Cross River – dzióbek
na zwałce...

Przy uprawianiu turystyki
kajakowej nie da się uniknąć pokonywania przeszkód
powstałych w wyniku wkroczenia cywilizacji w koryto
rzeki, czyli różnych kładek,
mostów i zastawek.
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P

odczas ich pokonywania wysokość
prześwitu pomiędzy lustrem wody
i przeszkodą jest często niewystarczająca, aby przepłynąć z wychyleniem ciała. Konieczne jest wtedy przechylenie kajaka na bok, co przy braku możliwości
podparcia (głęboka woda, szybki nurt lub
szeroka przeszkoda) grozi wywrotką...
Zamiast obnosić przeszkodę, można
w takich sytuacjach wykorzystać dziób lub
rufę sąsiedniego kajaka płynącego w naszym zespole. „Dzióbek” wywodzi się z kajakarstwa górskiego. Podaje się go osobie,
Pokonywanie zwalonego drzewa przy pomocy „dzióbka”.

która po wywrotce nie może samodzielnie
wstać eskimoską.
Jeśli chcemy komuś pomóc przepłynąć
pod zwalonym drzewem lub kładką korzystając z „dzióbka”, to zdecydowanie
bezpieczniej jest podać faktycznie dziób
niż rufę kajaka, gdyż możemy obserwować
naszego partnera i natychmiast reagować
zgodnie z potrzebą chwili.
Gdy na rzece spotkamy szeroki most
o małym prześwicie, lepiej go obnieść niż
kłaść się w kajaku; kilku osobom zdarzyło
się już utknąć w kajaku pod mostkiem jak
w potrzasku... Jeśli jednak w grupie są doświadczeni kajakarze i istnieje możliwość
rozstawienia asekuracji, można spróbować
pokonać przeszkodę bez wysiadania z kajaka.
Zanim prowadzący kajakarz zdecyduje się na
zaprezentowaną na zdjęciach technikę, należy

sprawdzić, czy faktycznie może bezpiecznie
przepłynąć opierając się o ściany przyczółka
mostowego, z wychyleniem do przodu lub do
tyłu. Gdy próba wypadnie pomyślnie, można
utworzyć „łańcuszek”, w którym kolejni kajakarze opierają się na rufach sąsiada.
„Dzióbek” bywa też używany przy przepływaniu pod naturalnymi, rozbudowanymi
przeszkodami w korycie rzeki.
Mostek można próbować „wziąć” górą
albo przesuwać się w kajaku po brzegu
(tzw. „kadłubkiem”), ale podanie koledze
„dzióbka” nie wymaga aż takiego wysiłku
jak te alternatywne techniki.
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Niski drewniany mostek o małym prześwicie nie
powinien zaskoczyć zaprawionych zwałkowców.
Przy wykorzystaniu techniki „dzióbka” możemy
przepłynąć pod przeszkodą nie wychodząc
z kajaka.
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