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Kontynuuj¡c rozwa»ania o wpªywie techniki manewrowania kajakiem na
bezpiecze«stwo chciaªbym zaj¡c si¦ w tym odcinku tak zwanym naci¡ganiem. Bynajmniej nie chodzi mi tu o naci¡ganie potencjalnych sponsorów,
a o naci¡ganie kajaka.

Nauka
Czego i po co ?
Naci¡ganie to poci¡gni¦cie wiosªem, maj¡ce na celu boczne przesuni¦cie ªodzi. Stosujemy je do omini¦cia przeszkody lub w celu przybicia do brzegu.
Nauka naci¡gania jest te» wst¦pem do nauki podpórki i eskimoski i ¢wiczeniem ogólnorozwojowym, które poprawia kontrol¦ nad kajakiem.

Pozycja w kajaku
wiczenia rozpoczynamy od nauki kontrolowania bocznego przechyªu kajaka.
Najlepiej jest ¢wiczy¢ w kajaku jednoosobowym. Po opanowaniu naci¡gania
w jedynce mo»emy prze¢wiczy¢ je tak»e w dwójce  tam najbardziej istotna
jest synchronizacja poczyna« caªej zaªogi.
Podstaw¡ kontrolowania kajaka jest prawidªowy, wygodny siad. Stopy
powinny by¢ oparte o podnó»ek, a kolana, w miar¦ mo»liwo±ci, o specjalne
wypustki pokªadu. Jest to zupeªnie naturalne w jedynce lub w dwójce dwukokpitowej. W kajakach z otwartym dwuosobowym kokpitem trudno jest
sternikowi zaprze¢ kolana, ale nie jest to niewykonalne. Kontrolowanie przechyªów bocznych jest najtrudniejsze w szerokich, pªaskodennych dwójkach
(np. typ. Augustów nazywany cz¦sto medycyn¡), które w ogóle trudno
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jest przechyli¢ (miaªem kiedy± na spªywie uczestnika, który potraª medycyne przewróci¢, ale wa»yª chyba 130 kg). W kanadyjkach kontrolowanie
przechyªu wymaga zaparcia si¦ stopami o dno, lub wklinowania nogi pomi¦dzy ªaweczk¦, a burt¦. Zaªoga kanadyjki ma pozornie trudniej, ale rekompensuje to wi¦ksz¡ swobod¡ ruchów tuªowia i wy»sz¡ pozycj¡. W rezultacie
kanadyjk¦ przechyla si¦ tak samo ªatwo, jak kajak.

Przechyª kajaka i wychylenie
Przechylanie kajaka polega na podniesieniu jednej z jego kraw¦dzi w gór¦
za pomoc¡ kolana i ruchu bioder. Przeciwlegªa kraw¦d¹ jest automatycznie
obni»ana. Tuªów kajakarza pozostaje w czasie przechyªu w pozycji pionowej,
nie wychyla si¦ poza obrys ªódki.
Wychylenie polega na przeniesieniu ±rodka ci¦»ko±ci poza obrys ªódki,
powoduje to oczywi±cie automatyczny przechyª kajaka i, je»eli nie chcemy
spowodowa¢ wywrotki, musi by¢ jako± skompensowane.
Przechyª i wychylenie przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1: Wychylenie i przechyª kajaka

Praca wiosªa
Naci¡ganie rozpoczynamy od przeªo»enia caªego wiosªa na jedn¡ stron¦ kajaka. R¦ka przeciwlegªa uniesiona jest do góry tak, aby przedrami¦ znajdowaªo si¦ na wysoko±ci czoªa, a wiosªo zwisaªo niemal pionowo. Pióro jest
ustawione równolegle do burty i poªo»one na wysoko±ci bioder, lub nieco z
przodu. Nale»y wªo»y¢ pióro do wody jak najdalej od kajaka, ale tak, aby nie
przechyla¢ ªodzi. Z tej pozycji przyci¡gamy wiosªo do kajaka, a raczej kajak
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do wiosªa, caªy czas pami¦taj¡c o nieprzechylaniu kajaka. W momencie kiedy pióro zbli»y si¦ do burty, przekr¦camy nadgarstki i wy±lizgujemy pióro z
wody. Caªe poci¡gni¦cie pokazane jest na rysunku 2. Nale»y zwraca¢ uwag¦

Rysunek 2: Naci¡ganie.
na nast¦puj¡ce rzeczy:

• Górna r¦ka pozostaje wysoko przez caªy czas, powinna by¢ ona trzymana tak, aby nie zmniejsza¢ pola widzenia  patrzymy pod przedramieniem.
• Woda powinna przepªywa¢ pod kajakiem  nie nale»y przechyla¢ ªodzi
w stron¦ naci¡gania, przy energicznym wykonywaniu tego manewru
dobrze jest nawet troch¦ podnie±¢ naci¡gan¡ burt¦.
• Patrzymy do przodu, ale zwracamy te» uwag¦ na gª¦boko±¢ wody.
Gwaªtowne przej±cie na pªycizn¦ mo»e si¦ zako«czy¢ k¡piel¡.
• Staramy si¦ aby kajak posuwaª si¦ bokiem. Je»eli dziób wysuwa si¦
do przodu, to przesuwamy wiosªo do tyªu, je±li rufa kajaka wyprzedza
przód, przesuwamy je do tyªu.
Je»eli chcemy przesun¡¢ kajak na wi¦ksz¡ odlegªo±¢, to mo»emy zastosowa¢ kilka poci¡gni¦¢ naci¡gaj¡cych lub posªu»y¢ si¦ tak zwanym piórkowaniem. Polega ono na przesuwaniu zanurzanego pióra na przemian do tyªu i
do przodu kajaka, przy czym nadgarstek przekr¦ca wiosªo tak, aby pióro byªo
ustawione zawsze pod k¡tem do burty i zagarniaªo wod¦ pod ªód¹  patrz
rysunek 3. Piórkowanie nie jest tak efektywne jak naci¡ganie, ale wygodniejsze do stosowania przez dªu»szy czas. Podobnie jak naci¡ganie, wymaga
poziomego poªo»enia kajaka lub nawet lekkiego uniesienia naci¡ganej burty.

