UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ŠPORT
Športna vzgoja

VPLIV RAZVOJA OPREME NA METODIKO UČENJA
IN VARNOST PRI KAJTANJU
MAGISTRSKO DELO

Avtor dela
ANŽE KOLBEZEN

Ljubljana, 2017

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ŠPORT
Športna vzgoja

VPLIV RAZVOJA OPREME NA METODIKO UČENJA IN
VARNOST PRI KAJTANJU
MAGISTRSKO DELO

MENTOR
doc. dr. Matej Majerič
RECENZENT
prof. dr. Matej Supej, univ. dipl. fiz.
KONZULTANT:
prof. dr. Maja Dolenc, prof. šp. vzg.

Avtor dela
ANŽE KOLBEZEN

Ljubljana, 2017

IZJAVA ŠTUDENTA OB ODDAJI MAGISTRSKEGA DELA
Spodaj podpisani/-a študent/-ka _____________________, vpisna številka
_____________________, avtor/-ica pisnega zaključnega dela študija z naslovom:
___________________________________________________________________________
_______,
IZJAVLJAM,
1. da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela;
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega
zaključnega dela študija;
3. da sem pridobil/-a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem
zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil/-a;
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal/-a v skladu z etičnimi načeli in,
kjer je to potrebno, za raziskavo pridobil/-a soglasje etične komisije;
5. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za preverjanje
podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki
je povezana s študijskim informacijskim sistemom VIS;
6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico
shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja
pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija
UL;
7. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu
študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija.
8. da dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS.
V/Na: ________________________
Datum:_______________________

Podpis študenta/-ke:
___________________

ZAHVALA
Najprej bi se rad zahvalil mentorju doc. dr. Mateju Majeriču, za vso pomoč in nasvete pri
nastajanju mojega magistrskega dela.
Zahvaljujem se tudi prof. dr. Mateju Supeju, univ. dip. fiz., za recenzijo naloge, ter prof. dr.
Maji Dolenc za dodatne nasvete.
Zahvala gre tudi Vilijemu Breceljniku, ki mi je bil tekom nastajanja magistrskega dela v
veliko pomoč s svojimi nasveti.
Posebna zahvala pa gre vsem mojim družinskim članom in dekletu Patrizii, za brezpogojno
podporo, vzpodbudo in zaupanje tekom študija.
Hvala vam!

Ključne besede: kajtanje, varnost, razvoj, oprema, metodika
VPLIV RAZVOJA OPREME NA METODIKO UČENJA IN VARNOST PRI
KAJTANJU
Anže Kolbezen
IZVLEČEK
Namen magistrskega dela je bil predstaviti razvoj opreme in vseh ostalih dejavnikov, ki so
vplivali na to, da je ta šport iz smrtno nevarne aktivnosti postal prijazen za uporabnika. Pri tem
smo opravili intervjuje z začetniki kajtanja pri nas, pridobili vire in podatke od začetnikov
kajtanja v svetu ter izvedli anketo na vzorcu, ki je vključeval 100 aktivnih kajtarjev v Sloveniji
od katerih smo pridobili njihovo oceno o varnosti in opremi. Podatke smo obdelali s
programoma Microsoft Excel ter IBM SPSS. Za preverjanje hipotez smo uporabili dvosmerni
hi-kvadrat (2) test ter pri prejemanju oz. zavračanju upoštevali 5 odstotno stopnjo tveganja.
Rezultate smo predstavili s pomočjo grafikonov in tabel. Z analizo vseh podatkov smo
ugotovili, da na večjo varnost pri kajtanju ni vplival samo razvoj opreme, temveč tudi proces
učenja kajtanja. Zanimivo je, da se metodika učenja kajtanja od začetkov pa do danes časovno
ni skrajšala, zgostilo se je samo število vsebin v njej. Na podlagi ugotovitev, sklepamo, da je
na večjo varnost pri kajtanju vplivala tako večja ozaveščenost kajtarjev glede varnosti, kot tudi
razvoj opreme.
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IMPACT OF GEAR DEVELOPMENT ON TEACHING AND SAFETY AT
KITEBOARDING
Anže Kolbezen
ABSTRACT
The purpose of the master's thesis is to present and analyze factors, that have led kiteboarding
from deadly dangerous activity to user friendly sport. Through interviews with first two kiters
in Slovenia, we described worldwide and Slovenian history of kiteboarding. Then we
constructed and executed research survey on 100 active kiteboarders from Slovenia. Through
research survey we received a safety assessment of kiteboarding gear and learning directly from
individuals. Our data was produced and analyzed with web tool 1KA and programs Microsoft
Excel and IBM SPSS. For data analyze, we performed Chi-Square test for independence. The
results were presented using charts and tables. By analyzing all the data, we found that the
enhancement of the safety of kiteboarding was not influenced only by the development of
equipment, but also by the process of learning. Overall, learning did not decrease in time, only
learning content has increased. The fact that kiteboarding became safer was caused by
equipment and safety system changes and by smart use of this systems.
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1. UVOD
Kajtanje je vodni šport, ki vsebuje elemente deskanja na vodi in snegu, skejtanja, jadralnega
padalstva in tudi gimnastike ter akrobatike. Kajtar izkorišča moč vetra z upravljanjem večjega
padala – kajta, ki ga vleče po vodi na manjši deski. Deska je na zgornji strani lahko brez ali z
zankami, na spodnji strani pa ima smernike s pomočjo katerih kajtar jadra v željeno smer.
Poznamo tudi deske s čevlji, podobnimi tistim za deskanje na snegu. Kajtanje vključuje več
različnih stilov vožnje oziroma disciplin: prosti slog, hitrostna vožnja, vožnja po valovih in
slalom.
V slovenskih športnih krogih se pogosto pojavljajo vprašanja o primernem izrazu za
poimenovanje tega športa. Nekateri ga poimenujejo preprosto s tujko, kitesurfing, drugi pa
zagovarjajo izraz deskanje z zmajem. Med širšo množico pa se je najbolj prijel poslovenjen
izraz, kajtanje. Ta izraz je od leta 2012 tudi uradno zapisan v Slovarju novejšega besedja
slovenskega jezika (SNBSJ), ki zajema besede in besedne zveze slovenskega jezika, ki so se
pojavile ali uveljavile po letu 1991 in niso bile obravnavane v Slovarju slovenskega knjižnjega
jezika (SSKJ). V njem je kajtanje opisano kot: “šport, pri katerem se s pomočjo jadralnemu
padalu podobne priprave stoji na deski in vozi po vodi ali snegu: kadar piha, je idealno
za kajtanje in surfanje, kadar ne, je še vedno fino za deskanje“ (SNBSJ, 2014). Ne glede na
odprta vprašanja glede izraza, smo se odločili, da bomo v tem magistrskem delu tudi mi za
kajtanje uporabljali poslovenjen izraz, kajtanje, za posameznika, ki se ukvarja s tem športom
kajtar in za opremo izraz kajt.
Kajtanja ni mogoče izvajati brez primerne opreme in vetra. Pod opremo spadajo: padalo – kajt,
kontrolna palica z vrvmi – (angl. bar), deska in trapez. To je tista oprema, ki se uporablja pri
primarni obliki kajtanja, torej na vodi. Poznamo pa tudi kajtanje po snegu in kopnem. Tam je
princip delovanja padala skoraj enak, razlikuje se samo del opreme, ki je pritrjen na noge. Veter
igra najpomembnejšo vlogo v tem športu. Kajtar je namreč od njega najbolj odvisen, zato mora
poznati osnovne vremenske pojave ter znati spremljati vremenske napovedi.
Zgodovina kajtanja nas uči, podobno kot pri vseh podobnih športih, da je bilo na začetku največ
težav z varnostjo. Veliko je bilo telesnih poškodb, tudi težkih in s smrtnim izidom. Poškodbe
so bile posledica neprimerne, pogosto “primitivne“ opreme, ki so jo pionirji tega športa naredili
sami. Uporabljali so jadralna padala brez varnostnega sistema, ki ga danes poznamo. Prvi
približek današnjemu kajtu so razvili leta 1982. Za tem je sledil hiter razvoj opreme, pri katerem
je bil poudarek na čim boljši vodljivosti kajta in razvoju varnostnih sistemov za njegovo
sprostitev v primeru nevarnosti. To je omogočilo varnejše in hitrejše učenje tega športa. Z letom
2004, ko je bila v varnostni sistem vgrajena posebna zaponka, ki v primeru nevarnosti kajt
popolnoma loči od kajtarja, pa je kajtanje postalo varen šport tudi za širše množice. Število
kajtarjev iz leta v leto narašča. Po podatkih Mednarodne kajtarske organizacije je bilo leta 2012
na svetu že več kot 1.5 milijona kajtarjev. Opremo so izdelovalci v zadnjem času še dodatno
izpopolnili. To je vplivalo tudi na metodiko učenja in varnost pri kajtanju.
Učenje kajtanja v sodobnih kajt šolah poteka večinoma po poti mednarodne kajtarske
organizacije International Kiteboarding Organization (IKO). Ta organizacija je bila
ustanovljena leta 2001, kot neodvisna mednarodna organizacija, posvečena razvoju in
ohranjanju varnega kajtanja po vsem svetu. IKO ponuja enake načine učenja tako pri kajtanju
na vodi, kot na kopnem in snegu. Vsaka šola pod njihovim okriljem ima inštrukturje, ki lahko
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pridobijo licenco za učenje samo na njihovem usposabljanju. IKO vsako leto posodablja in
prilagaja svoj princip učenja trenutnim smernicam, zato je potrebno vsakoletno obnavljanje
licence inštruktorjev.
Glede na uvodna izhodišča je bil glavni namen magistrskega dela predstaviti razvoj opreme in
vseh ostalih dejavnikov, ki so vplivali na to, da je ta šport iz smrtno nevarne aktivnosti postal
prijazen za uporabnika.
1.1. Svetovna zgodovina kajtanja
Večina virov priča o tem, da se je prvi zmaj pojavil na Kitajskem. Najnovejša domnevanja
kažejo na to, da so Kitajci zmaje dvigali v zrak že približno 1000 let pred našim štetjem. Slavni
kitajski inženir Kungshu Phan (4. stol. pr. n. št.) je zaslužen za izum lesene ptice, ki je po
pričevanjih letela kar tri dni brez prestanka. Kitajska kultura je zmaje uporabljala predvsem za
sprostitev in zabavo, ni pa izključena tudi uporaba v vojaške namene (Pelham, 1976).
Ena izmed kitajskih legend govori o Liu Pangu, začetniku dinastije Han (leta 202 pr.n.št.), ki je
imel za nasprotnika generala Huana Thenga, gorečega zagovornika takratnega režima in
dinastije. Nekoč so bili Huan Theng in njegova vojska v nekem trenutku obkroženi s sovražniki
in tik pred predajo. Nato pa je generalu Huanu veter odpihnil klobuk iz glave. Pri tem je dobil
idejo in nato zgradil več “zmajev“ na katerih so bile različno izrezljane debele bambusove
palice. Ponoči je zmaje dvignil nad sovražnike, ki jih je sredi noči prebudilo veliko temnih senc,
ki so proizvajale različne, neznane in nepojasnjene zvoke. Te zvoke so seveda ustvarjale
bambusove palice, privezane na zmaje. Liu Pangova vojska je tako prestrašeno pobegnila
(Pelham, 1976).
Rimljani so že daljnega leta 105 n.š. po zraku spuščali okrašene “vetrne nogavice“, ki so
označevale njihovo vojsko. Večinoma so bili v obliki živali, široko odprtih ust in privezani na
palice. Te zmaji pa niso bili namenjeni samo ustrahovanju nasprotnika, temveč so bili tudi v
pomoč lokostrelcem, ki so se po njih orientirali o smeri in moči vetra. Na sliki 1 lahko vidimo
prve prave prednike današnjih zmajev, ko so leta 1326 palice zamenjale vrvi (Pelham, 1976).

Slika 1. Prvi zametki zmajev leta 1963 (Pelham, 1976).
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V Evropi sta se do leta 1634 v takratnih glasilih in obvestilih pojavili samo dve omembi zmajev.
Za prihod zmajev v Evropo naj bi bili zaslužni predvsem Nizozemci. Okrog 17. stoletja so zmaji
postali kar pogosti v Evropi, njihov namen pa je bil že precej podoben sedanjemu- uporabljali
so jih zgolj za neškodljivo zabavo otrok. V 18. stoletju, natančneje leta 1749, je bila zapisana
prva uporaba zmaja v znanstvene namene. Zmaj je bil uporabljen v obliki meteorološkega
preizkusa Alexandra Wilsona. Meril je razliko v temperaturah na različnih višinah, in sicer tako,
da je na eno vrv obesil različno število zmajev, vsakega na svojo višino in s svojim
termometrom (Pelham, 1976).
Zmaji so se v zgodovino zapisali po zaslugi Benjamina Franklina. Njegov podvig z zmajem bi
se lahko sprevrgel v pravo tragedijo. Benjamin je zmaja namreč dvignil v času hude nevihte,
nanj pritrdil bakreno žico, na dno vrvi od zmaja pa privezal ključ. Ko je bil zmaj visoko nad
nevihtnimi oblaki, je po žici stekla elektrika do ključa, ki se je naelektril in iskril. Tako je s
pomočjo zmaja kasneje prišlo do izuma strelovoda (Pelham, 1976).
V nadaljnih letih je potekalo več poskusov človeštva, da bi na zmaja privezali človeško posadko
in poleteli. Vsi so se končali bolj ali manj neuspešno, vendar na srečo ne tragično. V 19. stoletju
se je George Pocock z namenom, da se izogne plačilu davka na konjsko vprego, odločil na
kočijo privezati zmaja s 4 vrvmi. Gre za princip, ki se še danes uporablja v pri kajtanju (Malusa,
2012).
Leta 1977 se je pojavil prvi uradno prijavljen patent, povezan s kajtanjem. Prijavil ga je
Nizozemec Gijsbertus Adrianus Panhuise. Patent zajema obliko vodnega športa, ki poteka na
surf deski, na kateri krmar drži zmaja oziroma ga ima pripetega na pas. Čeprav ta patent ni
spodbudil nobenega zanimanja, se lahko Gijsbertusa Adrianusa Panhuisa sprejme kot začetnika
kajtanja (Malusa, 2012).
1.1.1. Brata Legaignoux
Bruno in Dominique Legaignoux, velika navdušenca nad vodnimi športi, sta leta 1984
patentirala prvo kajt krilo z napihljivim stranskim robom. Brata sta se že od malega ukvarjala
z jadranjem in srfanjem. Leta 1979 sta zmagala na francoskem državnem prvenstvu v jadranju
za mladince (French National Junior Dingy Sailing Championship). Bruno je bil tako
osredotočen na jadranje, da je pri osemnajstih letih celo opustil študij, z namenom, da je lahko
postal inštruktor jadranja. Pri opremi sta zelo rada eksperimentirala, zato sta začela razvijati
debelejša jadra v obliki kril. Sprva sta neuspešno preizkušala prototipe trupov za jadrnice in
jadralnih desk. Leta 1984 pa sta na Brest International Speed Week v Franciji videla Jacobsa
Ladderja, ki je imel doma narejen katamaran. Ta katamaran sta poganjala dva nenapihljiva
kajta. To jima je dalo misliti o prihodnosti jadranja. Ker so bile za dvig kajta na Jacobsovem
katamaranu potrebne kar tri osebe, poleg tega kajt ni smel pasti v vodo ter se prav tako ni
izkazal v vožnji proti vetru, sta začela razmišljati, kako bi to lahko izboljšala (Rick Iossi, 2012).
Začela sta s tem, da sta na jadralni čoln pritrdila dvanajst kajtov, vsak posamezen kajt je meril
0,5 m2kvadratna metra. Ker se ta patent ni izkazal za uspešnega, sta poskusila z drugim.
Zanimalo ju je kako bi delovalo, če stojita na smučeh za vodo in deski. Kmalu sta ugotovila, da
je učinkovitejše, če stojita na smučeh, ker se je z njimi lažje dvigniti iz vode. Bruno se je tako
leta 1984 prvič peljal po vodi s smučmi, vlekel pa ga je kajt. Ni se uspel usmeriti proti vetru.
Največji problem jima je predstavljalo pobiranje kajta iz vode ob padcu. V ta namen sta na
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različna mesta na kajtu dodajala plavajočo peno, ki pa ni pomagala. Ker je bil napredek
minimalen, sta si za razvoj kajta zastavila konkretne cilje: kajt se mora ob padcu dvigniti iz
vode, biti stabilen v zraku in okreten za manevriranje. Hotela sta razviti preprost, aerodinamičen
in vzdržljiv kajt, ki ob poškodbah ne bo zahteval preveč dela za popravilo (Rick Iossi, 2012).

Slika 2. Paket prve različice kajta bratov Legaignoux (Pridobljeno iz http://inflatablekite.com,
2017).

Slika 3. Praktični preizkus kajta (Pridobljeno iz http://inflatablekite.com, 2017).
Po več mesecih dela sta ugotovila, da bi bilo z vidika ponovnega štarta iz vode bolj smiselno,
da namesto več manjših kajtov, uporabita enega večjega. Ker je pri večjem kajtu potrebna večja
stabilnost okvirja, sta iz karbonskih palic prešla na napihljivo glavno tubo. Razvila sta prvi C
kajt, ki je bil za tisti čas močan, stabilen in lahek. Njegova glavna prednost pa je bila ta, da se
je z napihljivo glavno tubo lahko dvignil iz vode. Oktobra 1984 sta naredila prvi prototip 5 m2
velikega kajta. Ta je bil dvolinijski, z napihljivo glavno tubo ter stranskimi tubami, po obliki
pa je spominjal na model Wipika Classic, ki je bil izdan kar desetletje kasneje. Namesto deske
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sta uporabila dve leseni podlogi, na katerih so bile zanke za noge (sliki 2 in 3). Težave jima je
povzročalo le nerodno in počasno manevriranje s kajtom, zaradi dvolinijske nastavitve. Ker sta
sumila, da bi to lahko vodilo k še večjim odkritjem na tem področju, sta leta 1985 oddala vlogo
za patent na ameriški urad patentov. Patent je imel čudno ime (angl. Propulsive wing with
inflatable armature), ki bi ga lahko prevedli kot “pogonsko krilo z napihljivo armaturo“
Kasneje je bila oddaja tega patenta prepoznana kot uradni začetek športa, imenovanega kajtanje
(Rick Iossi, 2012).
Leta 1985 sta brata Legaignoux na mednarodni regati v Brestu prejela nagrado za inovativnost,
kjer sta dosegla hitrost 17 vozlov. Naslednje leto sta se znova vrnila na to tekmovanje,
premagala večino jadralcev na deski, ter v vetru z močjo 10 vozlov dosegla hitrost 15 vozlov.
Verjela sta, da je na vidiku nov šport, ki bo presegel jadranje na deski. Razlog za to naj bi bila
manjša, lažja ter cenovno dostopnejša oprema. Brata sta kmalu spoznala, da njuno navdušenje
nad novim športom pri proizvajalcih opreme za jadranje na deski ni naletelo na dober odziv. S
približno 400.000 prodanimi jadri na leto niso imeli posluha za nov šport (Rick Iossi, 2012).
Med leti 1991 in 1994 sta Legaignouxova delala na izumu, imenovanem Wipicat (slika 4).
Obsegal je 8.5 m2 velik kajt, ki si ga nadzoroval s 6.5 metra dolgimi vrvmi. Posebnost pa je bila
ta, da je bil namesto deske v paketu napihljiv čoln, na katerem si med vožnjo ležal. Iznajdba se
med ljudmi ni prijela, brata pa sta začela razmišljati celo o opustitvi sanj. Kasneje je začela
jadranju na deski padati priljubljenost. Konec leta 1994 ju je kontaktiral Manu Bertin, ki velja
za enega izmed pionirjev kajtanja v ZDA. Poslala sta mu nekaj prototipov in tako sta leta 1996,
Bertin ter Laird Hamilton, svetovno znan deskar na valovih, na Havajih prvič predstavila nov
šport (Rick Iossi, 2012).

