadk (dvojci, 
mešani dvojci, četverec).

Zaradi kovid situacije skupni trenin-
gi trenutno potekajo le ob sredah in 

brez udeležbe mladincev.

2) Skupne akcije:
Skupne akcije so reden del vsako-

letnih programov: priprave v prip-
ravljalnem obdobju ter priprave pred 
največjimi tekmami, dodatne priprave 
ekipe za Olympic Hopes oziroma 
razširjene mladinske ekipe v avgustu 
in septembru (kot del razvoja mladih) 
ter skupni vikend dogodki (predvsem 
za mlajše).

Poseben uspeh je dejstvo, da smo 
letos tekmovalci in trenerji dosegli 
dogovor, da bomo skupne akcije v 
pripravljalnem in tekmovalnem ob-
dobju izvedli za vse starostne skupine 
hkrati (izjeme so Debeljak in Zakrajšek 
ter ekipa trenerja Janića – ti se bodo 
vse do OI kvalifikacij oziroma Tokia 
seveda pripravljali po individualnih 
programih). Najboljši imajo poleg tega 
predvidene še individualne fonde za 
dodatne priprave.

Taka skupna oblika dela (ki še vedno 
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dovoljuje tudi individualnost) bo v MV 
prvič dosežena po letu 2012 (dve OI).

Sistem spremljanja dosežkov 
in sposobnosti

1) Procentualne razlike pri najboljših:
Desno sta tabeli za člansko in mla-

dinsko svetovno prvenstvo, izdelani 
iz podatkov za SP 2015, 2006, 2017. 
Prikazujeta procentualni zaostanek za 
zlato medaljo, ki na svetovnem prven-
stvu zadostuje za:
• 3. mesto,
• 5. mesto,
• uvrstitev v A finale (9. čas polfinal),
• sredino B finala (14. čas polfinal),
• rep B finala (18. čas polfinal).

Iz procentualnih zaostankov naših 
tekmovalcev na tekmah svetovnega 
pokala ali drugih tekmah, kjer tekmu-
jejo absolutno najboljši tekmovalci, 
tako lahko sklepamo, kam so se naši 
tekmovalci sposobni uvrstiti na SP. 

2) Spremljanje dosežkov naših tekmo-
valcev:

Skoraj na začetku svojega trener-
skega dela za mladinsko ekipo KZS 
sem oblikoval tabelo, v kateri lahko 
spremljamo dosežek tekmovalca na 
posameznem tekmovanju skozi slede-
če številke:
• Procentualni zaostanek za zmago-

valcem (svoje skupine in absolutno 
– v kvalifikacijah, polfinalu in finalu),

• Uvrstitev (v svoji skupini in abso-
lutno – v kvalifikacijah, polfinalu in 
finalu).
Posebej veliko nam takšne številke 

povejo o tekmovalcu, če gre za tekmo 
najvišjega ranga ali ob prisotnosti 
najboljših tekmovalcev (% zaostanek). 

Omogoča spremljanje dinamike uvr-
stitev in procentualnega zaostanka za 
najboljšimi – skozi eno sezono in med 
sezonami. Sčasoma dobimo jasno sliko 
o spremembah v tekmovalnih sposob-
nostih tekmovalca (ta je zaradi narave 
našega športa včasih zamegljena).

Skupaj s tabelo % zaostankov lahko 
TABELO - dosežki uporabimo kot moč-
no orodje ocene kvalitete tekmovalca. 
Taka informacija je izredno uporabna 
pri individualnem delu trenerja s tek-
movalcem, lahko pa bi tudi pomagala 
pri oblikovanju KZS ekip in odrejanju 
podpore tekmovalcem.

3) Razlike med kategorijami:
Ker smo omejeni s številom tek-

movalcev, moramo kdaj pri skupnih 
treningih izkoristiti tudi možnost 
primerjave med različnimi kategori-
jami. Z uporabo spodnje tabele lahko 
primerjamo dosežke med posameznimi 
čolni. Tabela je uporabna za posredno 
motivacijo, saj lahko rezultate s sku-
pnega treninga preračunamo v skupno 
razvrstitev za vse kategorije hkrati 
(tako včasih dobimo presenetljive zma-
govalce). Lahko pa tabelo uporabljamo 
za še bolj zanimive treninge z individu-
alnimi hendikepi na štartu.

