POROČILO ZA LETO 2018
S skupino starejših mladincev in mlajših članov smo v letu 2018 opravili približno 780
ur treningov. V tekmovalni sezoni gre predvsem za veslanje in fitnes, v pripravljalnem
obdobju (jesen-zima) pa vključujemo tudi druge aktivnosti, ki pripomorejo k splošni
pripravi tekmovalcev. Leto se je začelo klasično z veliko teka na smučeh, ki služi kot
osnovna bazična priprava. Imeli smo tudi nekaj snega v dolini, kar je olajšalo
logistične težave. V koncu februarja in začetku marca smo se udeležili 15-dnevnih
priprav kajakaške zveze v Sabaudiji. Kot vsako leto smo s tekmami začeli že v aprilu
(izbirne tekme v Zagrebu). Udeležili smo se mednarodnih tekem v Brandenburgu in
Pieštany, kjer so tekmovalci potrjevali norme za nastop na EP. Vsi štirje člani našega
kluba so bili uspešni in so kasneje nastopili na EP v Auronzu. Najpomembnejši tekmi
sezone sta bili za večino EP in SP za mladince in mlajše člane, Rok Šmit pa je prvič
nastopil tudi na tekmi za Svetovni pokal, kjer je tekmoval z najboljšimi kajakaši na
svetu. V letu 2018 so naši tekmovalci dosegli nekaj najboljših uvrstitev za naš klub na
sprint tekmovanjih. Na mediteranskih igrah je Rok zasedel odlično peto mesto.. Na
EP v Auronzu sta v finalu veslala Miha Fartek in Rok Šmit, Miha je dosegel 6. Mesto,
Rok pa 8. Na EP sta nastopila tudi Jan Markelj in Taja Smukavec, Jan je veslal v Bfinalu, Taja pa je izpadla v polfinalu. Na Svetovnem prvenstvu smo imeli nekaj smole
z zdravstvenim stanjem tekmovalcev, tako da finala tam nismo dosegli. Sezono smo
zaključili z državnim prvenstvom, kjer so vsi naši starejši tekmovalci dosegli vsaj en
naslov državnega prvaka. Po uspešni sezoni smo z večjim obsegom treningov začeli
spet v koncu septembra. Vreme nam je bilo kar naklonjeno, zato smo lahko jeseni
veslali kar dolgo. Prejšnjo nedeljo smo se vrnili s priprav v Španiji, kjer smo izvedli 17
dni kvalitetnega treninga.
Priprave na novo sezono zaenkrat potekajo po planu in tekmovalci kažejo dober
napredek, upamo na dobre nastope na prihajajočih tekmovanjih, ki se za nas letos
začenjajo v koncu aprila z mednarodnim tekmovanjem v Mantovi, v začetku maja pa
nas čakajo izbirne tekme za reprezentanco v Zagrebu.
Držite pesti!
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