Slika 4. Komercialno neuspešni Wipicat (Pridobljeno iz http://inflatablekite.com, 2017).
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Leta 1995 sta brata neuspešno iskala poslovnega partnerja, na koncu pa se odločila za lastno
znamko, imenovano Wipika (angl. Wind Powered Inflatable Kite Aircraft). Leta 1998 jih je
Naish prosil za uporabo njunega patenta z napihljivo glavno tubo pri proizvodnji kajtov. Takrat
sta bila pred ostalimi proizvajalci kajtov v veliki prednosti, saj sta imela za seboj že 13 let
izkušenj in testiranj. Kmalu zatem je Bruno začel preizkušati sistem 4-linijskih kajtov. Po nekaj
opravljenih testih so se pokazale določene prednosti, ki so bile bistvene za razlikovanje med 2in 4-linijskimi kajti . Kot vedno pa so zadnjo besedo imeli kupci in tržišče. Ljudje niso bili
navajeni nadzorovati 4-linijskih kajtov, čeprav so se izkazali za varnejše. Prav zaradi varnostnih
razlogov sta brata vztrajala pri 4-linijski nastavitvi. Še vedno pa so se pojavljale novice o
nesrečah, zato sta se leta 2000 preselila v Dominikansko Republiko. Tam sta se lahko v miru
posvetila razvoju varnostnega sistema, ki bi kajtu odvzel večino moči, kasneje poimenovanem
depower sistemu (Rick Iossi).
Leta 2001 sta začela z razvojem koncepta “bow“ kajta. Tako kot pri prejšnjih inovacijah, tudi
tokrat nista naletela na preveč navdušen odziv. Kajtarji so bili že navajeni na C-kajte in niso
bili pripravljeni na spremembe. Svoj koncept sta najprej predstavila podjetju Takoon, konec
leta 2004 pa še Cabrinhi. Tamkajšnja ekipa je bila navdušena nad novo obliko in avgusta 2005
so izdali prvi kajt “bow“ oblike, imenovan Cabrinha Crossbow. Ta izum je pomenil ogromen
korak naprej pri varnosti kajtanja in velja za njegovo prelomno točko (Rick Iossi).
Vzporedno s kontaktom Manu Bertina (leta 1994), pa sta se na drugi strani Atlantskega oceana
pojavila oče in sin Roeseler. Oče Bill je imel veliko izkušenj iz letalstva in aerodinamike, zato
je sinu predstavil idejo, kako bi na vodi dosegla rekordno hitre čase. S sinom Coreyjem sta zato
patentirala KiteSki, mešanico kajtanja in smučanja na vodi. Corey je s tem izumom kot za šalo
prehiteval vse jadralce na deski, ki so njegove najhitrejše čase na regatah vneto brisali in
skrivali. Ta izum pa je vendarle spodbudil ostale ter jih prepričal, da se na tem področju da še
marsikaj storiti. Predvsem so prednjačili jadralci na deskah, ki so iskali alternative za slabše
vetrovne pogoje. Za jadranje z desko je namreč potrebno več vetra kot pri kajtanju, zato je bilo
kajtanje ob slabšem vetru primerna alternativa. (Malusa, 2012).
Leta 1990 je na Novi Zelandiji Peter Lynn začel s kajtanjem po kopnem. Zelo zanimivo je
dejstvo, da so začetki kajtanja potekali predvsem na smučeh za vodno smučanje. Vse dokler
niso proizvajalci in kajtarji sami ugotovili, da je deska bolj praktična. Pri deski je namreč
prisotna samo ena površina z dvema robovoma, medtem ko imajo smuči štiri robove. Zato jo
je tudi veliko lažje usmeriti proti vetru. Poleg skokov je bil njihov glavni cilj namreč, da z
vožnjo končajo na istem mestu, kjer so začeli. (Malusa, 2012).
Poglavitno medijsko prepoznavnost je šport dobil, ko so se najboljši jadralci na deski na svetu
začeli ukvarjati s kajtanjem za zabavo. Najbolj poznan med njimi je bil Robby Naish. Prvo
uradno tekmovanje je bilo organizirano leta 1998 na Havajih, zmagovalec je postal Flash Austin
(Malusa, 2012).
K razvoju in nastanku tega športa je največ prispevala vnema in predanost posameznikov. V
tistih časih, brez interneta in posnetkov, so se podali v popolnoma nove vode, preizkušali in
utrpeli marsikatero poškodbo. To pa jih ni odvrnilo od njihove odločnosti, da omogočijo ta
šport dostopen širšim množicam.
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1.2. Slovenska zgodovina kajtanja
Začetki slovenskega kajtanja segajo v leto 1999, ko so se s tem športom začeli ukvarjati Vilijem
Breceljnik, Jernej Privšek, Stanko Intihar, Andrej Sporn in Andrej Černe (Privšek, 2016).
Prvi poizkusi kajtanja so bili kar iz avta. Skozi odprtino v strehi sta Vilijem in Stanko napeljala
vrvi ter s pomočjo avtomobila dvignila kajt. Na sopotnikovem sedežu je sedel Vilijem, ki ga je
sila kajta dvignila celo iz avta na streho. Malce kasneje so tudi začeli s kajtanjem na vodi,
najprej kar na poplavljenem Cerkniškem jezeru. Ker takrat niso obstajali nobeni pripomočki in
sodobna tehnologija, so bili popolnoma odvisni sami od sebe. Dandanes bi njim podobne
poimenovali s "samouki". Naslednje kajtarske korake so naredili v Marini Juliji (Monfalcone).
Z doma narejenimi deskami, ki jih je izdeloval kar Stanko Intihar, so tako počasi pridobivali
znanje kajtanja (V. Breceljnik, osebna komunikacija, 7.3.2017).
Leta 2001 so se prvi slovenski kajtarski zanesenjaki odpravili v Maroko, v mesto Essouira. Tam
so v desetih dneh opravili francoski tečaj za usposabljanje tečajnikov in inštruktorjev deskanja
z zmajem – Fédération Française de Vol Libre (FFVL) (V. Breceljnik, osebna komunikacija,
7.3.2017).
Za začetek organiziranega kajtanja v Sloveniji štejemo leto 2001, ko so se kajtarji pridružili
Klubu jadralnih padalcev Nowa. Leta 2002 je Jernej Privšek organiziral prvi uradni tečaj na
Ljubljanskem barju (Privšek, 2016).
Leta 2003 so Jernej Privšek, Luka Vidmar, Vilijem Breceljnik in Alenka Petkovšek ustanovili
ŠD Kitesfera, prvo športno društvo za deskanje z zmajem v Sloveniji. Namen ŠD Kitesfera je
bilo posredovanje temeljnih informacij o novem športu, sčasoma pa je društvo preraslo v stično
točko slovenskih ljubiteljev kajtanja (Privšek, 2010).
Leta 2005 se je Jernej Privšek kot prvi iz Slovenije uvrstil v PKRA (Professional kiteboarding
riders association) – klub poklicnih kajtarjev. V hitrostni preizkušnji je dosegel povprečno
hitrost 39,17 vozla, kar je še danes sedmi dosežek za hitrost na vodi na svetu (Privšek, 2016).
Slovenski kajtarji so začeli stremeti k ustanovitvi slovenske zveze. Leta 2005 sta Klub jadralnih
padalcev Nowa in ŠD Kitesfera ustanovila Kiteboarding zvezo Slovenije (KZS), ki deluje še
danes. Zveza skrbi za promocijo in organizirano kajtanje. Deluje v skladu z razvojem kajtanja
in združuje več kategorij: kajtanje na snegu, vodi, ledu in travnatih površinah. Mednarodna
zveza IKA je leta 2005 KZS prepoznala in priznala za reprezentativno zvezo v Sloveniji
(Privšek, 2016).

1.3.Varnost pri kajtanju
Tako kot pri vseh ekstremnih športih tudi pri kajtanju obstaja tveganje za poškodbe, ki je v večji
meri odvisno od sposobnosti in znanja posameznika ter izvajanja varnostnih ukrepov. Kot so
dokazali v obširni raziskavi poškodb v kajtanju (Petersen idr., 2002), se pri petdesetih kajtarjih
na vodi, vsake tri ure eden izmed njih poškoduje. To dokazuje, da je kajtanje ekstremni šport.
Vendar pa je tu potrebno upoštevati, da je bila anketa opravljena še pred uvedbo 5-linijskih
kajtov (Boese, 2007).
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Med najpogostejše poškodbe spadajo poškodbe noge (28%), poškodbe glave (14%), poškodbe
prsnega koša (13%) in poškodbe kolen (13%). Ti rezultati raziskave so nam lahko v veliko
pomoč pri delitvi varnosti na aktivne in pasivne varnostne ukrepe (Boese, 2007).
Pod aktivne varnostne ukrepe spadajo: poznavanje vremena ter uporaba konstantnega vetra
kadarkoli je to mogoče, previdna izbira lokacije kajtanja, preverjanje opreme pred odhodom na
vodo, mentalni trening dvigovanja kajta, uporaba varnostnih sistemov v primeru nezgode,
upoštevanje pravil na vodi, poznavanje mednarodnih znakov ter dobra telesna pripravljenost.
Med pasivne varnostne ukrepe pa spada uporaba varnostne opreme, kjer je to potrebno (čelada,
rešilni jopič) (Boese, 2007).
1.3.1. Vremenski pojavi
Naravni vremenski pojav, ki nam omogoča kajtanje je veter. Za kajtanje je najbolj primeren
konstanten veter srednje jakosti. Pred učenjem kajtanja je smiselno poznati osnovne vremenske
pojave. V učnem programu mednarodne kajtarske organizacije, po katerem se ravnamo v tem
magistrskem delu, spoznavanje osnovnih vremenskih pojavov spada med začetne učne ure.
Vsako mirno in stabilno vreme, se lahko v trenutku popolnoma spremeni. Zato se je potrebno
informirati o vremenu in vremenskih pojavih, ki lahko nastanejo. Potrebno je prepoznati
značilne znake na nebu, ki nam sporočajo, kaj lahko pričakujemo (Malusa, 2012).
Vreme je najpogosteje rezultat temperaturnih razlik zemeljskega površja, ki povzročijo gibanje
zraka, to gibanje pa vodi do spremembe vremena. Temperaturne razlike se v večjem merilu
pojavijo zaradi tega, ker površina Zemlje, ki je bližje ekvatorju, prejme več sončne energije kot
ostale površine, ki so bližje severnemu in južnemu polu. V manjšem merilu pa na temperaturne
razlike vplivajo različne površine (kopno, ocean, gozdovi, različni objekti), ki imajo raznolike
faktorje odbojnosti ter koeficiente vlažnosti (Beaudonnat, 2014).
Razlika v temperaturi vodi do razlike v zračnem tlaku, zaradi te razlike pa nastaja veter. Ta se
pojavi na področjih z visokim in nizkim zračnim tlakom. Hladen zrak je težji od toplega, kar
pomeni da je tudi zračni tlak večji. Pojav in posledično tudi naloga vetra pa je, da poskuša
izenačiti razliko v tlaku. Primer: vroča površina segreje ozračje, ki je nad njo in povzroči
širjenje zraka, s tem pa niža zračni tlak. Razlika v zračnem tlaku povzroči premik zraka z
visokega k nizkemu zračnemu tlaku. Premikajoči zrak imenujemo veter. Rotacija Zemlje nato
povzroči ukrivljenost toka vetra, za kar je “kriv“ Coriolijev efekt. Hitrosti vetra so različne, od
mirovanja do tropskih ciklonov, pri katerih se hitrost vetra dvigne tudi do 400 km/h. Hitrost
vetra merimo v več enotah. Pri kajtanju se največkrat izražamo s kilometri na uro (km/h), metri
na sekundo (m/s) in vozli (kts) (Beaudonnat, 2014).
1.3.2. Zračni tlak
zračni tlak je sila, ki deluje proti površini z maso zraka nad navedeno površino. Standardni
zračni tlak nad morsko gladino je 1013.25 hektopascalov (Hpa). Zračni tlak naraste, če se nad
površino, kjer zračni tlak merimo, poveča teža zraka. Pri manjšanju teže zraka je pojav obraten,
zračni tlak pade. Zračni tlak merimo z inštrumentom imenovanim barometer (Beaudonnat,
2014).
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Zrak si lahko predstavljamo kot zelo redko tekočino. Zrak se premika s področja z visokim
zračnim tlakom na področje z nizkim, z namenom izenačevanja. To premikanje imenujemo
veter. Vendar veter ne more izbrati direktne poti iz enega dela na drugega, ker mu to otežuje
Coriolijev efekt, ki povzroča rotacije okrog visokega in nizkega zračnega tlaka. Efekt je
podoben kot pri odtekanju vode skozi lijak.
Vetrovi se tako premikajo v zgornjih plasteh zraka od nizkega pritiska k visokemu, v spodnjih
plasteh pa ponavadi pihajo v nasprotni smeri. Na vremenskih kartah področja z enakim zračnim
tlakom označujejo povezane črte, ki se imenujejo izobare. Kadar je razmik med izobarami
manjši, to nakazuje na nizek zračni tlak, medtem ko bolj razmaknjene črte prikazujejo visok
zračni tlak. Na kartah vidno področje, kjer so izobare zelo blizu druga drugi, nakazujejo na
vetrovno področje (Malusa, 2012).
1.3.3. Cikloni in anticikloni
Pomembno vlogo v nastajanju vetra igrajo cikloni in anticikloni. Anticiklon je področje z
visokim zračnim tlakom v odnosu glede na okolico. Najvišji zračni tlak se nahaja v središču
anticiklona, ki je na vremenskih kartah običajno označen s črkama A ali H. Anticiklon nastane
tako, da se prostornina zraka zmanjša zaradi hladnejše površine pod njem (ocean ali kopno).
Zmanjšana površina omogoči dodaten prostor za zrak, ki še poveča zračni tlak (ker se poveča
teža zraka nad površino z dodatnim novim zrakom). Območje anticiklona se giblje med 1013
Hpa in 1040 Hpa. Ponavadi prinaša stabilno vreme in veter. Anticikloni povečini ne vsebujejo
veliko oblakov, vendar na splošno prinašajo hladno vreme. Ponekod se lahko pojavi tudi megla.
V središču anticiklona ponavadi ne piha najboljše, močni vetrovi pa se pojavljajo ob njegovih
robovih (Malusa, 2012).
Cikloni so obratno sorazmerni anticiklonom. So rezultat površine z nizkim zračnim tlakom, ki
je toplejša. Cikloni prinašajo slabše vreme in padavine (sneg ali dež), zaradi mešanja toplega
zraka s hladnim. Tako nastane fronta. Segreti zrak se dviguje in kmalu ga zamenja hladni zrak.
Območje ciklona je ponavadi med 1013 Hpa in 865 Hpa. Poznan je tudi kot “depresija“ in
ponavadi prinaša toplo, oblačno in mokro vreme. Najpogostejši pokazatelji bližanja ciklona so
padec zračnega tlaka ter naraščanje hitrosti južnega vetra na morju in obali (Malusa, 2012).
Za kajtanje je najpomembnejša informacija, da ob nižanju zračnega tlaka ponavadi naraste
hitrost vetra. Če pa se zračni tlak dviguje, bo hitrost vetra padla. Hitreje kot zračni tlak pada,
močnejši veter si lahko obetamo.
1.3.4. Vremenske fronte
Fronta je meja med dvema zračnima masama z različnimi lastnostmi. Poznamo hladno in toplo
fronto. Topla fronta nastane, kadar se toplejši zrak nariva nad relativno hladnejšega. Potuje
počasneje kot hladna. Hladna fronta pa se pojavi, ko napredujoč hladnejši zrak kot klin
izpodriva toplejši zrak. Okludirana fronta nastane, ko hladna fronta ujame toplo in se meja med
hladnim in toplim zrakom pomakne v višino. Vremenska dogajanja so ob prihodu hladne fronte
precej bolj izrazita. Znanilec hladne fronte je ponavadi veter, ki se pred prehodom hladne fronte
okrepi in piha v nasprotni smeri gibanja urinih kazalcev. Ob prehodu hladne fronte se veter zelo
hitro obrne in začne pihati v smeri urinih kazalcev. Zračni pritisk začne hitro naraščati. Ozračje
je pred prehodom fronte zelo nestabilno, ob izjemnih situacijah nastanejo tudi zračni vrtinci
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(trombe). Do njih prihaja, če je temperaturna razlika med toplo in hladno zračno maso zelo
velika (povzeto po Polajnar, 2003, 8.6.2017).
1.3.5. Globalni in lokalni vetrovi
Pod najbolj razširjene in znamenite globalne vetrove spadajo pasati, termični vetrovi ter
monsuni. Na področju Jadrana najpogosteje pihajo lokalni vetrovi kot so burja, jugo, maestral,
burin in tramontana.
Pasati so značilni za tropski in subtropski pas podnebja. So vroči in suhi vetrovi, ki pihajo proti
ekvatorju. Nastanejo tako, da se zrak nad ekvatorjem dviguje zaradi nizkega zračnega pritiska
in se razteza proti povratnikoma. Nad povratnikom se zrak zaradi visokega zračnega tlaka začne
spuščati k tlom, ki se segrevajo in sušijo. Suhi in vroči vetrovi nato pihajo pri tleh iz
puščavskega in polpuščavskega pasu proti ekvatorju. Med najbolj poznanimi pasati je Alize,
stabilen veter ki piha preko centralne Afrike in Karibov (Beaudonnat, 2014).
Termični vetrovi nastajajo zaradi razlike v temperaturi med obalo in vodo (morje, ocean,
jezero). Obala se tekom dneva začne segrevati in tako se segreje tudi masa zraka nad njo. Vodna
površina pa to vročino sonca vpija in ohranja zrak nad vodo hladnejši. Ker se segeti zrak nad
obalo začne dvigati, njegovo mesto zasede hladen zrak iz vode in tako ustvari termični veter,
ki piha v smeri iz vode proti kopnemu. Proces je obraten ponoči, ko se kopno shladi hitreje kot
voda in veter piha v smeri iz obale proti vodi. Seveda je zaradi konfiguracije terena možna
sprememba smeri vetra. Največji vpliv na smer termičnega vetra imajo večje gore in puščave.
Te se namreč segrejejo bolj kot ostale površine v bližini ter s tem omogočijo tudi veter, ki piha
v smeri obale (Beaudonnat, 2014).
Monsuni so periodični vetrovi v Aziji, prisotni pa so tudi na JZ ZDA. Poleti monsun piha iz
morja na kopno, pozimi pa obratno. Ponavadi traja nekaj mesecev in seboj prinese spremenljivo
vreme (Beaudonnat, 2014).
Burja je severozahodni veter, ki je najbolj značilen in najmočnejši na področju Jadrana.
Največkrat se pojavlja v hladni polovici leta, posebej od januarja do marca. Nastane, ko se za
glavnim Dinarskim grebenom, ki ločuje Jadran od Panonske nižine, nabere dovolj debela plast
hladnega zraka. Pogoj za nastanek burje je torej dovolj velika razlika v temperaturi zraka v
notranjosti za gorskim grebenom in tistega nad Jadranom. Za pomoč kajtarjem lahko
upoštevamo znamenje na gori Nanos. Burjo v Sloveniji večinoma napoveduje kapa oblakov na
primorski gori. Oblaki se usidrajo na vrhu Nanosa in mu tako nadanejo “kapo“, ki ne zapusti
Nanosa do konca burje. Burja je znana kot nestanoviten in sunkovit veter, njeno nihanje pa je
navadno časovno precej pravilno. Značilne periode sunkov burje so na okoli 5, 10 in 20 minut
(Povzeto po Polajnar, 2003, 8.6.2017).
Poznamo dva tipa burje: anticiklonska in ciklonska burja. Anticiklonska burja se pojavi, ko se
nad srednjo Evropo pojavi močan anticiklon, hkrati pa se nad Sredozemljem zadržuje eden ali
več ciklonov. Takšno burjo spremlja jasno vreme in lahko piha dolgo časa, nekje tudi teden dni.
Ciklonska burja pa nastane ob močnem ciklonu nad Sredozemljem. S premikanjem ciklona na
vzhod, burja zajame večji del Jadrana. Za takšno burjo je značilno oblačno vreme ter možnost
padavin (Malusa, 2012).
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Jugo imenujemo topel južni veter, ki se najpogosteje pojavlja v hladnih mesecih leta in sicer v
novembru in decembru, pogost pa je tudi v februarju in aprilu. Ponavadi ob jugu na morju, v
notranjosti Slovenije piha jugozahodnik. Značilen je jugo iz smeri vzhod-jugovzhod, jugovzhod
in direktno iz z juga. Zimski jugo lahko traja zelo dolgo, včasih tudi po tri tedne, z vmesnimi
prekinitvami, medtem ko poletni traja največ tri dni. Jakost juga je večja na odprtem morju.
Enako kot pri burji, tudi pri jugu poznamo anticiklonski in ciklonski jugo. Anticiklonski jugo
nastane kadar se nad jugovzhodno Evropo pojavi anticiklon, nad zahodno pa ciklon. Spremlja
ga lepo vreme, najpogosteje pa se pojavi v pomladnih in jesenskih mesecih. Ciklonski jugo
nastane zaradi premikanja ciklonov iz zahodne Evrope na Jadran, spremlja pa ga oblačno vreme
in dež. Najpogosteje začne pihati na severnem delu Jadrana in se počasi širi na jug. Po
ciklonskem jugu je pogosta tudi ciklonska burja. Število dni z močnim jugom (več kot 3 Bf) je
največje v srednjem Jadranu, manjše v južnem in najmanjše v severnem Jadranu (Povzeto po
Polajnar, 2003, 8.6.2017).
Burin je jutranji termični veter, ki na območju Jadrana piha predvsem v Preluki pri Opatiji. Za
nastanek in jakost burina je pomemben relief površja ob obali in nekaj 10 kilometrov v zaledju,
ter razlika v temperaturi zraka nad morjem in kopnim. Nastane na priobalnem območju, kjer se
ob hladni noči na hribovito zaledje, nekaj 100 metrov nad obalo, steka in kopiči hladen zrak, ki
se nato ob strmi obali z velikim padcem spušča nad morje. Jutranji termični vetrovi so
najpogostejši in najmočnejši poleti in jeseni, ko je morje toplo, zrak nad kopnim pa se ob vedno
daljših nočeh bolj ohlaja. V Preluki veter piha v zalivu, iz severne smeri ter vso noč, največjo
moč pa doseže ob sončnem vzhodu in s tako jakostjo piha še uro do dve po sončnem vzhodu.
Za kajtarje, ki spremljajo vetrovne napovedi je zelo pomemben napotek, da pravo jakost burje
na morju opišejo podatki o hitrosti burje v sunkih (povzeto po Polajnar, 2003, 8.6.2017).
Maestral je popoldanski termični veter, ki piha iz smeri severozahoda. Je posledica
izenačevanja zračnih mas med toplo kopensko in hladno morsko. Maestral se okrepi ob obali,
pod prisojnimi pobočji, 500 do 1000 metrov visokih hribov. Za še večjo jakost vetra poskrbijo
tudi ožine med Jadranskimi otoki. Piha ob anticiklonu, najbolj pogost je od pomladi do jeseni,
najmočnejši pa v juliju in avgustu. Velja za konstanten veter ter zelo primeren za učenje kajtanja
v teh krajih (povzeto po Polajnar, 2003, 8.6.2017).
1.3.6. Oblaki
Oblaki so lahko najboljši pokazatelj vremena, kadar smo že na vodi. Če kajtar pozna vsaj
osnovne oblike oblakov, bo lahko sam ocenil, kdaj ni primeren čas za nadaljevanje vožnje.
Oblak je pojav v Zemljinem ozračju, ki je sestavljen iz vodnih hlapov ali ledenih kristalčkov,
ki se pojavljajo na različnih višinah. Ko se začne dvigovati topli zrak, se ta razširi in ohladi.
Mrzel zrak ne uspe zadrževati toliko vodnih hlapov kot topel, zato se vodni hlapi zgostijo na še
manjše delce. Te delci se nato povežejo med seboj in velika množica vodnih hlapov tvori oblak.
(Beaudonnat, 2014)
Visokoležeči oblaki se imenujejo cirusi ali raztrgani oblaki. Nastajajo nekje na višini med 5.000
in 12.000 metri. So prvi znak, da se nam približuje ciklon. To pomeni, da je povečanje hitrosti
vetra neizogibno.
Nizkoležeči oblaki so poznani kot kumulusi. Pojavljajo se od tal do višine 2.000 metrov. Njihov
izgled je podoben volni in ponavadi nastanejo ločeno v obliki grudic ali stebrov. Hladna fronta
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se začne z nizko ležečimi kumulusi, ki pa se lahko kasneje pomikajo navzgor. Taki oblaki
potencialno vodijo v nevihtno vreme. Iz njih pa se lahko razvije tudi kumulunimbus. Ko se nam
približa kumulunimbus ponavadi občutimo sunkovite spremembe v hitrosti vetra, v nekaterih
primerih celo padec temperature. V takih primerih je priporočljivo zaključiti z vodnimi
aktivnostmi (Beaudonnat, 2014).
1.3.7. Venturijev efekt
S poznavanjem Venturijevega efekta lahko izberemo boljši kraja kajtanje pri šibkejšem vetru.
Venturijev efekt nastane, ko veter potuje med dvema ovirama. To so lahko otoki, gore ali
zgradbe. Ko veter prispe do dveh ovir, je njegova edina pot med njima. Ker se njegova pot
močno zoža, je povečan tudi zračni tlak, zato hitrost vetra naraste. Na Jadranu je tudi po zaslugi
Venturijevega efekta ugoden kraj za srfanje in kajtanje Bol na Braču. Veter pospešuje, medtem
ko preči kanal med otokoma Brač in Hvar (Malusa, 2012).
1.3.8. Ovire in turbolence
Ker je potrebno, da je organizacija današnjih kajt spotov in šol na vrhunski ravni, na obalah
niso prisotni nobeni objekti. Prvi razlog za to je ta, da objekt ne ovira dviganja in spuščanja
kajtov. Drugi razlog pa so turbolence, ki nastanejo zaradi ovire.
Turbolenca je motnja v toku vetra. Veter ima svoj tok, tako kot na primer reka. Ko veter naleti
na oviro (drevo, hiša, gora) nastanejo turbolence. Zato je pri dviganju in spuščanju kajta vedno
pomembno, da tega ne počnemo na območju, kjer so prisotne turbolence. V primeru
dviganja/spuščanja kajta na turbolentnem področju, se lahko zgodi, da nas nenadoma dvigne
od tal in nato naglo spusti. Turbolence pa niso prisotne samo ob objektih, ampak se veter vrtinči
tudi nekaj metrov stran od njih (Malusa, 2012).
Splošno pravilo je, da so turbolence še vedno prisotne do sedemkratnika višine ovire navzdol z
vetrom in trikratnika višine ovire navzgor proti vetru (Beaudonnat, 2014).
1.3.9. Smeri vetra
Smeri vetra lahko poimenujemo po straneh neba, pri kajtanju pa je zelo pomembna tudi
klasifikacija smeri vetra glede na obalo. Tako poznamo veter proti obali (angl.on shore), veter
od obale (angl. off shore), veter ob obali (angl. side shore), veter proti obali pod kotom (angl.
side onshore) ter veter od obale pod kotom (angl. side offshore).
Za učenje ter začetnike je najprimernejši veter proti obali pod kotom (Side onshore). Ta nam v
primeru nezgode zagotavlja prihod nazaj na obalo v vsakem primeru.
Veter od obale (off shore) je med najnevarnejšimi, še posebej velja to za začetnike. Poleg
nevarnosti, da ob nezgodi začne kajtarja odnašati na odprto morje, je nevarnost tudi v
nekonstantnem vetru s kopnega. V primeru vožnje v takšnem vetru je priporočljivo na obali
imeti nekoga, ki vas ves čas spremlja.
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Veter proti obali (on shore) prav tako spada med neugodne in tvegane vetrove, posebej za
začetnike. Prva nevarnost obstaja že pri dviganju/spuščanju kajta. To je v vetru, ki piha na
obalo, lahko nevarno početje, še posebej če so na obali prisotne ovire. Za tečajnike in začetnike
je ta veter neuporaben, dokler se ne naučijo suverene vožnje proti vetru in pridobivanja višine.
Veter ob obali (side shore) je primeren za učenje, vendar moramo prej oceniti dolžino plaže, da
se lahko v primeru, ko še ne znamo voziti v veter, varno, pa čeprav peš, vrnemo na izhodiščno
točko. Najbolj smo varni pri vetru, ki piha proti obali, pod kotom približno 45 stopinj.
Smer vetra stran od obale pod kotom (side offshore) prav tako ni primerna za učenje, je pa
idealna za vožnjo po valovih.
1.3.10. Vetrovno okno
Pri učenju kajtanja se vadečim za razlago moči vetra uporablja izraz vetrovno okno, ki je osnova
teorije kajtanja (slika 6). Vetrovno okno opisuje območje, kjer je prisoten veter, ko je kajtar
obrnjen s hrbtom proti njem. Vetrovno okno ima obliko ¼ krogle, ki predstavlja področje v
katerem se premika naš kajt in področje, kamor kajt pristane ob padcu v vodo. Velikost okna je
odvisna od moči vetra, oblike kajta in dolžine vrvi. Slabši kot je veter, manjše bo okno, daljše
kot so vrvi, večje bo okno. Za poimenovanje točk v vetrovnem oknu, je v kajtanju
standardizirano poimenovanje po številkah, ki ponazarjajo uro. Točka navpično nad nami je
imenovana zenit oziroma ura 12. Točka skrajno desno od ure 12 je imenovana ura 3, točka
skrajno levo pa 9. V točkah 9 in 3 kajtar pristane oziroma dvigne svoj kajt (Malusa, 2012).