JUNIOR

3. mesto v 
FINALU

5. mesto v 
FINALU

Uvrstitev v  
A FINALE

14. mesto Uvrstitev v  
B FINALE

K1 200 W 1,82 3,22 4,28 5,59 6,78

K1 500 W 1,16 2,49 3,37 5,03 7,51

K2 500 W 1,47 3,21 3,24 5,74 10,69        *

K1 200 M 1,5 2,54 3,72 5,28 7,11

K1 1000 M 1,33 2,97 2,7 4,37 5,48

K2 1000 M 1,28 2,4 2,59 4,79 6,4

*statistika na MSP rezultatih 2015, 2016, 2017
**z rdečo barvo so označene tekme, kjer so nekateri čolni napredovali iz H v F in so bili zato SF lažji

SENIOR

3. mesto v 
FINALU

5. mesto v 
FINALU

Uvrstitev v  
A FINALE

14. mesto Uvrstitev v  
B FINALE

K1 200 W 3,3 3,86 3,06 4,52 5,69

K1 500 W 1,63 2,57 3,13 4,23 5,56

K2 500 W 1,67 2,47 2,76 4,68 7,27        *

K1 200 M 1,19 2,1 2,51 2,94 3,67

K1 1000 M 0,47 1,05 1,56 2,53 3,74

K2 1000 M 0,81 1,58 1,82 2,92 4,37

*statistika na MSP rezultatih 2015, 2016, 2017
**z rdečo barvo so označene tekme, kjer so nekateri čolni napredovali iz H v F in so bili zato SF lažji

Primer – rezultati tekmovalca T.L. skozi sezono in skozi sama tekmovanja v 2017. Spremljamo lahko, kako so se njegovi % zaostanki skozi sezono 
zmanjševali vse do naslova svetovnega prvaka na zadnji tekmi. Zanimivo naključje pri tem je, da so se absolutni časi slabšali.

Example

K1 1000
2017

H

athlete’s 
placement in 

the heat

total number of 
competi tors in 
athlete’s heat

athlete’s overall 
placement in 

heats

total number of 
competi tors in 

all heats

SF

athlete’s 
placement in 

the SF run

total number 
of competi tors 

in athlete’s 
SF run

athlete’s 
overall 

placement 
in SF

total 
number of 

competi tors 
in all SF runs

F

athlete’s 
placement in 

the F

number of 
competi tors in 

the final

athlete’s time winner’s time time of the overall winner athlete’s time winner’s time time of the overall  SF winner
athlete’s time 

in the F
time of the 

winner in the F

%  time difference from athelte’s 
run winner

% time difference from overall 
winner

%  time difference from athelte’s 
run winner

% time difference from overall 
winner

% time difference from F winner

Tom Liebscher 
K1 1000
WC2 2017,  

Szeged 26-28/5/2018 H

1 6 2 46

SF

1 9 4 36

F

5 9

211,26 211,26 211,19 207,8 207,8 206,5 208,0 202,9

0,00 -0,03 0,00 -0,62 -2,50

Tom Liebscher 
K1 1000
WC3 2017,  

Belgrade 1-4/7/2017 H

2 8 2 46

SF

1 9 6 36

F

6 9

211,72 210,56 210,56 210,6 210,6 208,6 208,6 204,8

-0,55 -0,55 0,00 -0,97 -1,86

Tom Liebscher 
K1 1000
World Ch.,  

Račice 23-27/8/2017 H

1 8 7 40

SF

1 9 6 36

F

1 9

217,25 217,25 214,70 214,8 214,8 210,3 207,8 207,8

0,00 -1,19 0,00 -2,17 0,00
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Sam tabeli (ki je bila narejena na 
analizi tekem na SP, glej vir) dodam še 
oceno prirastka v sposobnostih 2-3% 
na leto za tekmovalce nekje med 14. in 
19. letom starosti. To je le zelo groba 
ocena, ki pa mi dovoljuje, da primerjam 
dosežke različnih čolnov in različnih 
starostnih kategorij in s tem dobim do-
datno primerjavo zase in tekmovalce.

4) Spremljanje sposobnosti:
Največ dela pa je letos poleti zah-

tevala tabela, v kateri sem združil vse 
rezultate s testov in treningov mojega 
dela z MV reprezentanco. V njej so 
združeni najrazličnejši testi na vodi in 
na suhem: zajemajo čase na različnih 
razdaljah, meritve parametrov tehnike 
in teste fizične pripravljenosti. Tabela 
je že sedaj precej obsežna, saj vsebuje 
blizu 800 vrstic. 

