
Veslanje za dober namen - Ljubljanica 2016 
 

Kdaj? 
 
Sobota, 24. september 2016 (od 15. do 21. ure), 
nedelja, 25. september 2016 (od 9. do 15. ure). 
 

Kje? 
 
Na reki Ljubljanici med Livado in zapornicami pri Ambroževem trgu. 

 
Osnovna ideja: 
 
S sodelovanjem na spustu bomo preverili, koliko smo sposobni preveslati, če dva dni 
veslamo po 6 ur na 5,5 km dolgi progi. Proga na reki Ljubljanici je speljana skozi središče 
mesta, pod ljubljanskimi mostovi v Stari Ljubljani.  
Seveda je to izziv za vztrajne. Veslate lahko tudi le en krog, toliko, kolikor ste pač sposobni. 
Ob udeležbi na prireditvi boste sodelovali tudi v humanitarni akciji. Odločili smo se, da bomo 
tudi letos del sredstev iz izkupička prijavnin namenili za humanitarne namene. 

 
Kategorije: 
 
K-1 moški in K-1 ženske 
K-2 – enotna kategorija 
C-2 – enotna kategorija 
SUP – moški in SUP - ženske 

 
Koncept prireditve: 
 
Veslanje poteka na krožni progi na Ljubljanici s startom in ciljem na KKK Ljubljana, Livada 31, 
in obratom pod mostom pri Ambroževem trgu. Dolžina kroga je  5,5 km. Proga je 
nezahtevna, saj je Ljubljanica povsem mirna. Možno je uporabljati vse vrste kajakov oziroma 
kanujev. Vsak udeleženec si poljubno izbira število preveslanih krogov. Vodi se evidenca 
števila preveslanih krogov vsakega posameznika.  

 
Nagrade: 
 
Vsak udeleženec prejme spominsko majico in diplomo. Prvi trije posamezniki glede na število 
preveslanih krogov prejmejo posebno nagrado.  
 
 
 



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

Prijave: 
 
Prijavite se lahko uro pred pričetkom spusta in v času spusta na Kajak kanu klubu Ljubljana, 
Livada 31, Ljubljana. Zadnje prijave so možne v nedeljo ob 14.00. 
Za prijavnino 15 EUR je udeležencem na voljo pijača in prehrana v času spusta, ob koncu pa 
prejmejo tudi spominsko majico in diplomo. Del izkupička iz prijavnin in donacij bo namenjen 
v humanitarne namene. 

 
Parkiranje: 
 
Prosimo, parkirajte na novem parkirišču med klubom in gostilno Livada – vhod s Hladnikove 
ulice, prek Kobetove ulice. Podroben zemljevid na spodnji povezavi:  
 
http://www.kajak-ljubljana.si/?p=1396  
 

 
Zaključek: 
 
Zaključek spusta bo v nedeljo, 25. 9. 2016, ob 15.30 na KKK Ljubljana.  

 
Informacije: 
 
Andrej Jelenc 
andrej.jelenc@kajak-zveza.si, telefon: 041 745 112 

http://www.kajak-ljubljana.si/?p=1396

