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P

odczas lektury ksi¹¿ki Extreme sea kayaking autorstwa Erica
Soaresa i Michela Powersa dowiedzia³em siê, ¿e cz³onkowie tej
legendarnej amerykañskiej grupy kajakowej w czasie swoich treningów regularnie æwiczyli ratunkowe p³ywanie wp³aw z wios³em. Traktowali tê umiejêtnoæ jako jedn¹ z wa¿nych technik samoratunkowych w przypadku koniecznoci cigania wp³aw kajaka lub
dop³yniêcia do brzegu w strefie fal przybojowych.
We wspomnianej ksi¹¿ce nie znalaz³em wiêcej informacji na ten
temat, wiêc tak jak i wiele innych poszed³ w zapomnienie. Przypomnia³em sobie o p³ywaniu z wios³em podczas ubieg³orocznych jesiennych wprawek morskich w Karwi. Æwiczylimy w strefie przyboju
na posztormowych falach. W pewnym momencie przeceni³em swoje
mo¿liwoci i podczas efektownego przewrotu przez rufê zosta³em wykatapultowany. Gdy wyp³yn¹³em na powierzchniê wody, zobaczy³em
tylko lad torowy po moim kajaku, który b³yskawicznie odp³ywa³. Oczywicie, by³em ubrany w kamizelkê i mia³em na sobie fartuch, który w takich sytuacjach skutecznie uniemo¿liwia szybkie p³yniecie wp³aw. Na
szczêcie w rêku trzyma³em wios³o. Po mêcz¹cej walce z falami przyboju uda³o mi siê dop³yn¹æ do brzegu. Dop³yn¹³em, gdy¿ aktywnie wykorzysta³em podczas p³yniêcia moje wios³o. To dowiadczenie sk³oni³o mnie do ponownego przemylenia kwestii nauki p³ywania z wios³em.

Umiejêtnoæ p³yniêcia wp³aw z wios³em jest wa¿nym elementem
ratunkowym w kajakarstwie morskim.

Czas by³ ku temu doskona³y, gdy¿ w sezonie zimowym rozpoczê³y
siê treningi kajakarzy na basenie.
Teoretycznie ka¿dy z nas mo¿e sobie wyobraziæ p³ywanie wp³aw przy
pomocy wios³a. Jednak w praktyce nie jest to takie ³atwe. Jeli p³ywalicie
wp³aw w kamizelce i fartuchu, to wiecie, jakiego wysi³ku wymaga np. przep³yniêcie 100 m w falach przyboju. Mam nadziejê, ¿e zaprezentowane
zdjêcia u³atwi¹ Wam samodzieln¹ naukê tej techniki, moim zdaniem, bardzo przydatnej dla tych, którzy chc¹ p³ywaæ po du¿ych akwenach.

Ratunkowe p³ywanie z wios³em na brzuchu  trudniejsza technika, ale jeli p³yniemy do brzegu, to nie jestemy nara¿eni na uderzenia fal prosto w twarz.
Rêce pracuj¹ w podobny sposób jak w kraulu, ale robimy znacznie spokojniejsze i mniejsze wymachy ramion, a wios³o przesuwamy blisko powierzchni
wody. G³owê unosimy nad powierzchniê wody, tak jak w kraulu ratowniczym. Natomiast nogi pracuj¹ jak w ¿abce. Technika ta wymaga czêstego æwiczenia, aby uzyskaæ dobr¹ koordynacjê ruchów. Docelowo powinnimy j¹ æwiczyæ w pe³nym ekwipunku, tzn. w kamizelce i z fartuchem.

26

WIOS£O

nr 3/2006

Aby lepiej zrozumieæ sens p³ywania z wios³em zachêcam do obejrzenia naszej relacji filmowej z æwiczeñ zorganizowanych w ramach
projektu Ba³tyk pod wios³em 2005 w Karwi
(wprawki morskie w dniach 9-11 wrzenia)
 CD-ROM KiM. Wyprawy 2004 i 2005 kolportowany bezp³atnie w ramach prenumeraty WIOS£A i na imprezach targowych.
Na zakoñczenie jeszcze kilka s³ów o samym
wiole. W kajakarstwie morskim obowi¹zuje niepisana zasada: wios³o, którym wios³ujemy, powinno byæ swobodnie przywi¹zane
do kajaka. Dziêki temu nawet przy wzburzonym morzu kajak nie oddali siê od nas, gdy¿
wios³o spe³ni rolê dryfkotwy. Podczas æwiczeñ
na falach przyboju mo¿na rozwa¿yæ przywi¹zanie wios³a do rêki. Po kabinie kajakarz
mo¿e szybko dotrzeæ do brzegu wykorzystuj¹c zaprezentowan¹ technikê ratunkowego

p³yniêcia z wios³em, któr¹ spokojnie mo¿emy
opanowaæ podczas æwiczeñ na basenie.
Chcia³em równie¿ podzieliæ siê z Wami sugestiami kolegów na temat innego wykorzystania wios³a w ratownictwie. Otó¿ s¹ kajakarze morscy, którzy nie bacz¹c na wzglêdy
estetyczne lub presti¿owe maluj¹ pióra swoich wiose³ w odblaskowe fluoroscencyjne kolory, np. czerwieñ i zieleñ. Kiedy m.in. Prijon
produkowa³ takie wios³a dla kajakarzy górskich. Pocz¹tkowo by³em sceptycznie nastawiony do tego malowania, ale mia³em okazjê przekonaæ siê, jak fluoroscencyjne pióra
wiose³ poprawiaj¹ widocznoæ kajakarza na
wodzie. Æwicz¹c ratunkowe p³ywanie z wios³em mo¿e znajdziecie równie¿ czas na tego
typu rozwa¿ania.
Kontakt z autorem: marcin@kazikimy.it.pl,
www.comartin.pl/kazikimy

Ratunkowe p³ywanie z wios³em na plecach  dr¹¿ek wios³a staramy siê trzymaæ na wysokoci bioder.
Nogi pracuj¹ tak, jak podczas p³yniêcia na grzbiecie.
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