Z uporabo funkcij vrtilnih tabel v 
Excelu lahko iz dane tabele hitro dobi-
mo informacije:
• vsi rezultati enega testa skozi čas 

za določenega posameznika (razvoj 
posameznika),

• rezultat posameznika za določen 
test v primerjavi z rezultati enako 
starih tekmovalcev skozi več gene-
racij (rang v starostni kategoriji med 

vsemi generacijami),
• rezultat posameznika za določen 

test v primerjavi z rezultati tega 
testa vseh drugih tekmovalcev 
(absoluten rang v določenem testu).

Skozi to tabelo lahko torej spremlja-
mo: kako se posameznik v določenem 
testu razvija skozi čas, kako se posa-
meznik odreže pri enako starih skozi 
več generacij, kako blizu je že najbolj-
šim rezultatom vseh naših tekmovalcev 
do sedaj. Naenkrat torej ne tekmujemo 
le znotraj svoje trening skupine, ampak 
z vsemi generacijami doslej.

Ideja je, da bi bilo pridobivanje 
rezultatov za TABELO sposobnosti 
sestavni del skupnih treningov na 
Bledu, skupnih priprav in vseh ostalih 
dogodkov in meritev v ekipi. Tako se 
bo tabela zelo hitro polnila – povratne 
informacije, ki nam jih daje, pa tako 
postajajo vse močnejše. Vsak test in 
vsaka meritev šele skozi to tabelo 
dobita pravo vrednost in kontekst. Na 
dolgi rok lahko tudi trenerji po klubih 
uporabijo tabelo za primerjavo testov 
svojih tekmovalcev.

Jasen sistem selekcije in 
podpore tekmovalcem

1) Pregleden sistem podpore tekmo-
valcem:

Način izbora v ekipo, kaj določe-
nim tekmovalcem v ekipi pripada in 
kakšne so njihove dolžnosti, je vsako 
leto znova določeno v 'Programu dela 
KZS' za posamezno sezono. Takšen 
program je načeloma dolg tekst, ki ni 
vedno lahko razumljiv. V praksi tudi ne 
pride do vseh tekmovalcev. Zato sem 
oblikoval tabelo, ki za kategorije U14 
(opaženi tekmovalci, ki bodo naslednje 
leto že lahko najmlajši člani Olympic 
Hopes ekipe), U16 (potencialni člani 
Olympic Hopes ekipe), U18 (načeloma 
člani ekipe za mladinsko EP in SP), 
U23 (načeloma člani ekipe za U23 EP 
in SP, svetovni pokal) ter člani (z 2021 
rangi medalisti, potencialni medalisti in 
potencialni finalisti) prikazuje: 
• kako se uvrstijo v ekipo,
• kakšno strokovno podporo dobijo,
• kakšno materialno podporo dobijo,
• dolžnosti kluba in tekmovalcev,
• cilji in pričakovanja z naslednjo 

sezono,
• alternativni načini vključitve.

K1 vs K2 K1 vs K4 K2 vs K4

1000m Men K1 vs Men K2 -8% 1000m MK1 vs MK4 -17-18% 1000m MK2 vs MK4 -10%

500m WK1 vs WK2  -8-9% 500m WK1 vs WK4 -16-17% 500m WK2 vs WK4  -8-9%

500m MK1 vs MK2  -9-10%

200m MK1 vs MK2 -10% (less with juniors)

200m WK1 vs WK2  -7-8%

Moški vs Ženske

500m MK1 vs WK1 11%

200m MK1 vs WK1 +14-15% (more with U23 and junior W)

*Vir: Guazzini, Marco. 2012. Distacchi percentuali sul tempo fra categorie diverse nella canoa velocita:  
analisi attuale e tendenzastorica nelle specialita olimpiche Londra 2012. Nuova Canoa Ricerca XXI (77–78): 3–16.

