Co zrobiæ, gdy jest basen,
ale brak kajaka?
Marcin Chodorowski
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ewnie nie ja jeden zadajê sobie to pytanie. Szuka³em odpowiedzi w dostêpnej mi literaturze i rozes³a³em wici wród naszych kolegów. Okaza³o siê, ¿e najpopularniejsze
zajêcie na basenie to p³ywanie  æwiczenie techniki i wytrzyma³oci. No có¿, tego mog³em siê spodziewaæ. W zwi¹zku z tym postanowi³em na w³asn¹ rêkê, podpatruj¹c instruktorów i kursantów, zaprezentowaæ æwiczenia, które  moim zdaniem  przygotowuj¹ i u³atwiaj¹ opanowanie technik zwi¹zanych z bezpiecznym uprawieniem kajakarstwa morskiego.
O merytoryczn¹ pomoc poprosi³em Rafa³a Jaworowskiego  starszego ratownika WOPR, który
równie¿ zgodzi³ siê zademonstrowaæ poszczególne etapy æwiczeñ. Rozpoczniemy od kilku
æwiczeñ oddechowych, dziêki którym ³atwiej nam bêdzie, przykadowo, opanowaæ siê po kabinie, która z regu³y wywo³uje u kajakarza silny stres, a nierzadko równie¿ i panikê.
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Zanim zaczniecie æwiczyæ, kilka uwag:
1. Po wejciu do wody nale¿y przeprowadziæ 5...10-minutow¹ rozgrzewkê, np. p³ywanie po 50 metrów:
¿abk¹, kraulem i na plecach.
2. Æwiczymy w okularach  dobra widocznoæ zwiêksza poczucie bezpieczeñstwa.
3. Podczas podwodnych ewolucji zwracajmy uwagê, aby powietrze spokojnie wypuszczaæ nosem, a nie
ustami. Przy pewnej praktyce ka¿dy z nas mo¿e opanowaæ technikê zwisania pod wod¹ g³ow¹ w dó³,
bez potrzeby ci¹g³ego wypuszczania powietrza, które chroni nas przed nabraniem wody przez nos. Jeli
jednak w d³u¿szym czasie nie uda siê Wam opanowaæ tej techniki, to warto æwiczyæ na basenie
w nosku  szkoda naszego nosa i zatok dla chlorowanej wody.

Zaczynamy od prostych æwiczeñ oddechowych.
Trzymaj¹c siê krawêdzi basenu lub liny spokojnie zanurzamy siê pod wodê. Równoczenie
bardzo wolno wypuszczamy powietrze nosem.
Przed ka¿dym zanurzeniem wietrzymy p³uca nabieraj¹c 2-3 g³êbokie oddechy. Wydechy mo¿na
równie¿ æwiczyæ p³ywaj¹c z desk¹.
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Po æwiczeniach oddechowych warto spróbowaæ
stawania na rêkach na dnie basenu. Istotne jest,
abymy wyrabiali w sobie nawyk spokojnego
wypuszczania powietrza nosem w pozycji g³ow¹
w dó³. Æwiczenie to mo¿na rozwin¹æ w nastêpuj¹cy sposób. P³yniemy ¿abk¹ lub kraulem, nabieramy prêdkoci i energicznie nurkujemy (scyzoryk), stajemy na rêkach i robimy przewrót
w przód. Po przewrocie wyp³ywamy na powierzchniê i p³yniemy dalej. Dziêki temu æwiczeniu mo¿emy zweryfikowaæ nasz¹ umiejêtnoæ
wstrzymywania powietrza pod wod¹, jak równie¿ æwiczymy zmys³ orientacji. Na dystansie 25
m staramy siê zrobiæ od 3 do 4 powtórzeñ.

Swobodne opadanie na dno basenu. Rozpoczynaj¹c to æwiczenie mo¿ecie mieæ problem ze zbyt du¿¹
wypornoci¹ swojego cia³a. W pierwszym etapie tego æwiczenia powinnimy dynamicznie opró¿niaæ
wiêksz¹ czêæ powietrza z naszych p³uc. Uzyskany efekt mo¿na porównaæ do alarmowego zanurzania
siê ³odzi podwodnej. Warto poinformowaæ ratownika o tym æwiczeniu. W przeciwnym razie mo¿ecie
dowiadczyæ równie szybkiego wynurzenia po³¹czonego ze sztucznym oddychaniem.
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Kolejne æwiczenie jest ju¿ trochê trudniejsze. Wymaga ono opanowania umiejêtnoci wykonywania kilku czynnoci w chwili, gdy jestemy zawieszeni g³ow¹ w dó³. Jest to rodzaj wymyku, w którym
zawieszeni g³ow¹ w dó³ opieramy j¹ o cianê basenu. Staramy siê byæ maksymalnie wyprostowani (wieca). Nastêpnie podci¹gamy siê i dynamicznie wypychamy biodra ponad krawêd
basenu. Jest to równie¿ sposób na nietypowe
wyjcie z basenu. Koordynacja tego typu mo¿e
przydaæ nam siê podczas æwiczenia wejæ do kajaka pod wod¹, aby nastêpnie wstaæ eskimosk¹.

Po ka¿dej serii æwiczeñ warto przep³yn¹æ 50 m ¿abk¹ na plecach, tak aby czêæ ruchów by³a wykonana przy pe³nym zanurzeniu. Jest to wielce przydatne æwiczenie, szczególnie gdy na rozhutanym
morzu wypadniemy z kajaka. Umiejêtnoæ wstrzymania oddechu, podczas gdy woda zalewa nam
twarz, szybko okazuje siê byæ bardzo cenna. Æwiczenie to jest dobr¹ wprawk¹ do ratunkowego p³yniêcia z wios³em, które omówiê w kolejnym numerze WIOS£A.
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