W tym odcinku prezentujemy
dwie specyficzne metody pokonywania wysokich i zwartych przeszkód: wci¹ganie kajakarza, który pomóg³ nam
przed chwil¹ wœlizn¹æ siê na
zwalony pieñ oraz najtrudniejsz¹ z technik, tzw. przerzutkê.
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¹ jeszcze w Polsce rzeki, do których
nie dotarli specjaliœci z pi³ami i w nurcie rzeki znajdziemy du¿¹ iloœæ zwalonych grubych k³ód. Przyk³adem takiej rzeki jest Mo³stowa, prawy dop³yw Regi.
Przy grupowej wycieczce tego typu szlakiem
najskuteczniejsz¹ strategi¹ p³yniêcia jest, opisywana wczeœniej, technika wp³ywania na pieñ
po kajaku kolegi. Technika ta umo¿liwia szybkie przebycie przeszkody przez kilkuosobow¹
grupê kajakarzy, lecz pozostaje problem wp³yniêcia na grube, zwalone drzewo przez ostatniego, pomagaj¹cego wczeœniej innym, kajakarza. Na tak wysokich zwa³kach nieskuteczne

jest wci¹ganie zza pnia. W takich sytuacjach
pozostaje zatrzymanie siê przedostatniego kajakarza na górze zwa³ki i wci¹ganie ostatniego za uchwyt dziobowy kajaka, przy jednoczesnej wspó³pracy wci¹ganego poprzez
wypychanie kajaka w górê przy pomocy wios³a i ewentualne korzystanie z dostêpnych
chwytów. W miarê wci¹gania kajaka na górê
znajduj¹cy siê na górze kajakarz pomaga stabilizowaæ przewieszony kajak kolegi.
Alternatywnym sposobem jest samodzielne pokonywanie grubych pni tzw. przerzutk¹.
Kajakarz musi znaleŸæ na zwalonej k³odzie
pewny chwyt i mocno wesprzeæ siê rêkoma
tak, aby podnieœæ ca³y ciê¿ar kajaka do góry
i przenieœæ go za przeszkodê. Technika ta przeznaczona jest dla doœwiadczonych kajakarzy
zwa³kowych.
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Aby wci¹gaj¹cy by³ w stanie udzieliæ pomocy,
musi sam mieæ w miarê stabiln¹ pozycjê na
górze. Jeœli zwalone drzewo ma ga³êzie, mo¿na
zaklinowaæ kajak lub wykorzystaæ jakiœ chwyt.
Mo¿na te¿ wykorzystaæ brzeg, opieraj¹c czêœæ kajaka o skarpê, czy wrêcz wsuwaj¹c na ni¹ kajak.
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Samotny przed zwalon¹ k³od¹. Kajakarz opiera
ciê¿ar na d³oni i przedramieniu, ale równie dobrze
mo¿e byæ to podpórka na d³oni z równoczesnym
chwytem za ga³¹Ÿ lub podobne kombinacje.
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