29Številka 1 



Ker je bila vsebina same tabele le 
ideja in ni bila potrjena s strani nobe-
nega organa, je ne prilagam. Mišljena 
pa je predvsem kot transparenten, 
pregleden način predstavitve infor-
macij, ki jih tekmovalci potrebujejo za 
sprejemanje kratkoročnih (prihodnja 
sezona) in dolgoročnih (potek kariere) 
ciljev. Le tekmovalec, ki jasno razume, 
kaj mu bo določen rezultat, na kaj 
lahko z njim računa in kam ga bo pot 
v programih KZS lahko pripeljala, bo 
motiviran tekmovalec, ki se lahko o 
svojih korakih tehtno odloča. Zamišlje-
na je tako, da se z nivojem (starostno 
kategorijo) ugodnosti tekmovalca 
povečujejo; sistem izbora pa zaostruje.

2) Sistem ovrednotenja potencialov:
Sistem ovrednotenja talenta bi 

moral biti pri mlajših precej širok, pri 
starejših pa vedno ožji. Spodaj je mo-
žen primer - predvsem kot orientacija 
trenerjem v klubih.

Pri mlajših kategorijah se upošteva 
širši razpon sposobnosti in značilnosti 
(U14, U16):

1. Psihološke značilnosti: 
(predvsem motivacija in vztrajnost ter 
močna želja (potreba) po športnem 
udejstvovanju, tudi tekmovalnost; 
kasneje tudi s pomočjo trenerja pa 
tudi odločnost, samozavest in 'growth 
mindset'),

2. Občutek za vodo: 
Sidranje, drsenje, vodenje čolna, učin-
kovitost,

3. Motorične sposobnosti:
Posebej ravnotežje, koordinacija in 
ritem; kasneje oziroma glede na psiho-
fizični razvoj in športno starost pa tudi 
moč, hitrost,

4. Zdravstveno stanje:
Morebitne bolezni (astma, srce idr.), 
alergije in intolerance (na sonce, hrano, 
pršice itd.), psihične težave (koncentra-
cija, kognicija itd.). Morebitne težave 
z držo in gibljivostjo ter morebitne 
poškodbe (kajaku specifične in ne).

5. Koliko in kako se športnik odziva 
na trening ('trainability'):

Kako se športnik odziva na trenažne 
impulze - kako hitro napreduje in se 
prilagaja na fizične obremenitve in 
kako hitro osvaja nove motorične 
vsebine. Tudi kako nagnjen je k po-
škodbam. Tu moramo upoštevati velike 
individualne razlike med športniki. Zdi 
pa se, da je odzivnost na trening ena 
pomembnih oblik nadarjenosti.

6. Koliko je športnik učljiv ('coacha-
bility'):
Kako športnik zna sprejemati feed-
back, kako zna podajati feedback tre-
nerju. Pomembno pa je tudi, kako zna 
delati v skupini in koliko zna prispevati 
k skupini.

7. Okolje, iz katerega prihaja:
Oziroma vpliv, podpora, navdih in 
razmere za trening, ki ga tekmovalec 
dobiva v družini, klubu, šoli in kraju.

Pri nekoliko starejših kategorijah se 
upošteva vse ožji krog sposobnosti 
(U16 in U18):

1. Psihološke značilnosti: 
Enako kot zgoraj + sposobnost aktiva-
cije in realizacije sposobnosti na tekmi.

2. Nivo tehnične priprave:
Ker so meritve tehnike kompleksne 
in zamudne, bi bilo verjetno smiselno 
omejiti oceno tehnične priprave na 
manj faktorjev. Minimalni obseg je lah-
ko: meritev zdrsa1, meritev %2 cikla v 
vodi + ocena, kako učinkovito tekmo-
valec ustvarja lastno gibalno količino. /
realno, hitro, nezamudno/3

Naslednji obseg – pri starejših ali naj-
boljših bi bil lahko: 2-3x letno celoten 
Step 1 in 2 /zahtevno, a učinkovito/4

Najvišji obseg bi bil lahko: 2-3x letno 
celoten Step 1 in 2 ter reden Step 3 
(vse tekme, vse trening tekme, neka-
teri treningi) /zelo zahtevno, zahteva 
tudi dobro GPS/IT rešitev, a normalno 
za elitni nivo/5

3. Motorične sposobnosti in tekmo-
valna raven:

,

VSE ZA PROMOCIJO!

1  Zdrs vesla v vodi: je eden od dveh 
parametrov zaveslaja, ki sta edina 'on-off' – 
torej če zdrsa ni, je vrhunski rezultat možen, 
če zdrs je, vrhunski rezultat ni možen; 
pričakujem, da je pri mlajših kategorijah to 
dejstvo nekoliko drugačno, a vseeno ostaja 
ključen parameter, ki ga je treba skozi 
razvoj tekmovalca minimalizirati.