Slika 5. Vetrovno okno (Malusa, 2012).
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Kajt ima najmanjšo moč v območju, ki je na sliki označeno z zeleno barvo. V vetrovnem oknu
se nahaja še območje največje moči vetra (power zone), ki je na sliki 6 označeno s temno rdečo
barvo. Nahaja se na dnu okna- pred osebo, ki upravlja s kajtom.
1.3.11. Napovedovanje vetra
V začetkih kajtanja ni bilo mogoče dostopati do tako široke množice podatkov in napovedi o
vremenu ter predvsem vetru. Tako so se kajtarji opirali samo na splošne vremenske napovedi,
ki so jih lahko ujeli na radiu in televiziji. Današnje specifične in dokaj natančne napovedi so
bile takrat "misija nemogoče". Zato se je večkrat zgodilo, da so ob napovedi lepega vremena
ali spremembi vremena odšli na morje in tam preprosto čakali na veter (V. Breceljnik, osebna
komunikacija, 7.3.2017).
Danes imamo že zelo dobro razvito tehnologijo, ki nam pomaga pri vse bolj natančnih
napovedih vetra in tudi vremena na splošno. Pri srednjeročnih vremenskih napovedih se v
večini evropskih držav opirajo na modele Evropskega centra za srednjeročno napoved vremena
(ECMWF). Mreži modelskih točk nad določenim področjem pravimo resolucija modela.
Resolucije numeričnih meteoroloških modelov so različne. Globalni modeli imajo resolucijo
od 50 do 30 kilometrov, modeli z boljšo ločljivostjo pa imajo bolj natančno resolucijo, ki se
giblje okoli 10, 7 ali celo 2,5 kilometra (povzeto po Polajnar, 2003, 8.6.2017).
V zgodnjih fazah razvoja modelov za napovedovanje vetra so bile pogoste napake. Razlog je
bil ta, da so računalniki vnešen model za vse kraje enako posplošili. Ker pa relief površja ni
povsod enak, je začelo prihajati do odstopanj v napovedih.
Za natančnejši izračun vetrovnih razmer na nekem področju je izredno pomemben relief. Bolj
kot je modelski relief podoben pravemu, bolj natančen je lahko. V modelih z boljšo resolucijo
na 10 ali 2,5 kilometra so že vidne večje kotline in doline ter groba izoblikovanost Jadranske
obale z večjimi otoki (Povzeto po Polajnar, 2003, 8.6.2017).
Osnova vsem natančnejšim izračunom modelov z večjo resolucijo so izračuni globalnih
modelov. Rezultati teh modelov služijo kot tako imenovani robni pogoji ali vhodni podatki za
izračun meteoroloških parametrov v bolj fini mreži. V Evropi delujejo trije globalni modeli:
ECMWF, ARPAGE in DWD. Vsi modeli imajo osnovno resolucijo med 50 in 30 kilometri,
njihova zanesljivost v povprečju za pet dni vnaprej pa je med 60 in 80% (Povzeto po Polajnar
2003, 8.6.2017).
Za napovedovanje vetra v naši okolici so najbolj uporabni gnezdeni modeli. Najbolj znan in
zanesljiv je model ALADIN/SI, z resolucijo 10 kilometrov, ki spada pod Agencijo republike
Slovenije za okolje (ARSO). Podatke zajema iz globalnega modela ARPAGE. Rezultati v
modelu ALADIN so poznani pod imenom DADA, kjer se vetrovno polje izračunava v točkah,
ki so med seboj oddaljene le 2,5 kilometra. Pri tem je za območje severnega Jadrana že
upoštevan precej natančen relief, z izraženim kraškim robom in visokimi kraškimi planotami
na Notranjskem, Velebitom, večjimi Kvarnerskimi otoki z ožinami ter večjimi kotlinami v
notranjosti. (povzeto po Polajnar 2003, 8.6.2017).
Za pregled vetra na območju Tržaškega zaliva je zelo uporabna tudi uradna spletna stran
Agencije za zaščito okolja Friuli, Venezia in Giulia (OSMER). Na njej si lahko ogledamo
podatke za trenutno vreme, napovedi za prihodnje dni ter pretekle dni.
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Seveda nobena napoved ni popolnoma zanesljiva, zato pri uspešnosti veliko vlogo igrajo tudi
izkušnje. Izkušen kajtar bo samo s pogledom napovedi na dveh različnih straneh in
spremljanjem vremena znal povedati, če bo napoved držala ali ne.

1.4.Primerne lokacije za kajtanje v Sloveniji in njeni okolici
Slovenija s svojim reliefom ne ponuja najboljših pogojev za kajtanje. Ker so idealni pogoji na
obali dovolj prostora za dvig kajta, obala brez ovir ter lahek dostop do vode, lahko hitro
ugotovimo, da je takih lokacij pri nas malo. Če pa dodamo še kriterij, da je predvsem za učenje
potrebna plitva voda, nam primernih lokacij skorajda zmanjka. Vendar pa se za izkušene
kajtarje najde nekaj lokalnih spotov, ki so primerni za kajtanje.
1.4.1. Seča in Izola
Dva izmed teh sta locirana v slovenskem Primorju. Za dostop na kajt spot v Seči je potrebno
slediti glavni cesti iz Portoroža proti mejnemu prehodu Sečovlje. Kmalu ko se zapeljemo mimo
bencinske črpalke OMV, zavijemo desno proti Gostilni Ribič. Ves čas sledimo oznakam do
gostilne po cesti ob solinah in parkiramo na primernem mestu (ne na parkirišču gostinskega
objekta). Nato nadaljujemo proti morju in zelo kmalu prispemo do manjšega travnika, ob
katerem je urejena sprehajalna pot. Na tem travniku lahko pripravimo opremo ter odidemo v
vodo. Najprimernejši veter za izkušene voznike v Seči je jugo. Priporočljivo jo je obiskati
zjutraj, saj veter popoldne ponavadi oslabi. Kadar je za obalni del Slovenije napovedan jugo, je
Seča prava izbira za tiste, ki se nočejo podati v sosednjo Italijo. Primeren veter, predvsem za
začetnike, je tudi burja, ki piha iz smeri Portoroža in tako omogoča, da ob nezgodi kajtar ostane
v zalivu.
Drugi, malenkost manj primeren spot je v Izoli, na rtu. Na tem delu se ponavadi zbirajo srfači,
vendar obstaja možnost kajtanja. Ta je predvsem v jesenskih in pomladnih mesecih, ko na plaži
ni kopalcev. Spot ni primeren za začetnike, ker ob burji kajtarja odnaša na odprto morje.
država: Slovenija
oddaljenost iz Ljubljane: 116 km, približno 80 min vožnje
tip vodne površine: morje, rahlo valovito
primerno za: izkušene ter vrhunske kajtarje
primerni vetrovi: JZ, maestral, burja
najprimernejši meseci za kajtanje: april, maj, junij, september, oktober
1.4.2. Cerkniško jezero
Slovensko jezero, na katerem so se pisali začetki kajtanja pri nas, sicer pa priljubljena
destinacija za srfače iz okolice Ljubljane. Če je gladina vode dovolj visoka, je lepo mesto za
kajtanje ob izpolnjenem pogoju vetra. Najprimernejši veter je jugozahodnik, ki sicer v
notranjosti države ne presega hitrosti 4 Bf. Ob kombinaciji s termičnim vetrom in lokalnimi
značilnostmi terena, pa na Cerkniškem jezeru lahko doseže hitrost tudi do 7 Bf. Tudi ta spot ni
najbolj primeren za začetnike, saj je veter sunkovit, sploh ob manjši količini vode.
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Do spota se prispe po primorski avtocesti, katero zapustimo na izvozu Cerknica. Nato sledimo
oznakam do vasi Cerknica, kjer se usmerimo proti zaselku Dolenje Jezero. Kaj kmalu prispemo
do enega izmed spotov, ki se nato nadaljujejo vzdolž obale.
država: Slovenija
oddaljenost iz Ljubljane: 45 km, približno 40 minut vožnje
tip vodne površine: jezero, ravna voda (angl. flat)
primerno za: izkušene ter vrhunske kajtarje
primerni vetrovi: JZ
najprimernejši meseci za kajtanje: marec, april, maj, september, oktober
1.4.3. Monfalcone/Marina Julia
Gre za najbližji spot v sosednji Italiji. Iz Ljubljane traja vožnja do tja približno 70 minut in je
precej enostavna. Po primorski avtocesti na odcepu Divača zavijemo proti Trstu in Gorici. Ko
prispemo čez mejni prehod Fernetiči, se držimo desne strani do vstopa na hitro cesto. Ves čas
ostajamo na desni strani, dokler se ne priključimo na avtocesto z oznako RA13. Nadaljujemo
po avtocesti do izvoza Monfalcone in kmalu po izstopu iz avtoceste še vedno nadaljujemo na
desno proti mestu Monfalcone. Ko prispemo do semaforiziranega križišča, in je na naši levi
strani pristanišče, zavijemo levo. Na prvem krožnem križiščih izberemo drugi izvoz, na drugem
pa tretjega (drugi pelje proti Gradežu). Nato sledi še zavoj v levo, vožnja čez manjši most in
takoj za mostom zavoj na desno. Pri naslednjem prvem razcepu zavijemo levo proti obali in čez
nekaj 500m prispemo na lokacijo (slika 6).
V Marini Julii imamo na voljo zaliv s plitvo vodo ter neomejeno velik zaliv z globoko vodo, ki
je primeren tudi za zelo popularne foil deske. V plitvem delu je primerno za učenje, seveda ob
ustrezni opremi (neoprenski čevlji). V vodi je poleg namreč poleg mulja tudi veliko odpadnega
drevja, ki ga v zaliv prinese tok. Začetniki morajo biti previdni, da se ne vozijo preblizu obali
v zalivu, ker je tam veter precej šibkejši in obstaja nevarnost, da s kajtom pristanejo na bližnjih
drevesih. Spot je torej zelo primeren tako za začetnike kot tiste izkušene, je pa tu burja pogosto
precej bolj nekonstantna ter sunkovita kot v Gradežu.

Slika 6. Primer vetrovnega dne v Marini Julii (osebni arhiv, 2016).
država: Italija
oddaljenost iz Ljubljane: 108 km, približno 80 minut vožnje
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tip vodne površine: morje, rahlo valovito in ravno (flat)
primerno za: začetnike, izkušene ter vrhunske kajtarje
primerni vetrovi: burja
najprimernejši meseci za kajtanje: marec, april, maj, september, oktober, november, december
1.4.4. Grado/Gradež
Grado (slov. Gradež) je poznan kot najprimernejši kraj za učenje kajtanja v naši bližnji okolici
(slika 7). Vožnja do tja traja približno 90 minut. Navodila so do drugega krožnega križišča v
Monfalconu povsem enaka kot za Marino Julio. Tokrat pri drugem krožišču izberemo drugi
izhod in se usmerimo proti Gradežu. Ves čas sledimo glavni cesti, ki nas po približno dvajsetih
minutah vožnje pripelje do ceste, na kateri zavijemo levo ob oznaki Grado Pineta. Po
enosmernih ulicah se prebijemo do središča, kjer parkiramo.
Sam spot je razdeljen na dve področji, Grado Pineta in Grado otok, katerima pa je skupen isti
zaliv v katerem se kajta. Izbira spota je odvisna od posameznika, nekaterim je bolj všeč na
otoku, drugim v Pineti. Do otoka se prispe tako, da vztrajamo na glavni cesti proti Gradežu in
kasneje zavijemo levo. Ker je poleti v Pineti precejšnja gneča na plaži, je tam kajtanje uradno
prepovedano. Vendar je ob močnem vetru ter slabšem vremenu tudi poleti na obali za kopalce
dvignjena rdeča zastava in kajtanje je tako omogočeno. Oba spota ponujata plitvo vodo, ki je
idealna za učenje. Tla so sicer enako kot v Marini Julii precej muljasta, kar pogosto privede do
tega, da se učencu vdira v blato. Vendar pa ob primerni opremi (neoprenski čevlji), to ne
predstavlja težave.
Velikost spota je praktično neomejena, na voljo so nam ravna voda oziroma flat bližje obali ter
valovi na vzhodni in zahodni strani zaliva. Primernih vetrov je v Gradežu veliko, najpogostejša
sta burja in jugo, občasno pa zapiha tudi maestral, še posebej ob napovedani burji, ki je šibka
in preneha pihati že v dopoldanskem času. Takrat se obrestuje, če ob toplem vremenu
počakamo kakšno uro, saj začne pihati maestral.
Edina nevarnost na tem spotu so označevalni stebri sredi zaliva, ki kažejo plovilom, kje je
preveč plitva voda. Pred odhodom se je potrebno pozanimati tudi o globini vode, kajti ob res
močni oseki je zaliv popolnoma izsušen in tako neprimeren za kajtanje.
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Slika 7. Grado Pineta ob vetrovnem dnevu (osebni arhiv, 2017).
država: Italija
oddaljenost iz Ljubljane: 130 km, približno 90 min vožnje
tip vodne površine: morje, valovito ter ravno (flat)
primerno za: začetnike, izkušene ter vrhunske kajtarje
primerni vetrovi: burja, jugo, maestral
najprimernejši meseci za kajtanje: marec, april, maj, september, oktober, november
1.4.5. Bol na Braču
V Dalmaciji je med primernimi lokacijami spot na Zlatnem ratu, ki je bolj poznan jadralcem na
deski. V času poletne sezone je tam kajtanje sicer prepovedano zaradi kopalcev in obiskovalcev
plaže. Ugodna vetrova za kajtanje sta maestral in jugo. Spot ni primeren za začetnike, saj ne
ponuja plitve vode.
država: Hrvaška
oddaljenost iz Ljubljane: 550 km, približno 7-8 ur vožnje (vključen trajekt)
tip vodne površine: morje, rahlo valovito
primerno za: izkušene ter vrhunske kajtarje
primerni vetrovi: maestral, jugo
najprimernejši meseci za kajtanje: maj, junij, julij, avgust, september
1.4.6. Neretva
Spot, ki sicer ni najbližje, vendar je med slovenskimi kajtarji zelo priljubljen. Na njem so začeli
s kajtanjem tudi Breceljnik in ostali, ki so ga opisali kot takrat divjo in zaraščeno plažo, do
katere so se morali prebiti čez par 100m gostega grmičevja. Danes je ta spot urejen in zelo
obiskan.
Vožnja do Neretve je sicer ob izgradnji avtoceste postala krajša, še vedno pa bomo do tja
porabili najmanj 6 ur vožnje. Ponuja nam pohoden zaliv, ki je idealen za učenje. Spot je
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primeren tako za začetnike kot tudi izkušene kajtarje. Ponavadi piha termični veter (maestral),
ki nam omogoča, da zjutraj ni treba zgodaj vstajati ter hiteti na obalo. Večjih nevarnosti sicer
na spotu ni.
država: Hrvaška
oddaljenost iz Ljubljane: 590 km, približno 6 ur vožnje
tip vodne površine: morje, ravna voda (flat)
primerno za: začetnike, izkušene ter vrhunske kajtarjepPrimerni vetrovi: maestral
najprimernejši meseci za kajtanje: junij, julij, avgust, september

