POROČILO ZA LETO 2019
S skupino starejših mladincev in mlajših članov smo v letu 2019 opravili pribižno 830
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. Zaradi pomanjkanja snega v dolini smo tek na smučeh
večinoma izvajali na Pokljuki. V koncu februarja in začetku marca smo organizirali
17-dnevne priprave kajakaške zveze v Španiji – Banyoles. Z nami je na pripravah
treniral še Filip Toplikar s KKK Žusterna. Kot vsako leto smo s tekmami začeli že v
aprilu (izbirne tekme v Zagrebu). Udeležili smo se mednarodnih tekem v Mantovi in
Pieštany, kjer so tekmovalci potrjevali norme za nastop na EP. V reprezentanco so
se uvrstili Rok Šmit, Miha Fartek in Taja Smukavec. Najpomembnejši tekmi sezone
sta bili za večino EP in SP za mladince in mlajše člane, Rok Šmit pa je nastopil tudi
na dveh tekmah svetovnega pokala , kjer je tekmoval z najboljšimi kajakaši na svetu.
V enojcu je veslal v B- finalu, v dvojcu z Vidom Debeljakom pa sta se uvrstila v finale,
kjer sta se na žalost pred ciljem prevrnila. V letu 2019 so naši tekmovalci dosegli
nekaj najboljših uvrstitev za naš klub na sprint tekmovanjih. Na glavnih tekmovanjih
sezone (EP in SP za mladince in U23) je Rok šmit na razdalji 500 metrov na obeh
prvenstvih zasedel odlično šesto mesto, na razdalji 200 metrov je na obeh prvenstvih
veslal v B- finalu. Taja in Miha sta oba nastopila v B- finalu na obeh prvenstvih. Na
državnem prvenstvu na Bledu so naši tekmovalci, kot je že v navadi, pobrali veliko
kolajn. 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.
Po dobro izvedenih pripravah v Španiji, s katerih smo se sicer morali vrniti
predčasno, nam je malo zagodel koronavirus, zato bo letos tekmovanj zelo malo, dva
meseca so bile tudi otežene razmere za trening. Zaenkrat v planu tekmovanj ostaja
EP za mladince in mlajše člane v septembru, tako da bo to verjetno glavna tekma
sezone na katero se bomo karseda dobro pripravili. Držite pesti!
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