2 Drugi od dveh ključnih 'on-off' paramet-
rov zaveslaja (ostalih 11 ima zelo individu-
alne razpone): pri vseh vrhunskih tekmov-
alcih je delež cikla zaveslaja, ko je veslo v 
vodi, nad 60%. Pod 60% na članskem nivoju 
težko računamo na B-finale, pri ženskah 
težko na A-finale. Ta delež ostaja nespre-
menjen tudi v ekipnih čolnih (!), še poveča 
se na šprinterskih razdaljah in ne pade pod 
60% niti na daljših razdaljah.

3 Tega se trenerje lahko nauči v 2-urni 
delavnici.
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Kam s svojimi rezultati športnik spada 
v TAB – sposobnosti6.
Kako se športnik s svojimi rezultati 
premika v TAB – dosežki7.
Do določene mere (kolikor mogo-
če) upoštevamo športno in biološko 
starost.

4. Kako predvidevamo, da se bo 
športnik razvijal v prihodnosti:
Glede na svoj psihološki profil, svoje 
tehnične in fizične sposobnosti ter 
na lastne sposobnosti prilagoditve na 
trening in svojo učljivost.

Pri kategoriji U23 upoštevamo:
1. Tekmovalne sposobnosti:

Kje je in kako napreduje v TAB – do-
sežki, kako dobro se približuje abso-
lutni kategoriji (kategorija U23 je pri 
nas v preteklosti večkrat postala varna 
skrivalnica oziroma glavni cilj).

2. Nivo tehnične priprave:
Glej zgoraj – srednji ali najvišji nivo 
spremljanja tehnike. Nujno je na tej 
razvojni stopnji tehnično izvedbo 
optimizirati na vrhunsko raven, fizična 
priprava bo morda zahtevala dlje.

3. Nivo fizične priprave:
Kje je in kako napreduje v TAB – spo-
sobnosti. Postopno, a zanesljivo mora 
za prehod v člansko kategorijo fizična 
priprava priti na dovolj visok nivo. 
Spoštovati potrebni čas za njen razvoj 
in medsebojno povezanost s tehnično 
pripravo.

4. Zdravstveno stanje
5. 'Trainability' in 'coachability'

Pri kategoriji člani in člani-elite upo-
števamo:

1. Tekmovalne dosežke v absolu-
tnem smislu.

2. Deloma upoštevamo, kako se 
tekmovalec pomika v TAB – dosežki, 
TAB – sposobnosti: 

Skušamo predvideti, ali napreduje, 

se je ustavil na določenem platoju, 
je dosegel svoj vrhunec, se oddaljuje 
od svojih najboljših dosežkov. Najti 
načine za nadaljnji napredek ob pojavu 
platojev.

Vse zgornje ideje so nekakšna trdna 
in jasna osnova, na kateri lahko šele 
dobro začnemo graditi razvoj neke 
discipline. Niso dokončna rešitev, a 
predstavljajo dober temelj. Naslednji 

korak je oblikovanje lastnega sistema 
treninga in metodike poučevanja, 
prilagojene slovenskim razmeram in 
specifikam.

Ker razvoj celotne discipline pred-
stavlja velik izziv in mu bomo kos le 
skupaj, bom vesel vaših pripomb, idej 
in komentarjev na zgornja izhodišča: 
zupancicregent@gmail.com

Jernej Župančič Regent

4 Step 1 lahko naučimo trenerje v 3h 
delavnici in je meritev vseh osnovnih 
parametrov zaveslaja, Step 2 je zelo odvisen 
od znanja in izkušenj, pri nas ga nekateri 
trenerji obvladajo intuitivno.

5 Za Step 3 potrebujemo MiniMax GPS ali 
primerljivo rešitev, ki je trenutno v nastanku 
(Inaki Gomez) in morda uresničljiva do Tokio 
2021 – če bi znali to izvesti, bi bili ena od 4 
držav na svetu, ki to uporablja. Pričakujem, 
da bo to na mednarodnem nivoju standard 
do 2028. Gre za povezavo med hitrostjo- 
frekvenco zaveslajev-premikom-energijo 
zaveslaja.

