
URADNA VODA AKCIJE “VODA ZA VEDNO”

SLOVENSKE REKE 2015

Skozi izobraževalni sistem posameznik 
napreduje v tehniki, varnosti in varova-
nju okolja. Ravni so označene z barvami, 
od tod tudi ime barvna vesla. Začetna 
raven je rumeno veslo, sledijo pa mu ze-
leno, modro, rdeče in črno. Podobno kot 
v nekaterih drugih državah, smo tudi v 
Sloveniji pripravili spoznavno raven (belo 
veslo), namenjeno tistim, ki se z vesla-
njem srečajo prvič. Pot je tako jasno zas-
tavljena. Od začetnika naprej lahko vsak 
napreduje vse do eksperta.

bo pripravljeno tudi preverjanje rumene-
ga oziroma zelenega vesla. Pridobljene 
stopnje bodo zagotovo motivacija za 
nadaljnje učenje tehnike kajaka, s tem pa 
povečanje zadovoljstva in varnosti.

Preizkus znanja po sistemu barvnih 
vesel bo ob predhodni prijavi mogoč 

na vseh prireditvah.

Več o sistemu barvnih vesel: 

Živa Cankar, 041 388 900
ziva.cankar@kajak-zveza.si

www.kajak-zveza.si

Barvna vesla v okviru akcije
Voda za vedno
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Barvna vesla so petstopenjski sis-
tem ocenjevanja individualnega 
znanja kajakašev. Znotraj evropske-
ga projekta Euro Paddle Pass (EPP) 
je sistem poenoten z ostalimi siste-
mi držav članic in tako omogoča pri-
merjavo med kajakaši, ne glede na 
to, kje so dosegli določeno stopnjo.

Disciplin je več in zajemajo aktivnosti na 
mirni vodi, morju in divji vodi. Discipline, 
ki jih ocenjujemo pri nas so: kajak na mir-
nih vodah, kajak na divjih vodah, morski 
kajak ter slalom in spust.

Skozi napredovanje po sistemu barvnih 
vesel se kajakaš nauči pravilnih tehnik 
veslanja in reševanja, spremlja svoj razvoj 
in se glede na svojo pripravljenost lažje 
umesti v ponudbo organiziranih izletov 
in rečnih spustov.

V okviru akcije Voda za vedno bomo kaja-
kašem omogočili opravljanje belega, ru-
menega in zelenega vesla. Tako se bodo 
lahko na krajšem izletu pod vodstvom 
učitelja spoznali z osnovami kajaka in 
osvojili spoznavni nivo – belo veslo. Za 
navdušence, ki bodo pokazali več znanja, 

Barvna vesla

Kajakaška zveza Slovenije

Varnost

Tehnika

Okolje



P r i j a v n i c a

S p l o š n i  p o g o j i

Ime in priimek: 

Naslov:

GSM:

E-mail:

Podpis:

Prireditev:

• Udeleženci s podpisom na prijavnici jamčijo, 
da so prebrali in razumeli splošne pogoje, ki 
veljajo za udeležbo na prireditvi;

• udeleženci štartajo na lastno odgovornost;
• za udeležbo na prireditvi ni starostnih omejitev;
• udeleženci morajo znati plavati in biti v 

primerni psihofizični kondiciji;
• organizator si pridržuje pravico zavrniti 

udeležbo vinjenim osebam, kot tudi tistim, ki 
kažejo znake uživanja psihoaktivnih snovi;

• obvezna je uporaba zaščitne opreme  
(plavalni jopič, čelada);

• udeleženci so ob pravilni uporabi zaščitne 
opreme nezgodno zavarovani;

• plovila morajo biti nepotopljiva;
• štartnina vključuje organizacijo in izvedbo 

prireditve, obrok ter spominsko darilo;
• imetniki kartice Active Slovenia imajo 15- 

odstotni popust pri štartnini;
• organizator si v primeru neprimernega 

vodostaja lasti pravico do spremembe trase ali 
odpovedi prireditve;

• izposoja opreme: ob predhodni rezervaciji si  
je opremo možno tudi izposoditi. Informacije  
o izposoji kajakov ROTO dobite pri Suzani  
(GSM: 041 646 446, suzana@roto.si).