1.5. Fizikalne osnove kajtanja
Da bi razumeli različne oblike kajtov in vpliv oblike na letenje, je potrebno najprej na splošno
pregledati fizikalne osnove kajtanja. Tu pride v ospredje aerodinamika, ki je veda o gibanju
zraka, kateremu je podrejena vsaka letalna naprava.
Kajt v osnovi deluje kot letalsko krilo. Ko zračni tok teče okrog predmeta, njegov odklon
ustvarja silo. Zračni tok okrog predmetov ustvarja aerodinamične sile, ki delujejo naprej in gor.
Zračne sile so odvisne od oblike predmeta in njegovega kota glede na veter. Oblika vpliva tudi
na turbolence (motnje v zračnem toku), ki se pojavijo za tem predmetom. Če je predmet bolj
gladke in zaobljene oblike, bo turbolenca manjša in pretok zraka bo bolj konstanten. Kajt leti,
ko je sila vzgona enaka njegovi teži. Ko je sila vzgona večja od njegove teže, kajt začne vleči
(Beaudonnat, 2014).
V trenutku ko se veter dotakne sprednjega dela kajta, se razdeli v dva zračna tokova, ki potujeta
po spodnji in zgornji strani kajta ter se na koncu zopet združita. Na zgornji strani kajta je manjši
pritisk kot na spodnji strani, ker ima zrak na zgornjem delu kajta daljšo pot. Spodnji del kajta
ima zato večji pritisk, kar pomeni tudi bolj zgoščen zrak in večjo moč v kajtu (Beaudonnat,
2014).
Vpadni kot kajta glede na smer vetra je pogoj za njegovo pravilno delovanje. Proizvajalci kajtov
praviloma ponujajo nastavitev vpadnega kota med 5 do 25 stopinjami, kar preprečuje, da bi
prevelika sila na baru privedla do tega, da kajt izgubi vso moč in začne padati z glavnim robom
navzdol. Manjši vpadni kot pomeni manjšo moč v kajtu, zato pri tako imenovanem depower
sistemu spreminjamo vpadni kot padala. Če vrvico z depower sistemom popolnoma potegnemo
k sebi, zmanjšamo vpadni kot na najmanjšo možno vrednost in tako je velikost kajta primerna
tudi za močnejši veter. Nasprotno, če nam vetra primankuje, lahko povečamo vpadni kot kajta
in izkoristimo njegovo polno zmogljivost. Vendar je potrebno biti pazljiv, ker lahko hitro pride
do tega, da je vpadni kot kajta prevelik za moč vetra in tako kajt začne padati z glavno tubo
navzdol za hrbet kajtarja, kar je lahko zelo nevarno! Zadeva “deluje“ tudi v nasprotno smer, če
imamo premajhen vpadni kot, kajt izgubi ves pritisk in začne padati naravnost navzdol.
Pri kajtanju sta izraziti dve sili (slika 8): sila vleka (angl. drag) in sila dviga (angl. lift). Sila
vleka nastane, ko veter horizontalno zadane in pritisne ob kajt. Sila dviga deluja vertikalno.
Faktorji, ki vplivajo na silo dviga so: gostota zraka (gostejši kot je zrak, močnejša je sila dviga),
površina kajta (večja kot je površina, večja je sila dviga), hitrost (hitrost premikanja zraka preko
površine in tipa kajta), razmerje širina-dolžina kajta (angl. aspect ratio; večje kot je razmerje,
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večja bo sila dviga in manjša bo sila vleka), vpadni kot kajta glede na veter ter oblika kajta
(ploščata oblika bo proizvedla manjšo silo dviga kot izbočena oblika).

Slika

8.
Sile,
ki
delujejo
na
kajt
(Prirejeno
https://www.surfertoday.com/kiteboarding/11494-how-does-a-kite-fly, 2017).

po

1.6. Oprema
Med osnovno opremo za kajtanje spadajo kajt, deska, krmilna palica (v nadaljevanju bo
uporabljen angleški izraz bar) ter trapez. Skozi zgodovino smo bili priča številnim
spremembam opreme. Na začetku športa je bila največjih sprememb deležna deska, ki se je
spreminjala tako po tehnologiji izdelave kot izgledu. Sledile so nove oblike kajtov, s katerimi
so poskušali predvsem poenostaviti učenje ter dvigovanje iz vode. Hkrati s kajtom se je razvil
tudi bar, ki je temeljni del opreme, zadolžen za varnost.
1.6.1. Deska
Deska je vmesni del med kajtarjem in vodo, ki omogoča, da se kajtar premika. Z njeno pomočjo
se prenaša energija od kajta do vodne površine in našega premikanja po njej. V začetnih fazah
kajtanja so bile deske izdelane doma. V ZDA je nekaj navdušencev že takrat izdelovalo deske
za prodajo, vendar je bilo vse skupaj precej oddaljeno od masovne industrijske izdelave. V
Sloveniji so kajtali na doma narejenih deskah. Deske so bile lahko lesene ali pa narejene po
konstrukciji surf desk. To je pomenilo, da je bilo jedro deske oblikovano iz stiropora z leseno
ojačitvijo, nato pa prekrito s trdnejšo plastjo, imenovano fiberglas, in stisnjeno z vakuumom.
Prav zaradi takšne sestave so bile deske precej trdne in neupogljive, kar je pomenilo, da kajtar
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med samo vožnjo ni dobival povratnih informacij, hkrati pa mu je to onemogočalo višje skoke
in boljšo vožnjo proti vetru (Beaudonnat, 2014).
Prva leta kajtanja so športni navdušenci uporabljali izključno deske, ki so bile podobne surf
deskam. Te so bile enosmerne, torej si moral z njimi narediti fizični obrat, da si lahko peljal v
drugo smer. Dolge so bile približno 200 cm in široke 50 cm. Na deski so bile tri zanke za noge
ter eden do pet smernikov. Deska s tremi smerniki je lažje obvladljiva, zanjo se ponavadi
odločijo tisti, ki so že samozavestni pri obvladanju kajta. Pet smernikov pa uporabljajo tisti, ki
imajo težave z vožnjo proti vetru in večkrat vozijo v šibkejšem vetru. Prednost v teh deskah so
takrat videli zato, ker so se v samih začetkih kajtanja lotevali bivši srfači (V. Breceljnik, osebna
komunikacija, 7. 3. 2017).
Pri vseh šolah kajtanja so na začetku zagovarjali tudi uporabo varnostnih vrvic na deskah. Z
njimi naj bi imel kajtar namreč ves čas nadzor nad desko in je tako posledično ne bi uspel
izgubiti. Varnostna vrv na deski je s strani mednarodne kajtarske organizacije (IKO) označena
kot zelo nevarna in prepovedana pri učenju. Ob močnem sunku vetra lahko namreč kajtarja vrže
iz zank za noge, ta nato poleti po zraku in napetost na vrvi med njim in desko se nenadoma
nevarno poveča . Kajtar pade v vodo, deska pa z ogromno hitrostjo prileti za njim. Zaradi
(nepravilne) uporabe varnostne vrvi na deski poznano celo nekaj primerov smrtnih poškodb
glave. Sedaj se za pridobitev deske uporablja body dragging, nekakšno ležeče premikanje po
vodi s pomočjo kajta, ki se ga tečajniki naučijo v prvih urah tečaja (Beaudonnat, 2014).

Slika 9. Twin tip deska (osebni arhiv, 2017).
Poznamo več različnih desk, ki so odvisne od posameznikovega načina vožnje. Najbolj
priljubljene deske so trenutno dvosmerne deske oziroma twin tip deske (slika 9). Twin tip deske
ločimo glede na namen vožnje: večinoma s posebnimi vezmi za noge (angl. freestyle), ki
omogočajo lažjo izvedbo trikov, freeride ter wake deska.
Enosmerne deske (slika 10) ločimo na naslednje podkategorije: deske za hitrostna tekmovanja
(angl. speed), deske za regatna tekmovanja (angl. racing), deske namenjene vožnji po valovih
(angl. wave), in pa foil deske, ki so zaradi svoje aerodinamike in zmogljivosti pri slabšem vetru,
vse bolj zanimive.
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Slika 10. Primer enosmerne deske za vožnjo po valovih (osebni arhiv, 2017).
Twin tip deske morajo biti tanjše, bolj upogljive in močnejše. Današnja proizvodnja je podobna
deskam za deskanje na snegu. Tako imajo večinoma vse deske leseno ali PVC jedro, ki so nato
oblikovana s fiberglasom, karbonom in epoksi smolo. Nato so take deske poslane v prešo, kjer
jih stisnejo. Desko na koncu procesa izdelave še plastificirajo in pobarvajo. Robovi deske so
prevlečeni z ABS plastiko, ki preprečuje poškodbo jedra. Enosmerne deske pa so bolj podrobno
izdelane in večkrat dokončane tudi ročno (V. Breceljnik, osebna komunikacija, 7.3.2017).
Oblika navadne twin tip kajt deske je zelo podobna deski za sneg. Na obeh straneh deske sta
enaka robova, kar nam omogoča vožnjo v obe smeri brez spreminjanja položaja nog. Zato so
tudi nekateri uporabljeni izrazi enaki kot v smučanju/deskanju.
Rocker: Se nanaša na ukrivljenost spodnjega dela deske. To lahko opazimo, če desko položimo
na tla: njena skrajna dela, konica in rep deske sta dvignjena od tal. Večja ukrivljenost deske
pomeni večjo vodljivost deske, medtem ko večja izravnanost deske pomeni večjo hitrost deske.
Večina desk ima spodnjo površino različno vbočeno. Vdolbine omogočajo kajtarju varnejši
pristanek pri skokih in lažjo postavitev deske na rob za vožnjo proti vetru. Bolj izravnana deska
ima boljše karakteristike za vožnjo proti vetru in je hitrejša, vendar je težko vodljiva v obratih,
kar je lahko slabost pri vožnji na valovih, kjer je potrebno hitro reagiranje (Malusa, 2012).
Oblika deske: določa njeno vodljivost, hitrost odzivnosti, zmožnost vožnje proti vetru ter
stabilnost deske. Pomembna sta dolžina in širina deske. Dolžina deske se razlikuje in je med
120 do 160 centimetri. Daljša in širša deska je ugodnejša za začetnike, saj jim z večjo površino
omogoči lažji dvig in speljevanje iz vode. Za močnejši veter je primernejša manjša deska. Širina
deske vpliva tudi na lažjo vožnjo proti vetru. Včasih je lahko deska krajša, ampak širša, pa kljub
temu omogoča enako težkemu vozniku enako kvalitetno vožnjo v enakih vetrovnih pogojih.
Ponuja večjo stabilnost pri pristankih ter je boljša izbira v slabšem in nekonstantnem vetru
(Malusa, 2012).
Robova deske: Eden najpomembnejših delov deske, ker ima voznik z njim direkten stik z vodo.
Stranski robovi na twin tip deski se razlikujejo po debelini in obliki. Robovi skupaj s smerniki
vozniku omogočajo vožnjo proti vetru. Oster rob pomaga bolje nadzorovati hitrost in moč, s
katero nas vleče kajt. Takšna oblika robov deluje v močnejšem vetru in na gladki vodni
površini. Zaobljeni robovi dajejo občutek večje svobode na deski in so primerni za vožnjo po
valovih ter za začetnike. Pri deskah s takšnimi robovi je manjša verjetnost, da bi prišlo do
poškodbe (Malusa, 2012).
Trdnost deske: Relativna trdnost deske vpliva na to, kako se deska odziva v različnih pogojih.
Trša deska je idealna za lokacije z gladko vodno površino, vožnjo proti vetru in skoke.
Mehkejša deska pa je primernejša za valovito vodno površino, ker bolje absorbira udarce valov
in omogoča bolj prijetno vožnjo. Za začetnike je primernejša mehkejša deska, ker se z njo lažje
zavija in obrača (Beaudonnat, 2014).
Smerniki: So na deski predvsem za to, da pomagajo kajtarju držati smer ter ponujajo oprijem
na vodni površini, ko je deska obrnjena na spodnjo ploskev. Na navadni twin tip deski, so
smerniki precej kratki, vendar njihova oblika pripomore k izboljšanju vožnje (slika 11). Večji
smerniki deski omogočajo boljši oprijem na vodni površini in lažjo vožnjo proti vetru, medtem
ko manjši smerniki omogočajo lažje manevriranje z desko. Tekmovalne deske, ki so namenjene
regatam, imajo dolge smernike, s katerimi zelo hitro pridobiš višino na vodi. Vendar je njihova
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pomanjkljivost ta, da so v nizki vodi neuporabne. V primeru plaže s postopno poglobitvijo
vode, kot je naprimer Grado, je kajtar prisiljen pešačiti z desko pod roko nekaj 10 do 100
metrov, preden lahko spelje (Malusa, 2012).

Slika 11. Primera smernikov za enosmerno in twin tip desko (osebni arhiv, 2017).
Trakovi in podloge: Trakovi za noge (angl. footstraps) so sestavni del vsake deske. Njihov
razvoj se je skozi zgodovino spreminjal. Trenutno so sestavljeni iz prijetnih materialov, ki lepo
objamejo stopalo in ga držijo dokaj stabilno. So prilagodljivi glede na to, ali kajtar na deski
stoji bos ali v čevljih. Podloga za noge služi za ublažitev udarcev ob doskoku, hkrati pa olajšuje
vožnjo proti vetru. Na nekaterih deskah, predvsem tekmovalnih, pa se uporablja tudi wake vezi.
Vezi so sestavljene iz že pritrjenega čevlja na samo desko, in nam omogočajo, da deska ves čas
ostane na nogah. Te vezi pa so lahko dvorezen meč- ob padcu in izgubi kontrol lahko hitreje
pride do poškodb (Malusa, 2012).
Pregled skozi zgodovino razvoja deske lahko zaključimo s tem, da sama deska na razvoj
varnosti pri kajtanju nima velikega vpliva. Posodobili so predvsem proizvodnjo desk, v kateri
se danes uporablja lažje in vzdržljivejše materiale. Trakovi in podloge za noge so iz začetnih
trdnih podlog prešli na srednje trdo peno, ki blaži udarce in hkrati nudi dovolj opore za vožnjo
proti vetru. Na desko so dodali tudi ročaj, ki voznikom začetnikom omogoča lažje natikanje
deske, v pomoč pa je tudi pri skokih in trikih, povezanih z desko. Opazni varnostni ukrep, ki je
povezan z desko je odsvetovanje uporabe varnostne vrvice. Deske so bile na začetkih dolge
približno dva metra, s časom pa so jih krajšali, da bi zadostile potrebam po lažji izvedbi trikov
in skokov. Tudi širina desk se je postopoma zmanjšala, zadnja leta pa se zopet na vodo vračajo
širše deske, ki so ugodnejše ob slabšem vetru. Število enosmernih desk v zadnjih letih narašča,
kar lahko pripišemo vedno večjemu zanimanju za vožnjo po valovih. Z dodatkom zank za noge
na enosmerne deske se vozniku omogoči tudi skoke.
1.6.2. Kajt
Kajt je glavni del opreme, ki se je skozi zgodovino vizualno in z vidika varnosti najbolj
spreminjal. Razvoj je šel v smeri oblike kajta ter materiala, uporabljenega za izdelavo.
Največkrat se uporabljata dva tehnološko in strukturno različna kajta: napihljivi (angl. tube) ter
kajt z rebri in pregradami (angl. foil). Pri foil kajtu gre v principu za to, da zrak, ki prihaja skozi
celične odprtine zmaja, polni napihljiva rebra in tako posledično dobi aerodinamično obliko
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krila. To obliko ohranja, dokler je zagotovljen dotok zraka. Pri tem mu pomagajo zapore na
izhodu reber (Privšek, 2016).
Napihljivi kajti so na tržišču številčno bolj zastopani, saj so preprostejši za uporabo. Oporo in
obliko jim nudi glavna tuba, iz poliuretana, ki je oblečena v dakron. Glavna tuba poteka po celi
dolžini kajta, nanjo pa so prišite pravokotne manjše stranske tube, ki kajtu dajejo oporo v širini.
Število stranskih tub je odvisno od oblike kajta in samega proizvajalca. Večje število stranskih
tub povečuje stabilnost konstrukcije, medtem ko manjše število vpliva na težo kajta in omogoča
vožnjo v slabšem vetru. Večina kajtov ima tri do štiri stranske tube. Napihljivi kajti so
primernejši za učenje, ker ponujajo lažje dviganje iz vode. Izbira primerne velikosti kajta je
odvisna od teže osebe, moči vetra ter od znanja. Ko kajt razprostremo po tleh, lahko vidimo
njegovo površino, ki je sicer zapisana na kajtu in pripadajoči torbi. Površina kajta se meri v
kvadratnih metrih. Poznamo pa tudi tako imenovano efektivno površino, ki je manjša od
dejanske zaradi zakrivljenosti kajta (Malusa, 2012).

Slika 12. Deli kajta (Malusa, 2012).
Praktično vsi kajti z napihljivo glavno tubo imajo enake sestavne dele (slika 12): temelj je
glavna tuba (7), ki jo podpirajo stranske tube (6). Čez njih je napeto blago (5). Uzda ali škripec
(3) pomaga držati podporo glavnemu robu preko sredinskih vrvi (4 in 1). Stranske vrvi so
pritrjene na rob kajta (2).
Prvi Wipika kajti iz leta 1999 še danes veljajo za prednike sodobne opreme. Imeli so napihljivi
stranski rob, ki je omogočal večjo stabilnost v zraku in več možnosti za dvig kajta iz vode.
Material, ki se je uporabljal pri prvih kajtih, je bil enak kot pri jadralnih padalih, najlonski. Tak
material je zelo vzdržljiv in se težko raztrga. Problem pa je predstavljalo to, da se je material
ob pretirani uporabi raztegnil, zato je prihajalo do efekta, ko je kajt v zraku plapolal kot zastava.
Zato so proizvajalci počasi prešli na nov material, poliester. Poliester je neraztegljiv, zato
obstaja večja možnost poškodb in raztrganin. Glavno nevarnost pa predstavljajo UV žarki, ki
poliester poškodujejo do te mere, da postane preperel in zbledel. (V. Breceljnik, osebna
komunikacija, 7. 3. 2017)
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Današnji kajti so izdelani iz lahkih vodoodpornih materialov. Vsi proizvajalci kajt opreme
uporabljajo mešanico poliestrskih vlaken v njihovi proizvodnji. Kajti so tako izdelani z
namenom, da so močni ter lahki. Največja površina kajta, trup (angl. canopy) je narejena iz
trpežnega vendar lahkega poliestra, ripstopa, ki preprečuje večje raztrganine blaga. Narejen je
iz nešteto manjših delcev v obliki kvadratov, ki preprečujejo, da bi se raztrganina ob udarcu
kajta ob tla, razširila čez celo njegovo površino. Taka zgradba preprečuje tudi prehod vetra
skozi tkanino, kar poveča izkoristek kajta. Cilj proizvajalcev je, da je kajt na tem delu
neprepusten. Blago je ob vrhovih še dodatno zaščiteno z dvostranskim debelejšim plastičnim
trakom, ki je nanj zalepljen. Tako so proizvajalci deloma rešili problem opletanja blaga v vetru,
medtem ko je kajt na plaži. Ta dvostranska prevleka ima veliko vlogo pri dolžini življenske
dobe kajta (Beaudonnat, 2014).
Glavna in stranske tube so ponavadi izdelane iz poliestra, ki je debelejši in trši kot pri trupu.
Ponavadi je uporabljen še na drugih površinah kajta, kjer so potrebne ojačitve (robovi).
Notranjost tub je iz napihljivih PVC plastičnih mehurjev (Beaudonnat, 2014).
Uzde in škripci, ki so pritrjeni na glavno tubo, so večinoma iz gostega polietilena tipa Dyneem
ali Spectra, ki je uporabljen tudi pri izdelavi vrvi. Sami škripci so iz vzdržljivih plastičnih
materialov (Beaudonnat, 2014).
Pri razvoju kajtov se bomo osredotočili na napihljive kajte, ki so spreminjali obliko skozi leta
in njen vpliv na varnost. Poznamo štiri glavne oblike napihljivih kajtov: “bow“, “hybrid“,
“delta“ in “C- oblika“ kajta.

