W tym odcinku pragniemy zaprezentowaæ kolejne techniki
pokonywania zwa³ek. Kiedy
natkniemy siê w nurcie rzeki
na zwalone drzewo, którego
nie mo¿na przep³yn¹æ do³em
(kilka takich technik opisaliœmy w poprzednim wydaniu),
spróbujmy pokonaæ je gór¹.
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anim podejmiemy decyzjê co do sposobu pokonania zwa³ki, nale¿y jednak
oceniæ jej wysokoœæ, wyszukaæ mo¿liw¹ do sforsowania dla kajaka drogê
oraz zlokalizowaæ kierunek i si³ê nurtu. Szybki, czêsto p³yn¹cy skosem nurt, przy niew³aœciwym nap³yniêciu na przeszkodê potrafi postawiæ kajak w tzw. œwieczkê lub – co czêœciej
siê zdarza – obróciæ kajak bokiem do zwa³ki,
a nastêpnie doprowadziæ do „kabiny”. Jeœli kajakarzowi brakuje ju¿ si³y na dynamiczne nap³yniêcie na przeszkodê, to lepiej nie walczyæ
z rzek¹ i wybieraæ do przejœcia spokojniejsze
miejsce. Czasami nawet mo¿na zrobiæ przenoskê, choæ to ostatecznoœæ dla wytrawnego zwa³kowicza.
Istotn¹ cech¹ prezentowanych tutaj technik jest nie tylko umiejêtnoœæ sterowania kajakiem, ale równie¿ odrobina tê¿yzny fizycznej. Chcemy te¿ przypomnieæ o wzajemnej
asekuracji podczas pokonywania przeszkód
na bystrych rzekach zwa³kowych. Temat ten
omówiony zostanie w jednym z kolejnych odcinków.
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Jeœli wiemy ju¿, w którym miejscu zaatakujemy
przeszkodê, pozostaje rozpêdziæ kajak i tu¿
przed pniem energicznie odchyliæ siê do ty³u,
aby odci¹¿yæ dziób. Dziêki takiemu manewrowi
mamy szansê dalej wskoczyæ na przeszkodê.
Gdy kajak jest ju¿ na zwa³ce, przenosimy szybko
tu³ów do przodu, pamiêtaj¹c o równoczesnym
energicznym wios³owaniu.
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W przypadku zatrzymania siê na przeszkodzie
podpieramy siê wios³em, chwytamy rêkoma za
k³odê i przepychamy kajak na drug¹ stronê.
W praktyce wykorzystujemy ka¿dy dostêpny
chwyt i punkt podparcia. Takim przyk³adem
mo¿e byæ pokazane na zdjêciu wykorzystanie
wios³a kolegi.

Przy pokonywaniu wysokich przeszkód efektywniejsza jest praca zespo³owa. Dziêki dobrej kooperacji mo¿na pokonaæ naprawdê du¿e zwa³ki,
np. wp³ywaj¹c na pieñ po kajaku kolegi lub
dziêki wci¹gniêciu przez partnerów znajduj¹cych siê za przeszkod¹.
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