SOÈA
sobota, 13. junij
Org.: X-Point
Start:  Kobarid
Dolžina: 15 km
Težavnost: 1–3 DV
Cilj: Tolmin
Info: Dejan Luzar,  041 692 290
e-mail: xpoint@siol.net
www.xpoint.si

DRAVA
sobota, 20. junij
Org.: BD Ranca
Start: Duplek
Dožina: 15 km, 2–3 ure
Težavnost: 1–2 DV
Cilj: Ptuj – Ranca
Info: Haris Hrenko, 031 426 903 
e-mail: haris.hrenko@gmail.com

KRKA
nedelja, 12. julij
Org.: KKK Straža in občina Straža
Start: Soteska
Dolžina: 10 km, 2–3 ure
Težavnost: 1–2 DV
Cilj: Zalog
Info: Andreja Kren, 041 897 512
e-mail: andreja.kren@obcina-straza.si

MURA
sobota, 18. julij
Org: ŠD Bakovci
Srart: Gornja Radgona
Dolžina: 15 km, 2 uri
Težavnost: 1–2 DV
Cilj: Bakovci
Info: Miran Vereš, 041 380 268
e-mail: spustpomuri@gmail.com

18. april 
Maraton Portorož, S-Adventure
23. maj 
Murska Sobota, Bakovci, PRŠ Bakovci
1. julij 
Evropsko veteransko prvenstvo, Bohinj, 
Turizem Bohinj
1. avgust 
Maraton, Bohinjski maraton 2015, 
Bohinj, KKK Bohinj
30. avgust 
Maraton Ptuj, Ptuj, BD Ranca
3. oktober 
Kostanjeviška regata, Kostanjevica na Krki, 
KKK Čatež
10. oktober 
Pokal Bistrice, maraton od Radgone do 
Bistrice, Bistrica BD Bistrica
17. oktober 
Ljubljanski kajakaški maraton 2015, 
Ljubljana, KKK Ljubljana
Info: www.kajak-zveza.si  

Kajakaški maratoni v 
Sloveniji – koledar 2015

Koledar ekološko – 
rekreativnih spustov 
Voda za vedno – 
Slovenske reke 2015
Štart vseh prireditev je ob 11h. 
S štartnino 15 € na udeleženca 
organizator pokriva stroške 
organizacije (razen Krka Straža  
12. 7. in S-adventure 18. 4.).

V letu 2015 je predvidenih 10 spustov 
po 7 slovenskih rekah in morju  
v zaporedju, kakor sledi: 

DOLINKA
sobota, 25. julij
Org.: Tinaraft
Start: Piškovca
Dolžina: 12 km, 2 uri
Težavnost: 1–3 DV
Cilj: Radovljica – Tinaraft
Info: Martin Pirnar, 031 646 255
e-mail: info@tinaraft.si

KOLPA
sobota, 8. avgust
Org.: TŠD Kostel
Start: Fara
Dolžina: 12 km, 2–3 ure
Težavnost: 1–2 DV
Cilj: Žlebi
Info: dr. Stanko Nikolić, 041 549 938
e-mail: info@tsdrustvo-kostel.si

SOÈA Solkan
nedelja, 6. september
Org.: KK Soške elektrarne
Start: Solkan
Dolžina: 8 km, 2 uri
Težavnost: 1–3 DV
Cilj: Podgora – Piedimonte (Italija)
Info: Albin Spacal, 051 346 090
e-mail: kkse@siol.net

LJUBLJANICA 
FINALE
petek /sobota, 11.–12. september
Org.: KKK Ljubljana
Start: Livada – KKK Ljubljana
Dolžina: 24 ur veslanja za dober namen
Težavnost: 1 DV
Cilj: Livada KKK Ljubljana
Info: Andrej Jelenc, 041 745 112
e-mail: andrej.jelenc@kajak-zveza.si

SLOVENSKO MORJE
sobota, 18. april
Org.: SKICA 5 d.o.o.
Start: Plaža Portorož
Dolžina: 4–16 km
Težavnost: 1–2 DV
Cilj: Plaža Portorož 
Info: Andraž Starčič, 031 216 262 
www.s-adventure.com
e-mail: andraz@s-adventure.com

KRKA
nedelja, 31. maj
Org.: KKK Krka
Start: vas Krka
Dolžina: 12 km, 3 ure
Težavnost: 1–3 DV
Cilj: Šmihel
Info: Janez Piškur, 041 645 150
e-mail: kajakkrka@gmail.com

Več informacij: Miran Skok, 040 218 000
e-mail: skok.jump@gmail.com

www.kajak-zveza.si