6 Tabela, kjer zbiramo rezultate vseh 
testov (fizična priprava, tehnika, dosežki na 
vodi). Glej zgoraj!

7 Tabela, kjer zbiramo tekmovalne 
dosežke in tekmovalne sposobnosti (pro-
centualna razlika do najboljših, uvrstitve). 
Glej zgoraj!
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Priprava na novo sezono 
ali misija, kako  
prelisičiti Covid

Jeseni večina kajakašev aktivno vstopi v novo sezono. Največkrat je to čas, ko so 
športniki polni načrtov, ciljev in motivov za novo prihajajočo sezono. Po opravljeni 
analizi pretekle sezone sledi priprava časovnice ter izbira glavnih tekem in ciljev  
v prihajajočem letu. Vendar… 

Letošnje leto je nekoliko drugačno. 
Pandemija, povezana s Covi-
dom-19, je močno posegla že v 

preteklo sezono. V šport je prinesla 
hitre in nenadne spremembe, ki so 
športnike prisilile v pomembne prilago-
ditve v ritmu treningov in kasneje tudi 
odpovedi v tekmovalnem koledarju. 
Tekmovalno leto se za večino športni-
kov ni končalo po načrtih. Pomlad in 
poletje sta zaznamovali nepredvidlji-
vost in negotovost, ki se nadaljujeta 
tudi v prihajajočo sezono. 

Nejasna prihodnost bo stalnica tudi 
v letošnji sezoni. Težko bo načrtovati in 
iskati stabilnost v zunanjih dejavnikih, 
npr. tekmovalnem koledarju, kar lahko 
športnikom prinese dodatne skrbi in 
vznemirjenost. Zastavljeni tekmovalni 
cilji so namreč časovno zelo odda-
ljeni in hkrati zelo negotovi. Ob taki 

kombinaciji in negotovosti, s katero 
se soočamo v sedanjih časih, je težko 
vzdrževati motivacijo za vsakdanji 
trening na visokem nivoju. V spodnjem 
tekstu sem pripravila nekaj krajših 
napotkov, ki so vam lahko v pomoč.

Za začetek je pomembno, da 
povemo, da sta negotovost in tesnoba 
v trenutni situaciji normalni reakciji 
na zunanje dogodke. Zmanjšamo ju 
lahko, če dejavnike v našem življenju 
razdelimo na tiste, na katere imamo 
vpliv in na druge, na katere vpliva 
nimamo. Vplivamo lahko npr. na svoje 
vsakdanje življenje, na svoj dnevni ur-
nik, na vsakodnevno delo, sam trenažni 
proces (vsakdanji trening), v manjši 
meri vplivamo na potek epidemije npr. 
z odgovornim vedenjem, v najmanjši 
manjši meri pa na odločitve, ki so 
povezane s tekmovalnim koledarjem 

in omejitvami v vsakdanjem življenju. 
V ospredje postavimo tiste, na katere 
imamo večji vpliv.

Osnovni pogon motivacije so dobro 
zastavljeni cilji. In ker smo rekli, da se 
bomo osredotočili na stvari, ki niso 
zelo oddaljene in ki jih imamo pod 
kontrolo, svetujem, da se na tak način 
prilagodijo tudi cilji, povezani z vadbo.

V praksi bi to pomenilo, da si 
postavljene glavne cilje sezone razde-
limo na posamezne podcilje, s katerimi 
bi radi prišli do končnega rezultata. Ci-
lje si postavimo na vseh podpodročjih, 
ki so pomembna za uspešen nastop: 
fizična priprava, tehnika in psihološka 
priprava. Vsako področje razdelimo 
na manjše segmente, npr. na področju 
fizične priprave – splošna kondicija, 
specifična moč, vzdržljivostna moč, 
gibljivost…, ki jih nato razdelimo še na 
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drobnejše cilje in etape ter določimo 
časovne okvirje, ko bi cilj radi dosegli. 
S pomočjo analize preteklih sezon 
poiščemo tista področja, na katerih 
bi lahko bolj napredovali (specifični 
tehnični elementi), so bila v preteklo-
sti razlog za neuspešen nastop (npr. 
dvigniti nivo telesne pripravljenosti, 
povečati gibljivost, hitrost gibanja) ali 
pa si zanje nikoli nismo vzeli dovolj 
časa (npr. učenje popolnoma novih 
gibalnih vzorcev, povečanje kontrole 
in zavedanja telesa v prostoru). Lahko 
si vzamemo čas in dopolnimo detajle v 
opremi. Lahko okrepimo našo psiholo-
ško trdnost, se naučimo novih tehnik 
sprostitve in aktivacije. 