Slika 13. C-oblika kajta (Malusa, 2012).
Prvi modeli kajtov so bili C kajti (slika 13). V zraku jih je zelo enostavno prepoznati, ker imajo
popolnoma vodoravne stranske robove. Ko na tla položimo nenapihnjen C kajt, bo iz ptičje
perspektive izgledal skoraj kot pravilen pravokotnik. Njegov glavni rob je konveksen, stranske
robove pa ima ravne. Na kajtu te oblike se vrvi pripnejo na vse štiri stranske robove kajta. Svoje
ime so C kajti dobili po tem, ker iz sprednje strani v zraku izgledajo kot črka C. Kajt take oblike
ima veliko območje obračanja v zraku, kar nam ponuja ogromno moč pri dvigu navzgor. Te
kajti nikakor niso primerni za začetnike. Njihov depower je zelo šibek, kar pomeni da ponujajo
malo prostora za napake, ki pa so pri začetnikih pogostejše kot pri izkušenejših voznikih. Zato
so v želji po hitrejšem in varnejšem učenju, proizvajalci kajtov iskali novejše, alternativnejše
oblike, ki bi ponujale hitrejše in varnejše učenje (Beaudonnat, 2014).
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Slika 14. Bow kajt (Malusa, 2012).
Oblika kajta, primerna za učenje, je “bow“ oblika. Bow kajt (slika 14) so vsi kajti, ki imajo na
glavni tubi sistem s škripcem oziroma kajti, ki imajo iz glavne tube napeljano uzdo (angl.
bridle). Njegova oblika glavnega roba je konkavna, stranski robovi pa so zavihani nazaj. S to
preprosto rešitvijo je proizvajalcem uspelo, da so kajti postali precej bolj prijazni do
uporabnika. Ko je kajt namreč padel v vodo, prejšnji C obliki zaradi ravnih stranskih robov ni
uspel priti do roba okna in se dvigniti. S tem, da ima stranski rob zavihan nazaj, se kajt v vodi
sam postavi na rob okna tako, da veter pride pod njega in ga začne dvigovati. Če “bow“ kajt
položiš nenapihnjen na tla, bo iz ptičje perspektive njegova oblika bolj podobna trikotniku, kot
pravokotniku. Vrvi se ne pritrdijo naravnost na vodoravne robove kajta, vendar na sistem vrvi
in škripcev, ki so pritrjeni na glavni rob. To kajtu omogoča precej boljši depower. “Bow“ kajti
so v zraku hitrejši od C kajtov, vendar pa ne ponujajo toliko moči. Danes večina kajtarskih šol
priporoča in tudi prakticira učenje na kajtih take oblike. Njegova največja prednost je popolni
depower, ki ob potisku bara navzgor, kajtu odvzame celotno moč. Iz bow kajtov pa so potem
prišle tudi izpeljanke kot so Hibridna in pa Delta oblika kajta (Beaudonnat, 2014).
Hibridna oblika kajta je kot nam pove že ime samo, mešanica med C kajtom in bow kajtom.
Narejena je z namenom, da vozniku ponudi občutek vožnje s C kajtom, z varnostnega vidika
pa je enaka bow kajtu. Torej, ponuja nam odličen depower (bow karakteristika), in veliko moč
(karakteristika C oblike).

Slika 15. Delta oblika (Malusa, 2012).
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Kajti Delta oblike (slika 15) imajo zelo nizko razmerje med površino kajta in njegovo dolžino
(angl. aspect ratio). Zaradi tega so precej okretni, primerni za večji vetrovni razpon in imajo
zaradi svoje oblike zanesljiv sistem dviganja iz vode. Primerni so za vožnjo po valovih, ker
omogočajo hiter depower s potiskom krmilne palice (bara) naprej (Beaudonnat, 2014).
Seveda je bilo kajtanje na začetku predvsem po zaslugi oblike kajtov, precej nevaren šport.
Glavne prelomne točke v zgodovini razvoja kajt opreme, ki so vodile k večji varnosti, so bile
naslednje:
- 1984 – Izum napihljive glavne tube, kar je omogočilo dvig padala iz vode. To je
pomenilo, da je kajtar pridobil precej maneverskega prostora za napake, ki se niso
končale s plavanjem proti obali.
- 2001 – Sprememba v krmiljenju, ko so povečali število vrvi iz dve na štiri. To je kajtarju
omogočilo, da je ob premočnem vetru krmilno palico (bar) porinil od sebe in tako kajt
zasukal z glavno tubo navzgor. S tem mu je odvzel nekaj moči. Zavoljo tega je postala
tudi vožnja proti vetru lažja in učinkovitejša.
- 2003 – Uvedba depower sistema, ki je omogočil direktno prilagajanje na vetrovne
razmere. Na sredinsko linijo so proizvajalci namestili nastavljivo vrvico, s katero je
kajtar med samo vožnjo lahko odvzel/dodal moč kajtu glede na vetrovne razmere.
- 2004 – Prvič se pojavi sistem “quick release“. Ta kajtarju omogoča, da se v primeru
nezgode s potegom varnostne zaponke loči od kajta.
- 2005 – Na kajtih se začenja pojavljati še 5. linija. Z njo ni več potrebno plavati v smeri
proti kajtu, da se ta dvigne iz vode, temveč s potegom 5. linije sprostiš stranske robove
kajta in mu omogočiš dvig. Dodatno vrednost 5. linija predstavlja pri stabilizaciji kajta
v zraku, saj mu pomaga pri ohranjanju oblike.
- 2006 – Izum “bow“ kajta. Ta ima stranski rob zavihan nazaj, tako da se kajt v vodi sam
postavi na rob okna. Posledica tega je, da veter pride pod njega in ga začne dvigovati.
1.6.3. Krmilna palica in vrvi
Za krmilno palico se tudi pri nas pogosteje uporablja angleški izraz bar. Ta služi za upravljanje
kajta in je bil skozi zgodovino deležen velikih sprememb (slika 16). Na njem se nahajajo vrvi
(1 in 2), varnostni sistem imenovan chicken loop (5) in depower vrv (3), ki kajtu spremeni
obliko in odvzame moč. Kajtar drži bar na anatomsko prilagojenih ročkah, ki so prevlečene z
udobno peno (4). Na chicken loopu je tudi zanka (6), kamor zapnemo varnostno vrvico – ang.
safety leash. Bar je različne dolžine, od 35 pa do 55 centimetrov. Krajši bar je namenjen za
hitrejše, okretnejše ter manjše kajte, medtem ko je daljši bar namenjen počasnejšim in večjim
kajtom (Malusa, 2012).
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Slika 16. Krmilna palica – bar (osebni arhiv, 2017).
Vsak proizvajalec kajt opreme ima malenkost drugačen izgled bara. Zato je pomembno, da
pred prvo vožnjo novega kajta preverimo vse varnostne sisteme in se jih naučimo uporabljati.
Depower vrv je locirana nad barom. Povezana je s sprednjimi vrvmi. Z njenim potegom kajtu
spremenimo kot, s katerim je njegova površina izpostavljena vetru. Poznamo dva sistema
depower vrvi: pri prvem obstaja samo ena vrv, ki opravlja obe funkciji depowerja, pri drugem
pa imamo dve vrvi- eno za povečanje depowerja in drugo za zmanjšanje (Malusa, 2012).
Prvi kajti so bili krmiljeni samo z dvema vrvema. Razlog za to je bil, da takrat še ni bil razvit
depower sistem. Vozniki zato niso videli potrebe po uporabi štirih vrvi. Poleg tega je bil sistem
krmiljenja kajta s štirimi vrvmi drugačen kot danes. Takrat so namreč uporabljali ločene
krmilne palice za vsako roko, na vsaki krmilni palici pa sta bili po dve vrvi. Pri uporabi dveh
linij so kot glavno prednost izpostavili enostavnost: zelo težko se vrvi zapleteta pri pripenjanju
na kajt, lažje je za prenašanje in zvijanje vrvi na krmilni palici ter manjša je verjetnost nezgode
na vodi. Pomankljivost pa je bila že takrat ta, da so z dvema linijama težko izkoristili celoten
potencial kajta. Dvolinijski sistem krmiljenja so zagovarjali tudi navdušenci nad skoki in triki.
Težava je nastopila, ker so imeli krmilno palico ves čas zapeto za trapez, kar je pomenilo, da je
bilo kajtu v primeru močnejšega vetra nemogoče odvzeti moč. Ko je zaradi pomankanja vetra
kajt prišel preko glave kajtarja, pri dvolinijskem sistemu ni bilo nobene rešitve. Pri štiri
linijskem kajtu pa si lahko z ročkami kajt zaustavil in spustil nazaj dol (V. Breceljnik, osebna
komunikacija, 7.3.2017).
V začetku so torej krmilili samo na dveh vrveh. Leta 2001 pa so predstavili dodelan sistem na
štirih linijah. Ta je omogočal, da je kajtar ob močnejšem vetru bar potisnil stran od sebe in tako
kajtu odvzel moč. Kasneje se na baru pojavijo še nekateri varnostni sistemi, ki so močno
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izboljšali varnost kajtanja. Med glavnimi sta varnostni zaponki (angl. chicken loop in quick
release), ki v primeru nezgode kajt popolnoma ločita od kajtarja (Beaudonnat, 2014).
Ime “chicken loop“ se je sicer pojavilo že v samih začetkih kajtanja, ko so kajtarji uporabljali
2-linijske kajte. Na krmilni palici takrat ni bilo nobene zanke, vso moč kajta so morali obdržati
v rokah. Nato pa so iznajdljivi srfači ugotovili, da lahko na krmilno palico pritrdijo zanko iz
loka za srfanje in s tem moč kajta prerazporedijo na celo telo. Zagovorniki vožnje brez zanke
so jih zbadali, da so kot prestrašeni piščanci (angl. chicken), in od tu je potem prišlo današnje
ime chicken loop (V. Breceljnik, osebna komunikacija, 7.3.2017).
Krmilna palica je različna glede na obliko kajta in model. Poleg tega je njena dolžina odvisna
od velikosti kajta. Večja padala imajo daljšo krmilno palico. Današnja krmilna palica je
večinoma narejena iz kakovostnih plastičnih materialov ter prevlečena z gumo, ki preprečuje
drsenje in omogoča boljši oprijem v mokrih pogojih. Prve krmilne palice so bile sestavljene iz
zavrženih srfaških lokov, kot alternativo današnji varnostni zanki (chicken loop) pa so
uporabljali kar jermen, prav tako iz srfanja. Kot varnostni mehanizem, so uporabljali zapestnico
okrog roke, ki je bila na drugem koncu povezana na eno izmed stranskih vrvi. Na sliki 17 lahko
vidimo sistem povezovanja kajta in vrvi, ki je enak že skozi celotno zgodovino. Vzet je iz
jadralnega padalstva, vrvi pa se med sabo vežejo s Prusikovimi vozli. (V. Breceljnik, osebna
komunikacija, 7. 3. 2017)

Slika 17. Privezovanje vrvi na kajt (osebni arhiv, 2017).
Vrvi so razvite iz posebne termo plastike, ki je stopljena in nato razvlečena v vlakna. Današnja
kajt industrija uporablja zelo gost polietilen tipa Dyneem ali Spectra. Ta vlakna so potem
spletena na poseben način, ki zmanjšuje možnost raztezanja vrvi. Vrv je po izdelavi še toplotno
obdelana, dodajo pa ji tudi premaz, ki jo ščiti pred UV žarki. Najbolj ustrezen tip materiala za
vrvi je sicer Dyneema SK 90, ki pa se zaradi previsoke cene v kajtanju ne uporablja. Poleg
trpežnosti je njegova prednost tudi zelo nizka vpojnost vode, torej plava na vodni gladini, kar
je za kajtanje popolno. Vrvi za kajtanje morajo biti ekstremno močne, večina zadrži silo do 250
kilogramov (Beaudonnat, 2014).
Od modela kajta je odvisno, ali bar vsebuje 4 ali 5 vrvi. Debelina vrvi se razlikuje in ni pogojena
z obliko ali znamko kajta. Debelejše vrvi so varnejše in se jih lažje razplete. Dolžina vrvi je
različna glede na namen. Po Mednarodni kajtarski organizaciji (IKO) se začetniki začnejo učijo
na najkrajših vrveh (5 metrov), pri prvih poskusih štarta iz vode z desko uporabljajo malenkost
daljše vrvi (10 do 15 metrov), za običajno vožnjo pa je priporočljiva dolžina nekje med 20 in
24 metri. Razlog za učenje na krajših vrveh je ta, da učenec na njih bolje spozna reakcije in
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obnašanje kajta pri njegovih dejanjih. V močnejšem vetru se priporočajo nekje 15 – 20 metrov
dolge vrvi. Te nam omogočijo boljše občutke na deski ter hitrejši prehod iz vožnje v skok
(Malusa, 2012).
1.6.4. Trapez
Vsak, ki se želi ukvarjati s kajtanjem, za to potrebuje tudi trapez. To je ime za pas s posebno
ukrivljeno kljuko, na katerega je pripet kajt. Z njim prenesemo silo padala iz rok na celotno
telo, hkrati pa povečamo varnost. Na trapezovo kljuko se vpnemo z varnostno zaponko (chicken
loop), ponavadi pa nam iz desne ali leve strani trapeza poteka še varnostna vrvica (safety leash).
Z njo ostane kajt v primeru potega varnostne zaponke (chicken loop), pripet na voznika. Če so
vetrovni pogoji še vedno nevarni, je potrebno odpeti tudi varnostno vrvico (slika 18) in se
popolnoma ločiti od kajta (Malusa, 2012).

Slika 18. Varnostna vrvica (safety leash) (osebni arhiv, 2017).
Poznamo dve vrsti trapezov: sedeči in ledveni. Večina današnjih kajtarjev uporablja ledvenega,
za učenje pa se priporoča sedeči. Ledveni trapez (slika 19) je za izkušene voznike bolj
priljubljena izbira, ker omogoča večjo svobodo v gibanju. Sedeči trapez pa ima iz zadnjega
roba speljani še dve zanki, ki se pritrdita okrog nog. To mu omogoča večjo stabilnost na telesu
in s tem učencu odvzame skrb za ukvarjanje s premikajočim se trapezom med učenjem letenja
s kajtom. Ob močnejšem sunku vetra sedeči trapez ostane na svojem mestu, saj ga tam zadržijo
zanke okrog nog. Sedeči trapez bolj enakomerno porazdeli silo kajta tudi na noge in boke, zato
je primernejši za osebe s kroničnimi bolečinami v hrbtu (Beaudonnat, 2014).
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Slika 19. Primer ledvenega trapeza (osebni arhiv, 2017).
Mednarodna kajtarska organizacija (IKO), svetuje, da se za kajtanje, predvsem pa za učenje
kajtanja, ne uporablja srfaških trapezov zaradi odsotnosti zanke na zadnji strani. Ta je ključna
pri zagotavljanju varnosti učenca, saj ga ob spremembi vetra ali napaki, učitelj lažje zadrži
oziroma zavaruje pred hujšo nezgodo (Beaudonnat, 2014).
1.6.5. Skrb za opremo
Spodaj je navedenih nekaj priporočil, kako poskrbeti za opremo. Ker oprema za kajtanje ni prav
cenovno ugodna, je smiselno, da uporabniki z njo skrbno ravnajo.
Posebej smiselno je upoštevati naslednje urekepe:
-

Največji negativni vpliv na kajt imajo UV žarki, zato je kajt potrebno po končani vožnji
pospraviti, če zagotovo vemo, da se ne bomo vrnili na vodo vsaj še 1 uro.

-

Napihnjenega kajta ne puščamo na močnem soncu, ker lahko zaradi vročine pride do
širitve zraka v tubi, ki jo potem raznese.

-

Med pripravljanjem kajta in pristajanjem, je potrebno biti previden na ostre predmete
na tleh, ki lahko poškodujejo ali natrgajo glavno tubo in blago kajta.

-

Sestavljenega in napihnjenega kajta ne puščamo na vetru, ker se z neprestanim
premikanjem blaga njegov material uničuje.

-

Deske ne puščamo v plitvi vodi, ker jo premikanje vode drgne ob pesek/mivko in tako
iz nje praska plasti.
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-

Pri kajtanju na mivki je potrebno paziti, da mivka ne zaide v ventil in tubo kajta ali v
cev od zračne tlačilke.

-

Pred začetkom kajtanja je potrebno preveriti vrvi, da niso na njih morebitni vozli. Ob
velikih silah vozli lahko povzročijo, da se vrv strga. Potrebno je preveriti tudi kajt, vsako
manjšo raztrganino pa popraviti. Z vsakim udarcem kajta v vodo obstaja možnost, da se
mala raztrganina razširi v večjo in je škoda potem večja.

1.7. Pravila kajtanja
Začetnikom kajtanja se zaradi nerazširjenosti športa še ni bilo potrebno ukvarjati s
postavljanjem pravil. Sčasoma pa so ugotovili, da je na vodi vedno večja gneča. Med seboj so
se začeli mešati kajtarji in jadralci na deski, prav tako pa je rastlo tudi število kajtarjev. Zato so
prevzeli nekaj pravil iz “bratskega“ športa, jadranja na deski, nekaj pa so jih postavili in zapisali
popolnoma na novo.
Prvo pravilo:
Kajtar, ki vstopa v vodo iz obale ima prednost pred kajtarjem, ki izstopa iz vode.
Razlaga pravila: Veter je včasih na obali zaradi različnih ovir in objektov precej neenakomeren.
Zato je kajtar, ki vstopa v vodo v večji nevarnosti.
Drugo pravilo:
Kajtar, ki se vozi v desno oziroma ima spredaj desni bok (angl. starboard), ima prednost. Zato
mora ohranjati svojo hitrost, višino in smer, da nasproti vozečemu omogoči umik. Kajtar, ki se
vozi v levo oziroma z levim bokom naprej (angl. port tack) se mora nasproti vozečemu
umakniti. Če je potrebno, spremeni svojo smer, zmanjša hitrost in spusti kajt nižje, da ne pride
do trka.
Razlaga pravila: To pravilo izhaja še iz starodavnih pomorskih kodeksov ter je uporabljeno v
večini vodnih športov in dejavnosti.
Tretje pravilo:
Ko dva kajtarja potujeta v isti smeri, ima prednost prvi in počasnejši kajtar.
Razlaga pravila: Ker prihaja od zadaj, ima zadnji voznik boljši pregled nad položajem. Tako
lažje spremeni svojo pot, ter se s tem umakne vozniku spredaj.
Četrto pravilo
Kajtar, ki vozi po valu, ima prednost pred kajtarjem, ki skače ali pelje v nasprotno smer. Razlaga
pravila: Ko se kajtar vozi po valu, težje manevrira s kajtom. Če pa se valovi lomijo na obalo
(angl. shore break), še vedno velja prvo pravilo desne prednosti.
Peto pravilo
Na vodi imajo pred kajtarjem vedno prednost ostali uporabniki morja oziroma vodne površine.
Kajtar mora v takem primeru odpeljati navzdol z vetrom in stran od njih.
Razlaga pravila: Kopalec ali potapljač se ne more odzvati tako hitro kot kajtar. Prav tako s tem,
ko ostanemo na spodnji strani vetra od njih (angl. downwind), preprečimo morebitne nezgode
v primeru naše izgube nadzora nad kajtom.
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Šesto pravilo
Za skok mora imeti kajtar prostora najmanj 50 metrov v smeri vetra in 30 metrov v smeri proti
vetru. Razlaga pravila: Prostor v smeri vetra je pomemben, ker kajtar po skoku leti z vetrom
navzdol, nikoli proti njemu. Prostor proti vetru mora biti prazen zato, ker lahko kajtar ob skoku
s kajtom zadane nasprotni kajt ali se zaplete v njegove vrvi.

1.8. Mednarodni znaki
Pred prvo praktično izkušnjo s kajtom običajneelikosti, je potrebno spoznati mednarodne
znake, ki nam pomagajo pri kajtanju. Ker je na kajt spotih vetrovno in je zato težko nekomu
povedati, da so naše vrvi zapletene ali da je z vrvmi vse v redu, uporabljamo znakovne signale.
Z njimi si zagotovimo varnost in zanesljivost pri pomembnih postopkih kot sta na primer
dvigovanje in pristajanje kajta. Dva najpogosteje uporabljena znaka sta “palec v zrak“ ter
“tapkanje po glavi“ (Malusa, 2012).
Palec v zrak uporabljamo pri postopku dviganja kajta. Z njim pokažemo osebi, ki nam pomaga,
da je z vrvmi in kjatom vse v najlepšem redu ter da ga lahko izpusti (slika 20). Hkrati je pred
tem znakom potrebno preveriti tudi našo okolico in dogajanje okoli nas, da imamo dovolj
prostora za dvig kajta. Če opazimo napako, ki smo jo storili pri povezovanju vrvi na kajt,
pokažemo obraten znak, palec obrnjen navzdol.

