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Chcia³bym podzieliæ siê z Czytelnikami moimi
przemyœleniami na temat kajakarstwa zwa³kowego, które uprawiamy w „KiM” od kilku lat.
W tym celu skorzystam z pytañ, które najczêœciej pojawiaj¹ siê podczas rozmów zwa³kowiczów z adeptami.
Jaki kajak?

ska cena. Kupowanie na zwa³ki wy¿szej klasy wios³a nie zawsze ma
sens, chyba ¿e jest ono l¿ejsze i równie wytrzyma³e. Nale¿y jednak
zwróciæ uwagê, czy krawêdzie piór nie bêd¹ kaleczy³y nam d³oni podczas pokonywania przeszkody. Jeœli dr¹¿ek jest zbyt œliski, to mo¿na
go okleiæ taœm¹ lub szerokim plastrem – znacznie poprawia siê komfort wchodzenia na zwa³kê przy pomocy wios³a.

Jaki fartuch?

Czeœæ z nas u¿ywa fartuchów neoprenowych, które moim zdaniem
maj¹ dwa mankamenty: s¹ bardziej nara¿one na rozdarcia i s¹ dro¿sze od fartuchów tekstylnych. Natomiast minusem fartuchów tekstylnych jest to, ¿e mog¹ nam siê zsuwaæ z kokpitu podczas gimnastyki
na zwa³ce.

Czy p³ywaæ w kasku?

W naszej grupie wiêkszoœæ kolegów zabiera na trudne zwa³kowe
rzeki kaski. Nie jest to p³ywanie po górskich rzekach, ale ju¿ trzykrotnie mieliœmy k³opotliwe przypadki skaleczenia g³owy na zwa³ce. Za³o¿enie opatrunku w takich warunkach jest zawsze bardziej uci¹¿liwe
ni¿ za³o¿enie kasku.

Czy p³ywaæ w kamizelce?

Do pokonywania zwa³ek w³aœciwie nadaje siê ka¿dy kajak polietylenowy. Znam kajakarzy, którzy dobrze sobie radz¹ na zwa³kach nawet w morskich kajakach. Jednak optymalnym rozwi¹zaniem jest kajak górski. Czym bardziej zadarty dziób, tym lepiej – wzorem jest
ceniony przez nas stary model Eskimo Diablo.

Jakie wios³o?

Charakterystyka idealnego zwa³kowego wios³a jest nastêpuj¹ca:
prostok¹tne pióra wykonane z polietylenu, duraluminiowy dr¹¿ek i ni26
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Muszê siê przyznaæ, ¿e do niedawna ja równie¿ uwa¿a³em, ¿e na zwa³kowych rzekach kamizelka przeszkadza, a nawet mo¿e byæ przyczyn¹ nieszczêœcia. Jednak od pewnego czasu
p³ywam w kamizelce i tylko raz uniemo¿liwi³a mi ona przeciœniêcie siê pomiêdzy konarami
drzewa. Kamizelka na zwa³kê powinna byæ dobrze dopasowana i nie mo¿e krêpowaæ ruchów. Dodatkowo, ka¿dy kajakarz zwa³kowy powinien mieæ opanowan¹ technikê szybkiego
zdejmowania kamizelki na sucho i pod wod¹. W ten sposób bêdzie mo¿na sobie poradziæ
w sytuacji krytycznej, gdy zaczepimy kamizelk¹ np. o wystaj¹c¹ ga³¹Ÿ.
Kamizelka, oprócz oczywistej swojej funkcji, ma dodatkowe zalety. W kieszeniach trzymam
potrzebne przedmioty, np. aparat fotograficzny z irch¹, nó¿ i batony. Dodatkowo, ju¿ kilkakrotnie zamortyzowa³a uderzenia, które nieumyœlnie zadali mi inni kajakarze podczas wspólnego pokonywania zwa³ki.

Jaki dodatkowy ekwipunek?

Rzutka – trwaj¹ dyskusje czy
na ma³e zwa³kowe rzeki zabieraæ rzutkê. Ja zabieram.
Apteczka – jak najbardziej
wskazana.
Rurka – jeden z naszych kolegów pokaza³ nam metrow¹
rurkê z tworzywa, któr¹ zawsze zabiera ze sob¹ na
wszelki wypadek, gdyby ktoœ
zaklinowa³ siê pod wod¹.
Mnie przekona³.
Termos, woda, kanapki lub
batony energetyzuj¹ce, telefon komórkowy.
Ostatnio wprowadzi³em do swojego wyposa¿enia linkê z dwoma p³ywakami i karabinkiem
ratowniczym. U¿ywaj¹c tego prostego zestawu mo¿emy mieæ wiêcej zabawy na zwa³ce.

Czy mam tyle si³y?

Kondycjê fizyczn¹ wyrabia siê w³aœnie podczas pokonywania zwa³ek. Jeœli
ktoœ ma czas i ochotê, to
warto systematycznie robiæ
brzuszki, pompki, podci¹ganie na dr¹¿ku z nachwytem, uginanie i prostowanie ramion w zwisie na
porêczach.

Samemu czy w grupie?

Tylko w grupie. Moim zdaniem,
3-5-osobowe zgrane zespo³y gwarantuj¹ dobr¹ zabawê i bezpieczeñstwo w tego typu kajakarstwie.
Nasze doœwiadczenie uczy, ¿e nie
ma takiej zwa³ki, której nie móg³by
pokonaæ zgrany zespó³.
Mam nadziejê, ¿e spotkamy siê
na rzece zwa³kowej lub na warsztatach, które w tym roku chcemy
zorganizowaæ na Jeziorce. Zainteresowanych odsy³am na nasz¹ stronê internetow¹ www.comartin.pl/kazikimy, gdzie mo¿na znaleŸæ szczegó³y tej akcji (zak³adka „plany”) oraz obejrzeæ tegoroczne zwa³kowe relacje z Jeziorki i Rawki.
Kontakt z autorem: marcin@kazikimy.it.pl
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