Pri mlajših tekmovalcih je za 
ohranjanje stika s športom pomembna 
aktivnost odraslih oseb (trenerja in 
staršev). Brez njihove pomoči bodo 
le redki zmogli samostojno izvajati 
športno dejavnost in ohraniti stik s 
tekmovalnim športom. Trenerji naj 
prilagodijo dejavnosti, tako da ohranijo 
stik s svojimi vadečimi preko različnih 
kanalov – videokonferenc, socialnih 
omrežij ali pa z rednimi kontakti preko 
elektronske pošte. Vadbene enote 
naj bodo vezane na krajše časovne 
enote (tedensko, dvotedensko) in naj 
vsebujejo naloge, ki zahtevajo povrat-
no informacijo. Ob koncu krajšega 
časovnega intervala lahko tudi preve-
rimo napredek npr. v številu vzgibov, 
trebušnjakov, minutah 'plenka', hitrosti. 
V vadbo lahko vključimo dodatne 
vsebine, npr. ogled video posnetkov 
tekem, ogled posameznih nastopov, 
ob tem izvajamo vizualizacijo, učenje 
analize nastopa…

Pri postavljanju ciljev se lahko 
poslužimo koncepta SMART:

S (specific) – Cilji naj bodo čim bolj 
specifični in natančno določeni – kaj 
želimo doseči in kako bomo do tega 
prišli. 

M (measurable) – cilji naj bodo 
merljivi, tako bomo lažje izmerili, ali 
smo jih dosegli.

A (attainable) – cilji naj bodo doseg-
ljivi, naj predstavljajo izziv, hkrati pa so 
realistični.

R (recorded) – cilji naj bodo za-
beleženi. S sledenjem in beleženjem 
rezultatov lahko spremljamo napredek 
in tako ohranjamo motivacijo.

T (time framed) – cilji naj bodo 
časovno opredeljeni.

Trenutna situacija, ki je nenadoma 
porušila vse vnaprej poznane vzor-
ce, zahteva od nas spremembe. Prav 
fleksibilnost, ki pomeni zmožnost 
prilaganja na nove situacije, je tista la-
stnost, ki nam omogoča hitrejšo in bolj 
učinkovito prilagoditev. Tukaj imam v 
mislih tako prilagoditve vsakdanjega 

življenja kot tudi prilagoditve v trenin-
gu. Na situacijo, v kateri smo, poglejmo 
iz drugega zornega kota, raziskujmo in 
poiščimo, kaj lahko v dani situaciji na-
redimo dobrega zase in svoje najbližje.
• Ustvarite si dnevni ritem, v ka-

terega vključite tako trening kot 
tudi delovne/šolske obveznosti in 
obveznosti, povezane s sprostitvijo.

• Ohranite rutino vsakdanjega življe-
nja tako pri osnovnih stvareh (redna 
prehrana, spanje) kot pri uravnava-
nju dela in počitka. 

• Prosti čas lahko namenite učenju 
novih veščin.

• Ostanite pozitivno naravnani – 
premlevanje in razpravljanje o smi-
selnosti ukrepov in različnih teorijah 
vodijo v zviševanje vznemirjenosti 
in posledično slabega počutja.

• Skrbite za svojo varnost in ostanite 
informirani, vendar z informacijami 
ne pretiravajte. Izberite vir informa-
cij, ki mu zaupate in jih preverite le 

1x dnevno.
• Ostanite mirni in opazujte svoje raz-

mišljanje – aktivno spremljajte svoje 
misli in jih nadzorujte. Če so skrbi 
pretirane, misli preusmerite drugam 
in ostanite mirni.

Katja Kodelja, spec. klin. psihologije
Športni psiholog

www.rotoATTIVO.eu

sestavite svoj

KANU

1 ali 3 
slojni kanu

z lesenimi 
sedeži

s plastičnimi 
sedeži 
(z naslonom ali brez)
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Poslovil se je  
Albin Čižman - Bine 

Letos je kajakaški šport izgubil še eno veliko srce. Poslovil se je legendarni ljubitelj 
tacenskih brzic Albin Čižman starejši – Bine.