Slika 20. Mednarodni znak za dvig kajta (osebni arhiv, 2017).
Z rahlim tapkanjem po glavi (slika 21), nakažemo osebi na obali, da želimo kajt pristati.
Mednarodni znaki nam pomagajo pri sporazumevanju z osebami v drugih deželah, ki morda ne
govorijo istega jezika. Med spuščanjem oseba prime kajt za glavno tubo, nikakor ne za vrvi ali
kateri koli drugi del kajta.
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Slika 21. Mednarodni znak za pristanek kajta (osebni arhiv, 2017).
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1.9.Varnostni sistemi
Pred upravljanjem s kajtom na vodi, je potrebno vadečemu razložiti vse pripadajoče varnostne
sisteme, ter jih ponavljati, dokler ne postanejo avtomatizirani. V primeru nezgode oseba nima
veliko časa za razmislek, zato je potrebno reagirati mirno in preudarno. Prav tako poznavanje
varnostnih sistemov in obnašanja kajta med nezgodo osebam daje boljši občutek varnosti in
sproščenosti (Malusa, 2012).
V kajtanju vse od leta 2004 poznamo dva varnostna sistema, ki se do sedaj nista pretirano
spreminjala. Princip je ostal prakitčno isti, spremembe so samo na vizualnem področju. Prvi
sistem je quick release sistem, ki je povezan z zanko, s katero imamo kajt pripet na trapez
(chicken loop). Drugi sistem pa je uporaba varnostne vrvice (safety leash), ki ga uporabimo
samo v skrajni sili, saj se v primeru uporabe kajt popolnoma loči od nas.
1.9.1. Quick release
Je primarni varnostni način, s katerim ob aktivaciji kajt v trenutku izgubi vso svojo moč. Sistem
quick release je potrebno sprožiti v vsaki situaciji, ki predstavlja nevarnost nam ali okolici in
osebam okrog nas. Na primer, ko naš kajt nekontrolirano leti, ko se z drugim kajtarjem
zapletemo na vodi, ko se s kajtom in vrvmi zapletemo v objekt ali človeka, kadar je veter
premočan za našo velikost kajta in kadar smo sami na plaži ter želimo pristati (Malusa, 2012).
Vsi današnji proizvajalci kajt opreme uporabljajo enak princip za sprožitev varnostnega
sistema. Na krmilni palici, quick release potisnemo stran od sebe (slika 22) in kajt ostane z
nami povezan samo na eni vrvi – safety leash (slika 23). Bar tako potegne naprej, vse vrvi na
kajtu pa se sprostijo. Ker vrvi niso napete, kajt izgubi svoj profil in začne prosto in brez moči
padati proti vodi ali tlom (Malusa, 2012).
V primeru, da je bil v trenutku nevarnosti varnostni sistem aktiviran, nato pa nevarnost mine,
lahko kajt ponovno dvignemo v zrak brez pomoči. V večini primerov je to mogoče, v redkih pa
se vrvi tako zapletejo, da je potrebno oditi na obalo ter vrvi ponovno pripraviti za pritrditev. To
je precej odvisno tudi od proizvajalca. Nekateri varnostni sistemi delujejo tako, da bar ostane
na določeni dolžini od kajta in se ne zaplete preveč v ostale vrvi. Takšen sistem je prijaznejši
za ponoven dvig kajta v vodi. Po varnostni vrvici potegnemo bar nazaj do sebe, pri čemer je
potrebna velika previdnost, da se varnostna vrvica ne zaplete okrog rok, nog ali glave. Nato
nazaj sestavimo chicken loop, si pritrdimo kajt na trapez, ga dvignemo iz vode in nadaljujemo
z vožnjo. V drugem primeru, pa ob aktivaciji varnostnega sistema bar povleče skoraj
popolnoma do kajta. Ponovna vožnja je v tem primeru malce težja, ker se bar zelo hitro zaplete
ob vrvi, ki niso napete. Pri tem je treba poudariti, da čeprav je kajt popolnoma brez moči, ga
voda in veter še vedno odnašata navzdol, kar povzroča tudi premike in zapletanje vrvi.
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Slika 22. Pred aktivacijo quick release sistema (osebni arhiv, 2017).

Slika 23. Ob aktivaciji quick release sistema (osebni arhiv, 2017).
1.9.2. Varnostna vrvica (safety leash)
V poglavju z opremo smo omenili, da iz trapeza na bar vodi samostojna vrvica, ki jo imenujemo
safety leash (slika 24). Njena naloga je, da ob aktivaciji varnostnega sistema quick release
ohranja kajt v stiku s kajtarjem.
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Varnostna vrvica je bila na začetku popolnoma navadna vrv, speljana iz bara na trapez. Danes
je sestavljena deloma iz elastičnih materialov, ki absorbirajo nenadno silo kajta, ki pada proti
tlom in tako ublažijo poteg. Celotna vrv je debelejša in prevlečena z mehkim plastičnim
materialom. Na eni strani ima vponko (št 1 na sliki 24), ki jo pritrdimo na bar ob dvigu kajta in
ostane pripeta vse do pristanka in zaključka kajtanja. Na koncu, kjer leash pritrdimo na trapez,
se nahaja plastični del rdeče barve (št. 2 na sliki 24). Sestavljen je iz posebnega sistema
zapenjanja, ki se ob potegu naprej loči od trapeza. S tem izvedemo varnostni ukrep številka 2.

Slika 24. Varnostna vrvica (safety leash) (osebni arhiv, 2017).
Varnostna vrvica je uporabna šele po potegnu prvega varnostnega sistema (quick release). Če
ima kajt kljub temu, da je bil prvi sistem aktiviran, še vedno dovolj moči, da nas vleče po ali
pod vodo, je potrebno uporabiti še drugi sistem in se popolnoma ločiti od kajta.
Razumevanje teh dveh varnostnih sistemov je najpomembnejši vidik kajtanja. Varnostni
sistemi lahko tudi rešijo življenje, predvsem pa zmanjšajo potencialno nevarnost. Obvezno je,
da se spoznamo z varnostnimi sistemi preden prvič upravljamo s kajtom. Kot vsaka stvar, tudi
varnostni sistemi ne delujejo vedno brezhibno. Zato je priporočljivo, da jih na vsake toliko časa
preverimo, v nasprotnem primeru lahko pride do nekontrolirane aktivacije ali pa zatajitve
varnostnega sistema (Malusa, 2012).
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1.9.3. Samoreševanje
Skrajni ukrep v nezgodi je samoreševanje. Ker ne moremo vplivati na nobeno situacijo na vodi,
je potrebno biti vedno pripravljen na nezgodo. Tako obstaja možnost, da ostanemo sredi
globoke vode, na našem kajtu so vrvi preveč prepletene, da bi ga ponovno dvignili, na obali pa
nas nihče ne vidi in nam ne more pomagati. Da se varno vrnemo na obalo, je potrebno najprej
aktivirati varnostni sistem – quick release. S tem kajt izgubi vso moč, z njem pa ostanemo
povezani samo preko varnostne vrvice – safety leash. Nato je potrebno pridobiti nazaj krmilno
palico. To storimo tako, da potegnemo vrv, s katero ohranjamo stik s kajtom, dokler ne pridemo
do krmilne palice. V tem trenutku začnemo ovijati varnostno vrv okoli krmilne palice. S tem
omogočimo isti efekt, kot če bi bil kajt še vedno na varnostni vrvi, le da je ta fiksirana na krmilni
palici, ki jo mi lahko brez posledic držimo v rokah. Vrvico zavijemo okrog palice približno 10
– 15 krat, nato na koncu naredimo zanko, ki nam pomaga, da vrvica ostane ovita na palico. S
tem poskrbimo, da je še vedno napeta le tista vrv, na kateri je kajt brez moči. Ostale vrvi so
sproščene.
Ko je varnostna vrv ovita okrog krmilne palice, lahko začnemo ovijati ostale vrvi v obliki
osmice na krmilno palico. S tem postopkom vlečemo kajt počasi k sebi. Kajt je ves čas na vodi
obrnjen v nevtralen položaj in je brez moči. Ko zvijemo vse vrvi, jih je potrebno zavarovati z
varnostnima gumicama na krmilni palici. Po zavarovanju vseh vrvi kajt obrnemo na vodi v isti
položaj kot ga imamo pri nošenju na obali. Nato se uležemo na skrajni rob glavne tube ter po
stranski vrvi poskušamo doseči še drugi rob kajta. Moramo ga uporabiti kot jadro, ki nas bo
odvleklo do obale. Če veter piha premočno ali stran od obale, je potrebno kajtu spustiti glavno
tubo in ga zviti na vodi. Pri tem je potrebno paziti, da v tubo ne pride voda. Stranske tube
pustimo napihnjene, da kajt ohrani nekaj plovnosti. Nato se uležemo po dolžini zvitega kajta
ter odplavamo proti obali.

1.10. Metodika učenja kajtanja
V začetku kajtanja v Sloveniji, je vse učenje potekalo popolnoma samostojno in brez pomoči.
Ker pri začetkih kajtanja v Sloveniji ni bilo dostopa do kakršnihkoli posnetkov in interneta, so
bili slovenski začetniki kajtanja samouki. Hkrati so se udeležili srečanja kajtarjev v Maroku,
kjer so dobili prve licence za vaditelje kajtanja. Na tem tečaju so predelali zgolj osnovne stvari
kot so: kako učenca naučiti speljevanja iz vode ter kako v zraku manevrirati s kajtom.
Varnostnim ukrepom takrat niso posvečali pozornosti. Zaradi uporabe dvolinijskih kajtov,
takrat v programu učenja ni bilo niti body dragginga. Hkrati so šole zagovarjale uporabo
varnostne vrvice na deski, ki je danes v tečajih prepovedana, zaradi nevarnosti udarce deske
(V. Breceljnik, osebna komunikacija, 7.3.2017).
Danes je IKO metoda mednarodno najbolj razširjena metoda učenja kajtanja, ki jo ponuja
Mednarodna kajt organizacija (IKO). Njen cilj je v svetovnem merilu izboljšati kakovost učenja
kajtanja skozi izobraževanje inštruktorjev. Njihov koncept učenja je dodobra razdelan in
temeljit, zajema pa tako teoretične kot praktične vaje. Na začetku tečaja vsak tečajnik dobi
pisno gradivo, ki mu je v pomoč tekom tečaja. Začetne ure lahko odvodi en inštruktor za več
tečajnikov, kjer razloži teoretične pojme v kajtanju in fizikalne osnove. Delo nato poteka
večinoma individualno, največkrat v parih. Inštruktor z vadečim predela osnove letenja kajta z
manjšim kajtom (angl. trainer kite). Vadeči nato precej hitro začne z učenjem nadzorovanja
kajta na mestu ter predela oba varnostna ukrepa (quick release in depower). Po tem je
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pripravljen za vaje v vodi, s katerimi tečajnik ponovi manevriranje kajta ter vaje za pomikanje
po vodi brez deske ter pridobivanje deske. Te vaje med drugim zajemajo tudi body dragging
brez deske ter z desko. Ta del tečaja je zelo pomemben, ker z njim vadeče naučimo, kako
pridobijo izgubljeno desko ob padcu. Šele ko inštruktor oceni, da vadeči dovolj obvlada vse
elemente, se posvetita vodnemu štartu. Tu največji problem predstavlja deska, na katero mora
učenec vedno paziti. Tako je potrebno na trenutke odmakniti pogled s kajta in se posvetiti samo
deski, kar ob slabo naučeni kontroli kajta lahko predstavlja težavo. Zato je pomembnejše, da se
več časa nameni prejšnjim korakom, kot je npr. nadzorovanje kajta. S prehitevanjem korakov
učenja je škoda za učenca lahko velika. Tečaj je uradno zaključen, ko je učenec zmožen
samostojno peljati v obe smeri in se vrniti na začetno točko.
Na koncu tečaja je vsak učenec registriran s strani inštruktorja na uradni IKO strani, poleg tega
pa dobi še člansko izkaznico, na kateri je označen nivo njegovega znanja. S tem dobijo kajt
centri po svetu informacije o znanju učenca, ki si želi izposoditi opremo, hkrati pa inštruktorji
od vadečih dobijo povratne informacije o svojem delu.
Izobraževanje inštruktorjev poteka na seminarjih, ki jih IKO organizira po celem svetu. Nam
najbližji je na Hrvaškem, natančneje na polotoku Pelješac, v kraju Viganj. Za pridobitev licence
inštruktorja kajtanja prve stopnje je najprej potrebno 10 učnih ur pomagati drugemu inštruktorju
ter pridobiti uradni naziv asistenta inštruktorja (angl. assistant instructor). Nato je potrebno
opraviti tečaj za inštruktorja, ki je sestavljen iz samostojnega tečaja prve pomoči, teoretičnih
predavanj in izpita ter praktičnega dela. IKO na lokacijo izobraževanja inštruktorjev pošlje
nadzornika, ki je zadolžen za vsa predavanja in nadzorovanje ter pomoč pri praktičnem delu. V
primeru slabih vetrovnih razmer v času tečaja nadzornik opiše do sedaj opravljeno delo
kandidata ter opredeli njegove nadaljne naloge. Najpogostejša rešitev problema nezmožnosti
izpeljave tečaja do konca je ta, da kandidat dobi razpisano število ur, ki jih mora kot pomoč
opraviti pri poljubnem inštruktorju z ustrezno licenco. IKO licenco je potrebno vsako leto
obnoviti, po preseženem številu ur učenja (2500), pa inštruktor napreduje iz prve stopnje na
drugo stopnjo.
Druga najbolj razširjena licenca v Evropi je VDWS. Prihaja iz Nemčije in ima podoben način
učenja kot IKO. V tečaj je vključen tudi teoretični test, brez katerega učenec ne more pridobiti
osnovne licence. VDWS pokriva tudi ostale vodne športe, kot so srfanje in jadranje. V naših
prostorih ta licenca in šola nista najbolj razširjena.

1.11. Cilji in hipoteze
Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, ali so posodobitve varnostnih sistemov razlog, da se je
kajtanje iz nevarnega športa razvilo v uporabniku prijazen šport. Zanimalo nas je tudi, ali se je
metodika učenja kajtanja od začetkov pa do danes skrajšala in kakšen vpliv je na to imel razvoj
opreme.
Skladno s cilji, smo si postavili naslednje hipoteze:
H1: Razvoj opreme je vplival na večjo varnost pri kajtanju.
H2: Razvoj opreme je vplival na lažjo in krajšo metodiko učenja kajtanja.
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2. METODE DELA
2.1. Preizkušanci
Za sestavo magistrskega dela smo s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika v našo
raziskavo vključili vzorec 100 oseb, ki so vsi aktivni kajtarji. V anketi je sodelovalo 68 moških
in 29 žensk, njihov starostni razpon je bil od 18 do 60 let.

2.2. Pripomočki
Anonimni vprašalnik je bil sestavljen iz 20-ih vprašanj, ki so bila zaprtega in odprtega tipa.
Ankeiranje je bilo izvedeno s pomočjo spletne strani 1KA.si. Dobljene podatke smo obdelali s
statističnim programom IBM SPSS (različica 22, IBM Inc., Chicago, ZDA) in Microsoft Excelu
(različica 2016, Microsoft Corporation, Redmond, ZDA).

2.3. Postopek
S pomočjo spletne strani 1KA.si smo sestavili spletno anketo, ki smo jo delili na družbenih
omrežjih.
Podatke smo obdelali v statističnem programu IBM SPSS (različica 21, IBM Inc., Chicago,
ZDA) in Microsoft Excel (verzija 2016, Microsoft Corporation, Redmond, ZDA). Prvotno smo
vsem spremenljivkam izračunali mere opisne statistike (število vseh odgovorov in deleži).
Za testiranje raziskovanih hipotez smo uporabili dvosmerni hi-kvadrat (2), kjer smo
predhodno preverili predpostavko velikosti pričakovnih frekvenc. V primeru, da so bile
pričakovane frekvence v posamezni celici manjše od 5, smo sosednji dve najmanjši celici
združili skupaj in šele potem izvedli analizo hi-kvadrata.
Vse podatke smo obdelali pri stopnji tveganja 5% in jih prikazali v tabelah ali grafikonih.
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3. REZULTATI Z RAZPRAVO
V raziskavo je bilo vključenih 100 merjencev.
80%
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10%
0%
moški
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Slika 25: Udeleženci ankete po spolu.
Na Sliki 25 je prikazana porazdelitev moških in žensk, ki so sodelovali v raziskavi. Rezultati
kažejo, da je bil v raziskavo vključen večji delež moških (70%). Število preizkušancev ženskega
spola je nizko, kar je za podobne študije ekstremnih športov običajno (Ceylan idr., 2016).
Menimo, da se bo število žensk, prisotnih v kajtanju, povečalo, saj proizvajalci prilagajajo
opremo.
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20%
36,08%
15%

27,84%

27,84%
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8,25%
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18-25 let
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46-60 let

0%
60 let ali več

Slika 26: Udeleženci ankete po starosti.
Na Sliki 26 je prikazana porazdelitev preizkušancev po starosti. Rezultati kažejo, da je večina
preizkušancev starih do 45 let (91,75%). Manjši delež preizkušancev je starosti med 46 do 60
let (8,25%). Preizkušancev starejših od 60 let, ni. Starost številčno najbolj zastopanih skupin je
bila podobna ostalim tujim raziskavam na področju kajtanja (Silva idr., 2015). Kaže nam na to,
da je kajtanje razmeroma nov šport, ki pridobiva na popularnosti predvsem pri mlajših
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generacijah. Zastopanost preizkušancev ostale starosti (od 45 let naprej) je dokaj nizka.
Menimo da je razlog v tem, ker je raziskava potekala na družabnih omrežjih.
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Slika 27: Učenje kajtanja po obdobjih.
Na Sliki 27 je prikazana porazdelitev preizkušancev glede na obdobje učenja kajtanja. Rezultati
kažejo, da se je večina preizkušancev naučila kajtanja med letoma 2008-2012 (30,61%) in po
letu 2012 (48,98%). Manjši delež preizkušancev se je kajtanja naučil pred letom 2008 (skupno
20,41%). Iz porazdelitve preizkušancev glede na obdobje učenja kajtanja je razvidno, da je
kajtanje šport, ki postaja vedno bolj priljubljen. Pričakujemo, da bo število kajtarjev še
naraščalo, ker med mladimi velja za varen ekstremni šport.
Tabela 1: Razlike med obdobjema v času učenja kajtanja.
Čas učenja kajtanja

Obdobje

Skupno

Več
kot 40
ur.
2

Skupno

10-19 ur.
8

20-29 ur.
6

30-39
ur.
1

% 15,0%

40,0%

30,0%

5,0%

10,0%

20,41%

N

34

21

5

5

78

% 16,67%

43,59%

26,92%

6,41%

6,41%

79,59%

N

42

27

6

7

98

42,86%

27,55%

6,12%

7,14%

100,0%

19982008

N

2008dalje

1-9 ur.
3
13
16

% 16,33%

χ²

p

0,47

0,98

20

Legenda: X2-testna statistika (dvosmerni hi kvadrat); p- statistična značilnost; N- število odgovorov.

V Tabeli 1 so prikazane razlike med obdobjema učenja v času posvečenem učenju kajtanja.
Rezultati kažejo, da med obdobjema ne prihaja do značilnih razlik v času učenja (p=0,98).
Ugotovili smo, da je večina ljudi za učenje kajtanja porabila med 10 do 30 ur v obeh obdobjih.
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Glavnina preizkušancev v obeh obdobjih je za učenje kajtanja porabila med 10 do 19 ur (nad
40% v obeh obdobjih). Poleg tega smo ugotovili, da je zelo majhen delež preizkušancev
potreboval več kot 30 ur za učenje.
Naša druga hipoteza se je nanašala na skrajšan čas učenja zaradi razvoja opreme. Pri času učenja
skozi različna obdobja ni prišlo do značilnih razlik, zato lahko hipotezo ovržemo. Enak čas
učenja lahko pripišemo dejstvu, da se je kvaliteta učenja povečala. Prav tako se je povečala
količina učne snovi. Oprema je ob napredku pripomogla k lažjemu dvigovanju kajta iz vode ter
varnostnim ukrepom, ki zmanjšujejo možnosti nezgod.
Tabela 2: Spoznavanje quick releasa v času učenja glede na obdobje.
Odpenjanje chicken loopa v
času učenja.
DA
1998-2008
Obdobje
2008-dalje
Skupno

Skupno

χ²

p

0,02

0,90

NE

N 12

8

20

% 60%

40%

100%

N 48

30

78

% 61,54%

38,46%

100,00%

N 60

38

98

% 61,22%

38,78%

100,00%

Legenda: X2-testna statistika (dvosmerni hi kvadrat); p-statistična značilnost; N-število odgovorov.

V Tabeli 2 so prikazane razlike porazdelitve odgovorov med obdobjema začetkov učenja
kajtanja glede na uporabo varnostnega sistema chicken loop. Rezultati kažejo, da med
obdobjema ne prihaja do značilnih razlik (p=0,90). Ugotovili smo, da je večina preizkušancev
v obeh obdobjih dala velik poudarek temu varnostnemu sistemu (nad 60%).
Naša prva hipoteza je bila, da je razvoj opreme vplival na večjo varnost v kajtanju. Ker pri
vprašanju o uporabi varnostnih ukrepov med učenjem ni prišlo do značilnih razlik (Tabela 2),
je hipoteza ovržena. Velik del varnosti prispeva kajtar sam. Ni dovolj pojav novih varnostnih
sistemov, ampak tudi znanje o njihovi uporabi. Za to mora poskrbeti šola ali tečajnik sam.
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Neustrezni varnostni sistemi na kajtu.

3,4

Drugo - prosim: napišite.

3,9

Neupoštevanje pravil kajtanja.

4

Nepoznavanje spota in nevarnosti na…

4

Nepoznavanje uporabe varnostnih…

4,1

Težki pogoji (gneča, velikost spota).

4,1

Izbira neprimernega spota glede na…

4,2

Nepoznavanje pravil kajtanja.

