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Ilu kajakarzy, tyle odmiennych
technik wios³owania. W tym
artykule chcia³bym rozwin¹æ
myœl Kevina Mansell – angielskiego instruktora kajakarstwa morskiego, który na pocz¹tku swojego seminarium
powiedzia³ nam: „Jeœli po
przep³yniêciu d³ugiego dystansu – ka¿dy wed³ug swoich mo¿liwoœci – najbardziej
bol¹ was rêce, to znaczy, ¿e
wios³ujecie nieefektywnie.
Wios³owanie w kajakarstwie
morskim to 20% pracy r¹k
i 80% pracy miêœni pleców,
brzucha i nóg”.

P

oni¿ej prezentujê elementy, dziêki którym, drogi Czytelniku, mo¿esz zweryfikowaæ swój styl wios³owania.

1. Ustawienie d³oni na dr¹¿ku
wios³a.

rêkach. Taka technika prowadzenia wios³a
w wodzie mo¿e stanowiæ spory problem dla
kajakarzy, który nie zaliczaj¹ siê do wyczynowców. Jednak praca miêœni pleców jest zbyt
istotna dla efektywnoœci wios³owania, aby
mo¿na by³o j¹ pomin¹æ. Zachêcam do wykonywania prostego æwiczenia z pi³k¹ pla¿ow¹,
balonem lub workiem.

Podczas skrêtów tu³owia automatycznie
uaktywniamy skoœne miêœnie brzucha. Jeœli
chcemy zwiêkszyæ nasz¹ prêdkoœæ mo¿emy
wesprzeæ siê prac¹ prostych miêœni brzucha.
Æwiczenie: tu¿ przed w³o¿eniem pióra do
wody wykonaj g³êboki sk³on, dziêki któremu
znacznie zwiêkszysz zasiêg wios³a. Nastêpnie
jednoczeœnie wykonaj zawios³owanie i energicznie wyprostuj siê. Takie „pompowanie”
jest mêcz¹ce, ale umo¿liwia w krótkim czasie znaczne zwiêkszenie prêdkoœci p³yniêcia.

3. Praca r¹k.

Celem æwiczenia jest utrwalenie odruchu
wios³owania przy u¿yciu miêœni pleców, a nie
r¹k. Umieœæ worek pomiêdzy torsem a dr¹¿kiem i zacznij wios³owaæ. Twarz skieruj w kierunku, w którym p³yniesz. Zanim zejdziesz na
wodê, wykonaj kilka powtórzeñ æwiczenia na
l¹dzie. Szybko siê przekonasz, ¿e nie mo¿na
wios³owaæ w ten sposób bez skrêtów tu³owia.
Co ciekawe, si³a poci¹gniêæ wios³em nie zale¿y od pracy r¹k, tylko od pracy miêœni pleców,
skoœnych miêœni brzucha i nóg. Kolejnym etapem tego æwiczenia jest wios³owanie bez
worka pamiêtaj¹c, ¿e dr¹¿ek wios³a trzymamy w lekko ugiêtych rêkach.
Skrêty tu³owia maj¹ jeszcze jedn¹ zaletê.
Umo¿liwiaj¹ nam w³o¿enie pióra do wody na
wysokoœci czubków stóp opartych na podnó¿ku. Im dalej wk³adamy pióro, tym bardziej
wyd³u¿amy odcinek aktywnego wios³owania
(czubek stopy – biodro). Ruch wios³a poza lini¹
bioder nie jest ju¿ efektywny.

Bez r¹k nie mo¿emy wios³owaæ, ale przy
p³yniêciu d³ugich dystansów mo¿emy popracowaæ nad efektywnoœci¹. Po pierwsze,
unikaj zaciskania d³oni na dr¹¿ku, gdy¿ mo¿esz nabawiæ siê bolesnej kontuzji nadgarstków. Znacznie lepiej jest wios³owaæ
z otwart¹ „górn¹” d³oni¹ równoczeœnie staraj¹c siê nie zaciskaæ na dr¹¿ku palców „dolnej” d³oni.

Po drugie, zamiast ci¹gn¹æ wios³o „doln¹”
rêk¹ pchaj je „górn¹”, tak aby 80% si³y u¿ywaæ do pchania, które jest znacznie ekonomiczniejsze ni¿ ci¹gniêcie. Efekt ten mo¿na
uzyskaæ dziêki wczeœniej opisanym skrêtom
tu³owia.

Oprzyj wios³o na g³owie i chwyæ dr¹¿ek
tak, aby ³okcie by³y zgiête pod k¹tem 90
stopni. Modyfikacje tej zasady wynikaj¹ z indywidualnych preferencji.

2. Aktywna praca tu³owia, czyli
tzw. wios³owanie z krzy¿a.
W czystej formie mo¿emy je zobaczyæ u zawodników, którzy wios³uj¹ na tzw. prostych
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4. Praca nóg.
Aby zrozumieæ, jak powinny pracowaæ nogi kajakarza mo¿na wykonaæ æwiczenie zaprezentowane na zdjêciu. Jeœli w trakcie zawios³owania solidnie nie zaprzemy siê stop¹ o podnó¿ek, to nie mo¿emy uzyskaæ odpowiedniego napiêcia miêœni nogi, brzucha i pleców.

¯eby dobrze siê zaprzeæ, musimy mieæ prawid³owo ustawiony podnó¿ek. W kajaku morskim
stopa powinna byæ ustawiona w pozycji ok. 45 stopni wzglêdem dna kajaka. Oparta jest przedni¹ czêœci¹ podeszwy o peda³, a piêta spoczywa na dnie, które przy p³ywaniu d³ugich dystansów warto wy³o¿yæ karimat¹.
W trakcie wios³owania kajakarz musi mieæ mo¿liwoœæ swobodnego prostowania nóg. Kolejne zdjêcie ilustruje pracê nóg wios³uj¹cego kajakarza.

Podczas zawios³owania lewym piórem mocno zaprzyj siê o podnó¿ek wyprostowan¹ lew¹
nog¹. W tym samym czasie prawa noga jest zgiêta (odpoczywa). Przy kolejnym poci¹gniêciu
wios³em (prawym piórem) prostujesz praw¹ nogê i jednoczeœnie zginasz lew¹. Oznacza to,
¿e podczas wios³owania na przemian rytmicznie zginamy i prostujemy nogi. Nic wiêc dziwnego, ¿e po solidnym wios³owaniu kajakarzy czêœciej bol¹ nogi ni¿ rêce. Czego serdecznie ¿yczê
wszystkim Czytelnikom WIOS£A w nowym sezonie kajakowym.
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