Albin Čižman, po domače 
''Francen Bine'', izhaja iz stare 
tacenske rodbine, ki je bila 

močno povezana z vodo. Bili so edini, ki 
so imeli svoj čoln, znamenito Ranco. Z 
njo so na večjih kajakaških prireditvah 
sodelovali kot reševalna ekipa.

Bine je odraščal ob brzicah ljube 
mu Save, ki mu je tekla po žilah kot 
kri. Bil je eden prvih, ki se je na brzice 
Save podal s kanujem, jo preizkušal in 
izzival.

Bine je bil poleg Viktorja Erjavca v 
petdesetih letih edini tacenski kajakaš 
in za mnoge učitelj prvih zavesljajev. 
Vadili so jih pod elektrarno in se 
mokri in premraženi greli ob ognju 
pod mostom. Izmed tistih, ki so takrat 
veslali pod elektrarno, je nastala 
tacenska sekcija LBD (Ljubljansko 
Brodarsko Društvo) in kasneje Kajak 
kanu klub Tacen. Bine je bil tudi eden 
od ustanoviteljev sekcije LBD in KKK 
Tacen, ki se je kasneje preimenoval v 
KKK Rašica.

Po pogumu je prekašal vse. 
Neustrašno je pod ''Guzjevim jezom'' 
iz Save rešil brata Jerama in ob najvišji 
vodi veslal po Savi s kajakom in 
otrokom v njem.

Svoje sinove je »gonil« čez skale, 
jezove in role brez milosti, cel rod 
tekmovalcev kluba vzgojil v pokončne, 
spoštovanja vredne ljudi in športnike, 
hkrati pa je bil vzor večnega optimizma 
in pozitive. Smeha res ni nikoli 
zmanjkalo v njegovi družbi.

Koncem sedemdesetih let je imel 
KKK Rašica TAM bus 2000, legendarni 
IMV-ejček, s katerim se je lahko peljalo 
do 18 ljudi, šofer pa je potreboval D 
kategorijo. Bine je bil edini, ki je imel 
izpit za avtobus in je mlade kajakaše, 
željne dogodivščin na divji vodi, 
prevažal z legendarnim IMV-ejčkom 
in ni bilo izleta ali poti na tekme, da 
ne bi kakšne ušpičili. Pot jih je vodila 
po Sloveniji, bivši Jugoslaviji, pa tudi 
na Češko in Avstrijo. Iz tega rodu 
mladih kajakašev so se razvili vrhunski 
tekmovalci (sin Miško, Jože Vidmar, 
Janez Skok, Boštjan Vrabič . . .).

Ko se je Bine kot mladenič spuščal 
po deroči Savi, so bili kajaki in kanuji 
še v povojih, izdelani iz dilc in platna, 
nove rodove pa je vzgajal in vseskozi 
spremljal vse do danes, ko so čolni 
razviti in sofisticirani že do vrhunca. 
Vseskozi je spremljal dogajanje v 
našem športu, zamudil ni nobene 

tekme, s svojim večnim optimizmom 
je bodril nove in nove generacije in 
jih s svojimi zgodbami in domislicami 
sproščal pri zahtevnih podvigih in 
nastopih.

Kljub temu, da mu je zaradi kapi 
polovica telesa ohromela, se je podal 
prav na vsako veteransko tekmo 
ali rekreativni spust. Strumno in 
neumorno je bil vzor vsem nam, hkrati 
pa je s svojim specifičnim humorjem 
skrbel za dobro voljo vseh okoli njega! 
Vsa čast!

S svojo energijo in dobro voljo je 
kot starosta našega športa plemenitil 
več rodov športnikov, neizprosen je 
bil ob pomislekih, da se česa ne da ali 
da kdo česa ne zmore. Občutljivost 
in razvajenost je znal zatreti v kali! 
Vzgajal in plemenitil je tudi duše 
športnikov, ne le teles!

Kar je mladenič Bine sanjal, so tudi 
z njegovo pomočjo in predanostjo 
uresničili naslednji rodovi športnikov 
na divjih vodah!

Hvala ti, Bine, pogrešali te bomo 
ob tvojem odhodu med večne legende 
našega športa. Naj tvoj nemirni duh 
počiva v miru.
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Zavarovanje 
za mlade voznike.

Ena voznica, 
katerikoli 
avto!

• Do 25 % popusta 
z aplikacijo DRAJV. 

• 10 % popust 
za opravljen e-izpit 
in preizkus varne 
vožnje.
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