4,2

Prevelika "samozavest" in "kazanje…

4,3

Precenjevanje lastnih sposobnosti in…
0

4,6
1.5

3

4.5

Slika 28: Dejavniki vpliva na nezgode.
Na Sliki 28 so prikazani dejavniki vpliva na nezgode. Rezultati prikazujejo, da je večina
preizkušancev izrazila močno strinjanje z navedenimi dejavniki tveganja, z izjemo neustreznih
varnostnih sistemov na kajtu (3,4). Nasprotno z našimi pričakovanji smo ugotovili, da večina
kajtarjev meni, da je večji razlog za nezgode človeški faktor kakor oprema.
Med dejavniki vpliva na nezgode lahko opazimo, da ljudje zaupajo opremi. Na prvih dveh
mestih dejavnikov tveganja je bila človeška neprevidnost ter precenjevanje lastnih sposobnosti.
Večina poškodb v kajtanju se po raziskavi Vormittag, Calonje in Briner (2009) zgodi zaradi
vožnje v prenizki vodi ter po trku dveh kajtarjev. Med našimi dejavniki tveganja je šele na
tretjem mestu faktor, ki je odvisen od znanja, pridobljenega na tečaju. Neustrezni varnostni
sistemi na kajtu po mnenju večine niso med glavnimi razlogi za nezgode. Vendar pa v svoji
raziskavi o pravilni pripravi varnostnih sistemov pred začetkom kajtanja, Lundgren idr. (2011)
rešitev v zmanjšanju nezgod ter povečaju varnosti v kajtanju, vidijo v poenotenju opreme.
Predlagajo enake barve za varnostne sisteme vseh proizvajalcev ter enotne mehanizme uporabe.
V zadnjih letih je to že opazno, večinoma vse svetovno poznane znamke uporabljajo enake
barve opreme.
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Slika 29. Primerjava načinov učenja po obdobjih.
Na Sliki 29 je prikazana primerjava načinov učenja po obdobjih. Rezultati kažejo, da se je po
letu 2008 kajtanja učilo več preizkušancev v uradnih tečajih (52,56%) glede na obdobje pred
2008 (30%). Nasprotno smo ugotovili razlike v samostojnem učenju, kjer je bil delež višji v
prvem obdobju (19,62% višji delež glede na obdobje po letu 2008). Podobno enak večji delež
smo ugotovili tudi pri preizkušancih, ki so svoje znanje pridobili preko prijatelja izven tečaja
(8,08% višji delež glede na obdobje po letu 2008). Iz načina učenja po obdobjih lahko sklepamo
o večji osveščenosti preizkušancev glede nevarnosti športa. Raje se odločajo za učenje v
uradnih tečajih, ki poleg pravilne metodike učenja nudi kakovostno opremo ter varnost.
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4. SKLEP
Glede na zastavljene cilje smo se posvetili predvsem vprašanjem na anketnem vprašalniku, ki
so bila ključna za naše hipoteze.
Veliko vlogo je igralo dobro poznavanje tematike kajtanja in učenja. Pri marsikateri temi in pa
tudi zbiranju podatkov smo se lahko oprli na lastne izkušnje, ki si jih je avtor pridobil v 10 letih
prakse.
Ugotovili smo, da preizkušanci kajtanje dojemajo kot varen šport. K temu so pripomogle
posodobitve varnostnih sistemov ter znanje o njihovi uporabi. Prvo hipotezo o vplivu
varnostnih sistemov na varnost v kajtanju smo tako ovrgli. Menimo, da je glavni razlog za
nezgode v kajtanju človeški faktor. Pri uradnih tečajih je učenje varnostnih ukrepov ustrezno,
pomembni pa so predvsem preizkušanci, ki so se naučili kajtanja samostojno.
V našem magistrskem delu nas je tudi zanimalo, če se je skozi različna obdobja skrajšala
metodika učenja kajtanja. Ugotovili smo, da je trajanje učenja kajtanja ostalo nespremenjeno,
povečala pa se je količina elementov v metodiki. Zato smo tudi našo drugo hipotezo ovrgli.
Vedno je projekt mogoče izpeljati bolje, zato lahko omenimo nekaj pomankljivosti. Anketa je
bila zaradi svoje strukture predolga, ker smo hoteli zajeti čim več podatkov. Druga
pomankljivost, ki smo jo opazili, je bila pri sami strukturi vprašanj, ki bi bila lahko razdelana
tudi na pomen varnosti na obali.
Rezultati naše raziskave so lahko koristni za nadaljne analize na tem področju. V veliko pomoč
so nam lahko tudi pri izdelavi knjige o razvoju tega športa. Hkrati so intervjuji z začetniki
kajtanja priložnost, da njihova imena ostanejo trajno zapisana v zgodovini tega športa. Na nek
način smo s tem delom ostali zvesti tradiciji in pokazali spoštovanje do začetnikov, ki so ostalim
utrli in zagotovo tudi olajšali pot. Nekateri med njimi še danes svoje znanje prenašajo na
nadaljnje generacije kajtarjev.
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6. PRILOGE
6.1. Transkripcija intervjuja z Vilijemom Breceljnikom
Kje ste prvič slišali za kajtanje?
Prvič sem slišal za kajtanje na neki padalski tekmi v Švici, v Verbierju, leta 1999. Znanec mi
je ob večernem druženju omenil, da se v Franciji dogaja nekaj novega in zanimivega v povezavi
s padali, da se bojda nekateri z njimi vozijo po vodi. Potem sem to začel sam raziskovati, vendar
je bilo takrat, v časih brez interneta, to precej težka naloga. Odkril sem članek v neki reviji in
jim poslal pismo, ker v tistih časih še ni bilo emailov. Odgovorilo mi je podjetje Seasmik, po
nekajkratnem dopisovanju sem pri njih naročil prvi kajt.
Kakšna pa je bila cena tega prvega kajta?
Uf, to je bilo kar drago. Za Seasmika se ne spomnim točno, za prvega Naisha (6 m²), pa sem
takrat plačal okrog 630 funtov.
Kako pa so izgledali začetki učenja?
Z Seasmikom sem začel na snegu. Kajt sem naročil decembra, tako da sem ga po pošti prejel
pozimi, januarja. Seveda je bilo potrebno zadevo takoj preizkusiti. Ko sem dobil paket s
padalom, kot zakleto prva 2 tedna ni pihalo popolnoma nič. Zato sva s prijateljem Stanetom
(Intiharjem op.a.) sklenila preizkusiti nekaj drugega. On je imel neko staro Opel Astro, ki je
imela tudi strešno okno. Z njo sva se zapeljala na cesto, ki se spusti od Ižanke na Meteno, snega
je bilo okrog pol metra. Stane je vozil, jaz pa sem na sopotnikov sedež dal oddejo in stopil nanj.
Čez odprtino na strehi sva speljala vrvi in kajt postavila direktno za avto (ruski štart). Avto je
speljal in kajt se je seveda lepo počasi dvignil nad naju v avtu. Ko je hitrost avta naraščala, je
mene kajt počasi začel vleči proti odprtini v strehi. Seveda takrat kajt ni bil na ničesar pripet, v
rokah sem držal bar in ga trmasto poskušal kontrolirati. Ko me je kajt začel že močno vleči,
sem mu zavpil: “zmanjšaj, zmanjšaj“, on pa me je napačno razumel in je še pospešil. Povleklo
me je na streho in nato sem se skotalil z nje, ko se je avto le ustavil. V drugem poskusu, ko sem
avto vozil jaz, sva zaradi varnosti spremenila najin način. Stane, ki je kontroliral kajt, je sedel
na robu sedeža ob odprtih zadnjih vratih karavana. Tako sva se potem vozila v avtu, da sva
sploh lahko preizkusila kajt. Nato smo odšli najprej na Cerkniško jezero, ki je bilo takrat polno
vode. Stane je imel nad jezerom hišo, zato je ob vsaki sapici poklical naju z Jernejem
(Privškom), ki sva se usedla v avto in odpeljala.
Ko je vreme postajalo toplejše, smo šli prvič tudi v Marino Julijo. Takrat je bila obala
popolnoma drugačna, z avtom si imel dostop direktno do morja. Obala je bila v tistih časih
prazna, mogoče 3 windsurferji, in to je to. Takrat je prišlo do kar resne nezgode, ko nam je kajt
potegnilo iz roke. Odšli smo na močno burjo, 30 – 35 vozlov. Takrat še niso poznali nobenega
depowerja, ves čas je bilo “full power“. Bar je bil dvolinijski, na trapez pa je bil pripet s
karabinom! Tako da takrat, če te je kajt povlekel, si lahko samo čakal in molil, da čimprej
pristaneš na tleh. No, takrat na tisti burji je Staneta v trenutku sunek vetra dvignil v zrak in ga
nesel po zraku približno 30 m, nato pa ga zabil ob tla. Jaz sem mislil, da ne bo več vstal. Stali
smo čisto ob vodi, njega je dvignilo in neslo do današnjega nasipa. Njemu pa kot po čudežu ni
bilo nič, razen ogromnega hematoma na boku. Mislim da so mu takrat iz noge spunktirali več
kot en liter tekočine. Takrat je bil samo v neoprenu, nobene čelade, nič. Mislim da če bi bil
kdorkoli drug na njegovem mestu, takrat ne bi vstal.
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Kakšne pa ste imeli deske?
Deske so bile doma narejene, delal jih je Stane, popolnoma primitivne, samo po slikah iz revij.
Takratne dimenzije so bile podobne današnjim, dejansko smo kajtali na malo premajhnih
deskah (manjše kot 130cm). Sestavljene so bile iz stiroporja in poliestra, popolnoma trde in
nefleksibilne.
Še enkrat, takrat ni bilo nobene pametne literature, o raznih razlagah na internetu si lahko samo
sanjal.
Paščki na deski so bili bolj kot ne osnovne gurtne, šival sem jih sam v delavnici. Podloge za
noge pa smo šli iskati v tovarno gum Savo, kjer so uporabljali neko peno pri podloževanju
strojev. Iz tistih plošč pene, smo potem izrezali na roke podloge za deske. Oprema je bila res
primitivna, počasi pa so se že začeli pojavljati prvi modeli na trgu, s paščki oblečenimi v
neopren in podobno.
Nato pa leta 2001 odhod v Maroko, Essouiro, in uradna licenca za inštruktorja kajtanja?
Da, to je bila francoska šola za vaditelje. V Maroku smo bili 10 dni, vse dni je pihalo +30 vozlov
in ogromni valovi, brutalne razmere. Na tem tečaju je bila zbrana res sama kajtarska elita iz
Evrope in nekaj posameznikov iz Afrike. Kdor je kaj znal, je bil prisoten. Spomnim se nekega
Maročana, velik približno meter in pol, čista “mišica“ Do danes še nisem videl nikogar skočiti
tako visoko. V tistih časih in s to opremo, je to bil res dosežek. Da poguma ne omenjamo.
Kje pa ste izvedeli za to srečanje v Essouiri?
Preko prijatelja, Francoza, ki je bil jadralni padalec. Tudi sam se je začel ukvarjati s kajtanjem
in potem sem preko njega dobil naslov, kje se bo to odvijalo. Nato je sledilo kontaktiranje spet
preko faks naprave in smo se odpravili v Maroko.
Kakšen pa je bil sistem tečaja?
Takrat je bila zadeva še precej v povojih ... Vsi kajti so bili le dvolinijski, precej malo informacij
je bilo o vsem. Delali smo kako naučiti tehniko speljevanja, tehnika vožnje kajta, reševanje
pozabi...pravila vožnje smo povedali samo to, da so enaka kot pri surfarjih. Self rescue smo
nekaj poskušali, vendar je bilo vse zelo osnovno. Naučili smo se tudi tega, da ko v nezgodi
navijaš vrvi v vodi in plavaš proti kajtu, narediš z vrvmi zanko preko kljuke. Tako se izogneš
držanju vrvi v rokah in ob nenadnem sunku ti vrvi potegne samo preko kljuke, ne pa po roki.
Body dragga nismo delali, pojavil se je šele pri 4 linijskih kajtih.
Dejansko, ko je kajtanje prišlo ven, se je to dolgo časa govorilo, da je to pravzaprav muha
enodnevnica, da se ne bo obdržalo. Mi smo takrat dejali: “Sedaj, ko smo ugriznili v to, gremo
do konca. Kar bo, bo.“ Ampak tudi v sanjah si nismo predstavljali, da bo to tako kot je danes.
Da bo kajtanje praktično med najbolj popularnimi vodnimi športi.
Učili smo se na navadni dolžini vrvi, danes učijo to na kratkih vrveh. Ker če gre kaj narobe, je
kajt s krajšimi vrvmi, krajši čas v power coni.
Naučili smo se tudi izrazov kot so rob okna, power cona. Vendar smo kajte še vedno dvigali
preko power cone, popolnoma sami. Takrat še ni bilo pomočnikov, vse smo delali sami.
Kaj pa iskanje spotov v naši bližini?
Smo se kar malo po svoje potikali po Hrvaškem. Za Neretvo (ki danes velja za spot za učenje
na Hrvaškem), nam je povedal znanec iz Hrvaške. Dejal je, da se je sprehajal po obali in
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slučajno videl spot, ki bi morda bil primeren. Takrat tam ni bilo nič, čista divjina. Precej smo
se namučili, da smo ta kraj sploh našli. Ceste niso bile niti asfaltirane, vozili smo se med samim
trsjem. Vsi smo mislili, da se bomo tam notri izgubili, na koncu pa nam je le uspelo najti ta
spot. Bili smo malo razočarani, ker nismo vedeli, da se tam vsako leto obala precej spreminja.
Namreč, po morskem dnu je mivka, voda pa je v zalivu ob plimi visoka približno pol metra. Ob
oseki, pa se voda toliko zniža, da se pojavijo pasovi mivke, ki gledajo iz vode, na vsake 3 metre.
Zato se nam je takrat to zdelo nemogoče za izkoristiti.
Pri Izoli smo tudi poskušali, vendar se je vsaka vožnja končala ali z izgubljeno opremo ali pa z
nesrečo. Ko tam zapiha burja, te odnaša ven, proti odprtemu. In tako smo izgubili nešteto desk.
Od nas, začetnikov, ne poznam nikogar, ki bi bil tam najmanj 3x pa da ni izgubil deske.
Tudi organizacija med nami je bila slaba. Nismo se dogovorilo recimo, da bi med tem ko nekdo
kajta, bil na vodi nekdo v najetem čolnu in bi pazil na nas.
Kje je bilo spremljanje napovedi za veter v Italiji?
Takrat smo bili precej optimistični, poslušali smo v glavnem samo radijske napovedi, ki so bile
precej površne in nenatančne. Največkrat smo bili zadovoljni že s tem, da je bilo napovedano
sonce, in smo se spakirali v avto in odšli na izlet.
Potem pa je prišlo že do učenja bodočih kajtarjev?
Ne ne, na začetku smo to mi počeli predvsem za zabavo, na kajtanje nismo gledali iz
komercialnega vidika. Občasno se je pojavil čigav prijatelj, ki je rekel, da bi se rad naučil, pa
smo ga skupaj naučili. Potem smo odšli z njimi na Barje, da so začetne ure obvladanja kajta
naredili na suhem, in tako naprej.
Prvo šolo v Sloveniji sem v bistvo imel jaz. Vendar ne tako, da bi imel na nekem spotu
zakupljen prostor za učenje. Vsakič ko je bila napoved, smo se vozili iz Ljubljane, že takrat
smo hodili v Marino Julijo. Kakšno leto kasneje, pa smo z Jernejem (Privškom) odšli v Ulcinj,
kjer je on odprl prvo uradno šolo kajtanja, Kitesfero.
Pa pojdiva še na opremo, kateri kajti so se takrat uporabljali in kakšni so bili?
Takrat so bili v uporabi samo dvolinijski kajti. Prednjačile so znamke Wipika, Naish, Seasmik,
Cabrinha,...Kajti so imeli tako kot danes, glavno tubo, in ponavadi 3 stranske tube (Wipika,
Naish). Nato so začeli komplicirati, baje zaradi trdnosti, in so kajtu dali tudi po 7 stranskih tub
(North Rhino). To je izgledalo kar malo smešno. Vrvi so bile okrog 28 – 30 metrov, torej nekje
10 metrov daljše kot danes. Nobenega depowerja, edini varnostni ukrep je bil, da si kajt dal na
rob okna in upal, da bo popustil. Varnostni sistem je bila edino zapestnica okrog roke, ki je
vodila do “varnostne vrvi“, ki je bila pripeta na eno izmed stranskih linij. Ko si bar spustil, ti je
to ostalo na roki, sila je delovala samo na eno linijo, in kajt je po teoriji padel v vodo. Ko je
prišlo do tega, nisi več mogel pobrati kajta iz vode, tako kot danes. Še kasneje, ko so prišli kajti
C oblike, je bil water relaunch na meji znanstvene fantastike. Ta sistem so potem ugotovili, ko
so kajtu porezali robove, da se je v vodi sam premaknil na rob okna in dvignil.
Zadnja leta pa so v modi spet kajti s po 3 ali 4 stranskimi tubami, praktično kajtov s 5 stranskimi
tubami ne vidiš več. Danes prakticirajo že kajte brez stranskih tub. Pri teh sem imel malo
pomislekov, kako se brez opore dvignejo iz vode. Vendar je pri njih dizanj glavne tube malce
drugačen, robovi so bolj zavihani navzgor. Cela tuba tako nikoli ne pade v vodo, vedno je en
del dvignjen nad vodo, in tako veter lažje pride pod kajt, ga postavi na rob in dvigne. Slaba
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stran tega pa je, da na obali tak kajt leži na pesku in ga pesek ter veter nenehno na nek način
brusita in uničujeta.
Bar je bil daljši kot danes, vrvi pa so bile vse bele barve. Sistem zapenjanja vrvi na kajt, je bil
enak kot danes, s prusikovimi vozli, ki originalno izhaja iz jadralstva. Material za vrvi je enak
kot danes.
Kje pa ste to novo opremo dobili?
Na začetku smo opremo naročali direktno pri podjetjih kot so Naish, Wipika,... Kmalu po naših
začetkih, pa so v trgovini Freestyle že začeli prodajati Wipiko. Tudi Jernej je postal uradni
zastopnik za F-One v Sloveniji. Tako da smo imeli opremo na dosegu roke.
Cene so bile na začetku precej drage, nato pa so malce padle. Včasih si dobil za 800 evrov cel
paket, to pomeni bar, pumpa in kajt. Danes pa pod 1000 evrov za komplet težko prideš, če hočeš
kakovostno opremo.
Kako pa je bilo s poškodovano opremo?
Vse smo šivali sami. Sam sem imel izkušnje že s popravljanjem jadralnih padal, tako da šivanje
meni ni predstavljalo težav. Tudi material, iz katerega so bili kajti, je bil avtentičen jadralnim
padalom. Nekoč so bili kajti veliko bolj vzdržljivi. Bili so namreč iz polyanda, to je najlonski
material. Sedaj so vsi materiali iz poliestra. Mislim da je do te spremembe prišlo predvsem zato,
ker najlonski material se ščasoma raztegne. In potem smo lahko v zraku videli kajte, katerih
robovi so plapolali v vetru kot robci. Pri poliestru pa tega ne vidimo. So pa bili najlonski
materiali veliko bolj vzdržljivi. Še danes, ko mi nekdo prinese na popravilo kakšen star kajt, so
veliko bolj ohranjeni kot današnji.
Današnji opremi največjo nevarnost predstavljajo UV žarki. Vem za kajte, ki so bili v zraku
morda 30 ur, to je približno en teden kajtanja, vendar so izgledali popolnoma neuporabni. Ker
jih kajtarji na plaži ne pospravijo, Zjutraj pridejo, napihnejo in potem čakajo na veter. Kajt pa
stoji na soncu in material se uničuje. Zato vedno pravim, da je potrebno na opremo paziti. Če
si zunaj več kot pol ure, je potrebno kajt pospraviti oziroma ga dati v senco. UV žarki so nevarni
tudi za vrvi.
Kaj pa uporaba trainer kajta pri učenju?
Mislim da je to že malo iz mode. Vsak učenec bo po dobri uri stika s pravim kajtom, le-tega
lahko vozil brez problema. Problem vidim v power – depower sistemu. Tega pri trainer kajtu
ni, in zato lahko še danes vidimo marsikaterega kajtarja, ki vozi nevem, 3 leta, pa še vedno ne
ve, da ta sistem obstaja! Za učenje na kopnem, se mi zdi najboljša foil oblika kajta, ki ime že
depower sistem na baru. Da se učenec potem kasneje ne prilagaja temu.
Kateri del opreme, se je po vašem mnenju najbolj razvijal?
Revolucija je bila pri kajtih, ko so prilagajali oblike in število vrvi. Pomemben mejnik pa so
tudi uvedba power/depower sistem, chicken loopa, in pa quick release na baru. Power/depower
sistem, se je pojavil takoj, ko so se pojavili 4 linijski kajti. Pri tem sistemu je enaka zgodba kot
danes, s tem, da so danes srednje vrvi speljane skozi bar in chicken loop, prej pa so bile pod
njem ali pa nad njem. Nekateri kajti imajo še danes starejši način tega. Nato se je pojavil chicken
loop, prvi so bili precej primitivni. Cabrinha je začela s tem, ko je na trg poslala Reckon sistem.
Reckon sistem je bil takrat revolucionaren, je imel pa posebnost, da je med water relaunchem
s tem, ko si ti potegnil bar, spremenil obliko kajtu in ga lažje dvignil iz vode.
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Kaj pa varnost pri učenju?
Glavno težavo je predstavljala razvitost opreme. Taka oprema kot je bila na začetku, je bila
zelo neprijazna do učencev. Če bi ostala enaka do danes, v kajtanju ne bi videli ene ženske.
Včasih se je vse delalo na moč, danes pa je ta oprema drugačna. Moč je postala sekundarnega
pomena, bolj je prefinjeno gibanje. Nekateri ljudje pa še vedno mislijo, kako je potrebno biti za
kajtanje fizično pripravljen in močan. Proti surfanju, je kajtanje mačji kašelj, kar se tiče moči.
Danes je ta šport postal dostopen res vsakomur z vidika moči, od otrok do starejših. Večina
nesreč v današnjem času, se dogaja tistim, ki so popolnoma samouki. V roke vzamejo kajt,
nikogar nič ne vprašajo in se začnejo učiti. Tu je največ nesreč. Težava so ljudje, ki jim kajtanje
postane rutina. Pridejo na plažo, sestavijo opremo, odvozijo, pospravijo in odidejo domov.
Nihče ne preverja več stanja opreme, ali so vrvi nepoškodovane in tako naprej. Človeku vzame
minuto ali dve več, če pregleda opremo preden se odpravi na vodo ali ko konča z vožnjo. Te
majhne luknjice v kajtih, lahko ob močnem udarcu s tubo na vodo, hitro postanejo raztrganine
po celi širini kajta. Tudi vrvi se zelo hitro natrgajo, potem pa dva dni pred odhodom na dopust
ugotoviš, da ti glavno vrv držita skupaj samo še 2 nitki. Če imaš čas na avtu vsak dan gledati,
ali je na njem še ves lak, imaš čas tudi tisti dve minuti za osnoven pregled opreme preden se
odpraviš na vodo. Ljudje bi se s tem izognili veliko nesrečam.
Tudi nesreče na vodi med kajtarji so posledica neznanja. Marsikdo pride iz šole brez osnovnega
znanja, kdo ima prednost pri srečanju na vodi. Kot posledica pa potem prihaja do med seboj
prepletenih vrvi in kajtov v vodi. To se v šolah premalo govori. Menim, da bi tudi fizikalnim
osnovam kajtanja v šolah morali dati večji poudarek. Tukaj mi na misel pride citat: “Dirkač ki
ne pozna svojega motorja, ki ni prisoten ob delu mehanikov, ne bo nikoli dober dirkač.“ Vsak
bi moral poznati podrobnosti, zakaj kajt sploh leti, drugače ga bo tudi težje pobral iz vode in
podobne stvari.
Tečaj ni namenjen temu, da prideš iz njega kot bodoči tekmovalec. Tečaj je namenjen
seznanjanju s športom, da pridobiš določene napotke in znanja, ki pa jih moraš nadgrajevati
sam. Inštruktor ti da naprimer, 2 uri body dragginga. Torej je učencu pokazal tehniko, kako
poteka, sedaj pa je na njem, da to v svojem času ponavlja. Ker če bi vse delali v tečaju, bi tečaj
trajal po 30 ur, pa še vedno ne bi vsega predelali 100%. Danes je tako, da ti upravičiš denar, je
dobro, da človeka pripeljaš do vožnje v eno stran. Da dobi veselje za naprej in potem napreduje
sam. Veliko tečajnikov še pred kontaktom z desko, sprašujejo kdaj in kako bomo skakali. Nekaj
šol dela ogromne napake, ko oglašujejo: “Po desetih urah učenja kajtanja, boste vozili“. To ne
gre, sam poznam v celi karieri morda 3 primere, ki so peljali po desetih urah. Nobena teorija ti
ne da toliko, kolikor se sam potrudiš v vodi. Zato je važno, da si v vodi in da nabiraš
kilometrino.
Kateri so bili preobrati v razvoju kajtanja?
Prvi preobrat je bil v pojavu 4 linijskih kajtov, drugi pri chicken loopu, tretji pa po mojem
mnenju pri pojavu Delta kajta. To je bila ogromna revolucija zaradi pobiranja kajtov iz vode,
ker so imeli popolnoma novo obliko kot katerikoli kajti do takrat. Mogoče bi omenil še pojav
foilov.
Tudi tehnologija desk se je spreminjala, vendar to praktično ne vpliva na učenje in varnost.
Varnost najbolj vplivata razvoj aerodinamike in varnostni sistemi na baru.
Sam način učenja pa se ni pretirano spreminjal.
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6.2. Intervju z Jernejem Privškom
Kje ste prvič slišali za kajtanje?
S kajtanjem sem se prvič seznanil leta 1998, preko kajterskega prispevka na nemškem športnem
programu DSF. Takoj sem vedel, da je to moj naslednji športni izziv.
Kako so izgledali vaši začetki učenja kajtanja?
S kajtanjem sem pričel z manjšim kajtom, velikosti 2,5m2, katerega se je krmililo preko dveh
krmilnih palic in štirih vrvic. Motivacija je bila na višku, tako da sem izkoriščal prav vsako
sapo, pa če tudi je pihalo v Prekmurju.
Znanje sem črpal iz edinega VHS prispevka, ki je bil posnet na Havajih. Pravzaprav je bilo zelo
težko razbrati in oceniti pravilno krmiljeneje kajta saj so kajtanje izvajali že na visoki ravni.
Ne tako kot danes , ko imaš informacije že na vsakem koraku.
Ko sem obvladal kajt 2,5m2 ,sem kupil F.one 7m2 , model Shadow. Vrsta kajta je bila rebrasta,
tako imenovana twin skin, oziroma Foil. Ni bilo napihljivih tub temveč je obloko kajta napolnil
veter , ki se ujame v njegova rebra in na podlagi tega dobi obliko krila.
Krmiljenje tega kajta se je izvajalo na dve vrvici, brez možnosti spemembe vpadnega
kota.Včasih je vse skupaj izgledalo kot “Jack ass“.
Ker nisem imel pojma, kakšne pogoje zahteva izvajanje kajtanja, sem izkoriščal, kar mi je bilo
pač dano. Tako sem pokajtal vsa slovenska jezera in Slovensko obalo.
Kakšna je bila na začetku oprema ter njena dostopnost in približne cene (kajti in deske
ter predvsem varnostni sistemi na baru)?
Na začetku je bila oprema zelo nevarna za uporabnika saj ni bilo nobenega varnostnega sistem.
Krmiljenje kajta se je vršilo samo preko dveh vrvic. Imeli smo še tretjo, katero si moral kar
nekaj časa vleči , da se je sila v kajtu zmanjšala in poslednično je kajt izgubil moč. Enostavno
smo bili pripeti s karabinom na kajt. Kar pa je bilo takrat normalo, vendar zdaj , ko pogledamo
nazaj, celo smrtno nevarno. Kajtom tudi nisi mogel spreminjati vpadnega kota , kaj šele , da bi
imel kakršen koli varnostni sistem. Ko je vleklo, je vleklo. V primeru napak, padcev, zapletov
te je kajt vlekel vsaj še 50m predno se je sila umirila. Takrat je bilo v svetu tudi veliko nesreč s
smrtnim izidom.
Izbira opreme je bila zelo slaba in cenovno zelo draga. Imel si na razpolago rebrast ali pa
napihljiv kajt na dve vrvice. Krmilne palice so bile dolžine 70 – 90cm.
Deske pa ozke in dolge. Predvsem so se uporabljale deske za na valove in twintipp.
Kako je izgledal tečaj v Maroku, predvsem me zanima katere vsebine z vidika varnosti
ste spoznali (če ste kaj)?
Tečaj v Maroku sem opravljal leta aprila 2001. V primerjavi z dandanašnjimi tečaji je bil zelo
siromašen. Tako z vidika varnosti saj že kajti niso imeli nekih varnostnih sistemov, kot tudi z
metodičnega vidika. Enostavno so nam razložili vetrovno okno in potem znajdi se. Razumeti
je potrebno, da so bili takratni kajti C oblike in ne prav vitki. Vitkost in profil krila določa kako
se bo kajt obnašal v vetru in preletu skozi zračni upor. Takratni kajti so zelo težko leteli pod
kotom v veter zato je bilo učenje še toliko težje. Da ne govorim o pobiranju kajta iz vode. To
je šele zgodba zase. Kdor se je takrat učil kajtanja je moral dobro plavati.
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Kakšni so bili napotki za učenje kajtanja, zelo različni od današnjih IKO smernic?
Vsekakor. Metodologija in procesi učenja se vsako leto izboljšajo, dopolnijo. Tako nikakor ne
moremo primerjati včeraj in danes saj je bilo kajtanje takrat še v povojih.
V Sloveniji se pojavljajo licence IKO, ki so marketinškega izvora in jih na nacionalni in
svetovni zvezi ne priznavajo. Mednarodna zveza za deskanje z zmajem – IKA (International
Kiteboarding Association) ne podeljuje licenc, saj je predvideno, da jih bodo vzpostavile
nacionalne panožne zveze. Do danes žal v Sloveniji še niso našli dovolj enotnosti in želje, da
bi vzpostavili nadzor nad učenjem deskanja z zmajem, zato v Sloveniji tudi ni licenc. Se pa v
letošnjem letu 2017 pripravlja prvi tečaj za inštruktorje pod okriljem Kiteboarding zveze
Slovenije.
Kako je bilo pri učenju drugih poskrbljeno za varnost (na začetku)?
Moram priznati, da je praktično moral vsak zase poskrbeti. Nismo imeli ne rešilnih jopičev ne
čelad. Enostavno, vsak ki se je takrat učil kajtanja je moral biti dobro kondicijsko pripravljen
in malo nor.
Kateri so po vašem mnenju preobrati v razvoju kajtanja? (opreme)
V vseh teh letih je bilo veliko profilnih različic, kjer so iskali idealno aerodinamično obliko.
Največji preobrat se je zgodil po letu 2008 in sicer z razvojem profila delta in EVO vpetja.
Kajt je tako postal veliko bolj prijazen do uporabnika. Delta kajt ima velik vetrovni razpon,
delta profil mu omogoča hitro pobiranje kajta iz vode in veliko spremembo vpadnega kota , kar
nam poveča varnost. Tako lahko v vsakem trenutku izničimo silo kajta na uporabnika.
Kateri del opreme se je po vašem mnenju od vaših začetkov pa do danes najbolj razvil?
Vse skupaj se je razvilo. Od kajtov, desk, trapezov. V celoti se je šport razvil do te mere , da je
postal prijazen do uporabnika. Predvsem z varnostnega vidika. Tako dandanes lahko kajta prav
vsak. Nivo napredka pa je odvisen od psihofizičnih sposobnosti posameznika.

