Wraz ze wzrostem popularnoœci kajakarstwa w Polsce roœnie
iloœæ inicjatyw maj¹cych na celu udostêpnianie szlaków kajakowych szerokiej rzeszy turystów. Dzia³ania takie prowadz¹
do usuwania wszelkich przeszkód z koryta rzeki. W ten
sposób z mapy Polski znikaj¹
takie kolejne zwa³kowe rzeki,
jak Drawa, Wel, Dobrzyca lub
Liwa. Mi³oœnicy p³ywania
w naturalnym, nienaruszonym
œrodowisku zmuszani s¹ do
poszukiwania nowych szlaków
daj¹cych im satysfakcjê z pokonywania uci¹¿liwych przeszkód na trasie.

Cross River,
czyli jak pokonywaæ zwa³ki?
Marek Mazur, Kazik Rabiñski, Marcin Chodorowski

i¹gle istniej¹ zapaleñcy zwa³kowego
p³ywania, do którego – miêdzy innymi
– zalicza siê nasza grupa „Kazik i My”.
Tego typu p³ywanie wymaga jednak od
kajakarza spe³nienia kilku warunków:
• pasja do odkrywania i pokonywania rzek zaliczanych do bardzo uci¹¿liwych,

• opanowanie umiejêtnoœci swobodnego p³ywania kajakiem,
• ogólna sprawnoœæ fizyczna,
• dysponowanie jednoosobowym kajakiem, najlepiej polietylenowym.
Aby zwa³kowe p³ywanie nie by³¹ mêk¹, a dostarcza³o przyjemnoœci, naszym zdaniem niezbêdne jest efektywne korzystanie z technik pokonywania drzew zwalonych w nurcie. W niniejszym
artykule prezentujemy przyk³adowe techniki przechodzenia pod zwalonym drzewem.
Generaln¹ zasad¹ jest, aby przed dop³yniêciem
do przeszkody wyhamowaæ kajak i spokojnie oceniæ wysokoœæ przeœwitu pomiêdzy lustrem wody
a zwalonym drzewem. Podczas przep³ywania pod
przeszkod¹ nale¿y staraæ siê wysun¹æ wios³o do
przodu lub trzymaæ je wzd³u¿ burty kajaka w taki
sposób, ¿eby nie utrudnia³o manewrowania cia³em.
W zale¿noœci od wielkoœci przeœwitu mo¿emy
zastosowaæ jedn¹ z poni¿ej prezentowanych metod.

Pokonywanie przeszkody z wychyleniem cia³a do
ty³u. Przy stosunkowo ma³ym przeœwicie, uniemo¿liwiaj¹cym pochylenie do przodu, przep³ywamy pod pniem z korpusem wychylonym do ty³u.
W zale¿noœci od sytuacji asekurujemy siê podpieraj¹c rêk¹ z wios³em o dno.

Pokonywanie przeszkody z pochyleniem bocznym.
Kajak pochylamy na bok, najbezpieczniej w stronê
brzegu. Nastêpnie jedn¹ rêk¹ trzymamy siê pnia,
a drug¹ rêkê z wios³em opieramy o dno, wyp³ycenie lub korzenie drzew. Podpieraj¹c siê o dno
przek³adamy drugie ramiê pod drzewem. Czasami
musimy zanurzyæ ramiê lub nawet czêœæ g³owy.
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Pokonywanie przeszkody z pochyleniem cia³a do
przodu.

Mamy nadziejê, ¿e ten pierwszy z cyklu artyku³ów
zachêci czytelników WIOS£A do próby swoich si³ na
zwa³kowych rzekach.

Zdjêcia z rzek: Rawka i Grabowa. Autorem wszystkich
zdjêæ jest Marcin Chodorowski.

Przejœcie dynamiczne. Czasami kszta³t pnia uniemo¿liwia pochylenie kajaka w kierunku brzegu.
Przy wiêkszej wprawie mo¿na, opieraj¹c siê rêk¹
na drzewie, dynamicznie przesun¹æ kajak pod
pniem odpowiednio balansuj¹c cia³em. Manewr
taki nie wymaga opierania siê wios³em o dno.
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