63

6.3. Anketni vprašalnik
Raziskava o vplivu razvoja opreme na metodiko učenja in varnost pri kajtanju
za magistrsko delo
Spoštovani! Pred vami je anketni vprašalnik, s katerim želim zbrati podatke o vplivu razvoja opreme
na metodiko učenja in varnost pri kajtanju. Podatke bom analiziral v svojem magistrskem delu, s
katerim želim podrobneje raziskati zelo priljubljen šport – kajtanje. Tovrstna raziskava je prva pri nas,
zato bodo njeni izsledki zanimivi tako za ožjo, kot širšo javnost.
Prosim vas, da čim bolj premišljeno odgovorite na spodnja vprašanja. Za sodelovanje se v naprej
zahvaljujemo!
Anže Kolbezen, študent Fakultete za šport
*V skladu z Zakonom o varstvu podatkov (ZVOP-1) skrbim za vašo pravico do zasebnosti. Zbiram
izključno tiste podatke, ki mi jih boste posredovali prostovoljno in jih bom uporabljali samo za
namene te raziskave ter jih ne bom posredoval tretjim osebam. Vaši podatki se hranijo pri izvajalcu
raziskave in se uporabljajo do vašega preklica, ki ga lahko izvedete kadarkoli.
*Raziskavo financira Anže Kolbezen, študent Fakultete za šport, anze.kolbezen1@gmail.com
1. Kje oz. kako ste prvič videli ali spoznali kajtanje? (Obkrožite en odgovor.)
a) Pokazal mi ga je prijatelj oz. znanec.
b) Videl sem ga na spletu, družabnih omrežjih, …
c) Videl sem ga v strokovni reviji/časopisu.
d) drugo: _________________________
2. Pri posameznem motivu za ukvarjanje s kajtanjem ocenite, kako pomemben je za vas (Pri
vsakem motivu označite eno izmed možnosti: 1: “zelo nepomembno“, 2: “nepomembno“, 3: “niti
nepomembno niti pomembno“, 4: “pomembno“, 5: “zelo pomembno“).
S kajtanjem se ukvarjam:
Ker pri tem uživam.
Ker mi je v izziv.
Ker imam potrebo po pripadnosti.
Ker lahko tekmujem in se primerjam z drugimi.
Ker je to moj “zdrav način življenja“.
Ker me sprosti.
Ker se rad učim novih gibalnih znanj (trikov itd).
Ker tako vzdržujem in pridobivam kondicijo.
Ker mi nudi svobodo.
Ker imam denar in si to lahko privoščim.
Ker sem tako bolj priljubljen pri ženskah/moških.
Ker s tem doživljam lepoto narave.
Ker imam vse in sploh ne vem, kaj bi še lahko počel.
Ker me je zasvojilo.
Ker je to družben privilegij, status, s katerim se lahko pokažem.
Ker mi je to potreba in navada.
Ker sem vezan na prijatelje.
Drugo – prosim napišite:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3. Opremo za kajtanje: (Obkrožite en odgovor.)
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a)
b)
c)
d)
e)

Kupim pretežno rabljeno.
Kupim pretežno novo opremo.
Si sposodim od prijatelja.
Si sposodim od kajt centra.
Drugo – napišite kaj:_____________________________________________

4. Prosimo ocenite, kako pomembni so pri nakupu kajta in deske spodaj napisani dejavniki. (Pri
vsakem dejavniku označite eno izmed možnosti: 1: “zelo nepomembno“, 2: “nepomembno“, 3: “niti
nepomembno niti pomembno“, 4: “pomembno“, 5: “zelo pomembno“).
Pri nakupu kajt zmaja in deske mi je pomembno:
Blagovna znamka (zvestoba isti znamki).
Najsodobnejše izboljšave glede varnosti.
Priporočilo strokovnjaka.
Vetrovni razpon (čim večji wind range).
Barva in izgled.
Priporočilo prodajalca.
Uporabnost glede na moje zahteve (specifičnost glede sloga:
freestyle, wave itd.)
Cena.
Mnenja kajtarjev na družbenih omrežjih.
Ocene na testih, ki so objavljeni v strokovnih prispevkih (revije,
splet itd.)
Kakovost izdelave.
Dobra ocena/mnenje osebe, ki ji zaupam.
Priporočilo inštruktorja.

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

5. Ocenite, kako pogosto pregledate ustreznost opreme. (Pri vsakem motivu označite eno izmed
možnosti: 1: “nikoli“, 2: “nepogosto“, 3: “niti nepogosto niti pogosto“, 4: “pogosto“, 5: “zelo
pogosto oz. vedno“).
Opremo pregledam:
Vedno, ko sestavim ali zamenjam opremo.
Pred dnevnim kajtanjem.
Pred daljšim kajtanjem (počitnice).
Pred začetkom sezone.
Ko opazim poškodbo/napako.

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6. Prosimo ocenite, v katerem obdobju ste se naučili kajtati. (Okrožite eno trditev.)
1999-2003

2004-2008

2008-2012

po letu 2012

7. Prosimo ocenite, kje ste osvojili največ svojega kajtarskega znanja. (Okrožite eno trditev.)

V kajt šoli.

Naučil sem se sam.

Naučil me je prijatelj
oz. znanec, vendar ne na
tečaju.

Drugje – prosim
napišite:
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8. Ocenite svoje kajtarsko znanje pri različnih storitvah (Pri vsaki trditvi označite eno izmed
možnosti: 1: “storitve ne obvladam“, 2: “redko mi uspe“, 3: “občasno mi uspe“, 4: “storitev znam,
ne pa obvladam“, 5: “popolnoma obvladam storitev“).
Znanje različnih storitev:
Znam dvigniti kajt, s pomočjo asistence.
Znam uporabiti depower ob povečanju jakosti vetra.
Znam dvigniti kajt ob njegovem padcu v vodo.
Obvladam vožnjo proti vetru.
Znam zadržati kajt na določeni točki v zraku brez popravkov.
Znam skočiti s pomočjo kajta.
Znam uporabiti varnostni sistem na chicken loopu.
Znam se pozanimati o vremenski napovedi in pogojih na spletu.
Poznam vsa pravila vožnje pri kajtanju.
Znam voziti v switchu.
Znam izvesti self rescue v vseh pogojih.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

9. Prosimo ocenite, koliko časa ste se učili kajtati, da ste znali samostojno »voziti v obe smeri,
pridobiti ustrezno višino in voziti proti vetru ter se vrniti nazaj na izhodiščno točko. (Okrožite
eno trditev.)
1-9 ur

10-19 ur

20-29 ur.

30-39 ur.

več kot 40 ur.

10. Ocenite, ali ste se v času učenja kajtanja teoretično spoznali in praktično večkrat izvedli
naslednje varnostne ukrepe. (Okrožite ustrezno trditev.)
V času učenja kajtanja sem teoretično spoznal in praktično izvedel naslednje
varnostne ukrepe:
Dviganje/spuščanje kajta.
Body dragging z desko pod roko.
Self rescue.
Direktni depower na baru.
Odpenjanje chicken loopa, medtem ko je kite v zraku.

DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE

11. Ocenite, kako pogosto med kajtanjem za osvežitev spomina izvedete spodaj napisane
varnostne ukrepe. (Pri vsaki trditvi označite eno izmed možnosti: 1: “nikoli“, 2: “nepogosto“, 3:
“niti nepogosto niti pogosto“, 4: “pogosto“, 5: “zelo pogosto oz. vedno“).
Med kajtanjem za obnovitev znanja izvedem naslednje
varnostne ukrepe:
Preverim vrvi, preden grem kajtat.
Dviganje in spuščanje kajta zaupam tistemu, za katerega vem, da to
zna.
Za “lovljenje“ deske v globoki vodi vedno uporabim body dragging.
Ob povečanju jakosti vetra najprej uporabim depower na baru.
Odpenjanje chicken loopa, medtem ko je kajt v zraku.
Izvedem self rescue v globoki vodi.
Upoštevam pravila vožnje (desno pravilo).
Drugo – prosim napišite:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
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12. Ocenite, koliko spodaj napisane trditve vplivajo na nezgode pri kajtanju, ki se zgodijo na
splošno na vodi. (Pri vsaki trditvi označite eno izmed možnosti: 1: “nikoli ne vpliva“, 2:
“nepogosto vpliva“, 3: “niti nepogosto niti pogosto vpliva“, 4: “pogosto vpliva“, 5: “zelo pogosto
oz. vedno vpliva“).
Spodnje trditve vplivajo na nezgode pri kajtanju:
Nepoznavanje pravil kajtanja.

1

2

3

4

5

Neustrezni varnostni sistemi na kajtu.

1

2

3

4

5

Nepoznavanja uporabe varnostnih sistemov.
Precenjevanje lastnih sposobnosti in znanj.
Izbira neprimernega spota glede na znanje (npr. lomljenje
valov na obalo).
Težki pogoji (gneča, velikosti spota).
Nepoznavanja spota in nevarnosti na njem.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Prevelike “samozavesti“ in “kazanje trikov“ pred drugimi.
Neupoštevanje pravil kajtanja. (npr. desno pravilo)
Drugo – prosim napišite:

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

13. Ocenite, kako pri kajtanju poskrbite, za lastno varnost v primeru nezgode ali okvare
opreme. (Pri vsaki trditvi označite eno izmed možnosti: 1: “sploh ne poskrbim“, 2: “redko
poskrbim“, 3: “občasno poskrbim“, 4: “pogosto poskrbim“, 5: “v največji meri poskrbim“).
Pri kajtanju poskrbim za lastno varnost v primeru nezgode
ali okvare opreme:
Kajtam sam, vendar domačim ali prijateljem sporočim, kje in
kdaj kajtam.
Na obali drugemu kajtarju povem, da grem kajtat in naj me
spremlja.
Kajtam le na območju, ki ga nadzoruje kajt šola ali obalna straža.
Kajtam s prijatelji.
S seboj imam mobitel ali drugo napravo za pošiljanje koordinat.
Drugo – prosim napišite:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

14. Prosimo ocenite, koliko dni na leto kajtate. (Okrožite eno trditev.)
1-9 dni.

10-19 dni.

20-29 dni.

30-39 dni.

Več kot 40 dni.

15. Prosimo ocenite, koliko denarja ste v zadnjih 12 mesecih namenili za nakup opreme. (Okrožite
eno trditev.)
0-499 eur

500 do 999 eur

1000-1499 eur

1500-1999 eur

Več kot 2000 eur

Spol :
a) moški
b) ženski
___________________________________________________________________________
Starost:
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a) od 18 do 25 let
b) od 26 do 32 let
c) od 33 do 45 let
d) od 46 do 60 let
e) več kot 60 let
___________________________________________________________________________
Dosežena stopnja izobrazbe:
a) osnovnošolska
b) gimnazijska/srednja poklicna
c) višja strokovna
d) univerzitetna
___________________________________________________________________________
Sedaj ste:
a)
b)
c)
d)
e)

zaposlen-a
samozaposlen-a, zasebnik-ca
trenutno brez zaposlitve
študent-ka
brez odgovora

Prosimo napišite vaš najljubši spot za kajtanje in koliko dni na leto tam kajtate.
___________________________________________________________________________
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