3

Rysunek 3: Piórkowanie.

Wykorzystanie
Dobijanie do brzegu
Najprostsze wykorzystanie naci¡gania to boczne przesuwanie kajaka na wodzie stoj¡cej w celu przybicia do brzegu lub pomostu. Wykorzystanie kilku
poci¡gni¦¢ naci¡gaj¡cych, lub piórkowania pozwala zbli»y¢ si¦ do pomostu
bokiem, bez pr¦dko±ci post¦powej. Proste i eleganckie  zawsze zdumiewa
mnie, »e tak wiele osób m¦czy si¦ zatrzymuj¡c kajak zbyt daleko od brzegu
i próbuj¡c u»ywa¢ wiosªa jak bosaka, albo te» wali w pomost, przybijaj¡c
do niego ze zbyt du»¡ szybko±ci¡. Ile» z tego niepotrzebnych wywrotek i
uszkodze« sprz¦tu.
Jeszcze wi¦ksze usªugi oddaje naci¡ganie przy dobijaniu do brzegu na wodzie pªyn¡cej. Najlepszy sposób zatrzymania kajaka na szybko pªyn¡cej rzece
to odwrócenie ªodzi dziobem pod pr¡d, o ile to mo»liwe z wykorzystaniem
cofki. Potem mo»emy dobi¢ spokojnie do brzegu nawet w stree bystrego
nurtu wykorzystuj¡c promowanie przodem (opisane w poprzednim odcinku)
lub wªa±nie naci¡ganie. Zwªaszcza w przypadku szerokich, pªaskodennych kajaków (a takie bardzo cz¦sto spotyka si¦ na nizinnych szlakach) naci¡ganie
jest bardzo ªatwe (bo naci¡ganie szerokiej, niewywrotnej ªodzi jest bardzo
bezpieczne) i efektywne (pªaskodenna ªódka przesuwa si¦ tak samo dobrze
bokiem, jak przodem).
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Omijanie przeszkód
Naci¡gni¦cie kajaka pozwala szybko i bez utraty pr¦dko±ci i kierunku pªyni¦cia przesun¡¢ o± podªu»n¡ ªodzi o kilkadziesi¡t, by¢ mo»e decyduj¡cych,
centymetrów. Zasada wykorzystania naciagni¦cia do omini¦cia znajduj¡cego
si¦ przed kajakiem kamienia pokazano na rysunku 4.

Rysunek 4: Omini¦cie kamienia z wykorzystaniem naci¡gania.
Takie wykorzystanie naci¡gania powinno by¢ stosowane z umiarem: pami¦tajmy, »e naci¡ganie wymaga przeniesienia wiosªa na jedn¡ burt¦ i nawet skompensowane odpowiednim balansem ciaªa zaªogi pogarsza poprzeczn¡ stabilno±¢ kajaka. Z drugiej jednak strony, znowu zwªaszcza w przypadku
szerokich, pªaskodennnych, du»ych ªodzi (np. pªaskodenne kanadyjki turystyczne) naci¡ganie b¦dzie znacznie bardziej efektywne od zakr¦cania, czy
promowania, które wymagaj¡ zmiany pr¦dko±ci ªodzi.
Prze±led¹my wykorzystanie naci¡gania w sytuacji przedstawionej schematycznie na rysunku 5. Gdy kajak dopªywa do pierwszego drzewa (1), zaªoga
wykonuje naci¡ganie na praw¡ stron¦: boczne przesuni¦cie kajaka pozwala
omin¡¢ zaczepiony na kamieniu wierzchoªek drzewa, a ªódka ustawiona jest
caªy czas wzdªu» nurtu (2). Po mini¦ciu kamienia zaªoga zaczyna naci¡ga¢
lew¡ burt¦ (3). Poci¡gni¦cia sternika s¡ wykonywane nieco skosem w tyª, tak,
aby w pewnej cz¦±ci hamowaªy ªód¹. Zaªoga naci¡ga dziób w bok powoduj¡c
lekki skr¦t w lewo, ale dominuje ci¡gle przemieszczanie kajaka bokiem, w kierunku lewego brzegu (3-6). Po mini¦ciu drugiego drzewa caªa zaªoga zaczyna
normalnie wiosªowa¢ do przodu (7).
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Rysunek 5: Przepªyni¦cie pomi¦dzy zwalonymi drzewami wykorzystaniem
naci¡gania.

Podsumowanie
 ... i nagle z za zakr¦tu usªyszaªem: prawym, ... praaawym, ... tylko prawym!, tyyyylkooo praaaaawym !!!, prawym KURCZE, PRAAAAWYM !!!!!....
UBUDU ! ...
Tak zaczyna si¦ popularna w moim klubie relacja z pewnego spªywu górn¡
Pilic¡. To ulubiona opowie±¢ Kozy, który na jej przykªadzie wyja±niaª ró»nic¦,
pomi¦dzy umiej¦tno±ciami przeci¦tnego kajakarza z Habazi a profanem z
poza klubu. Przekonaªem si¦ wielokrotnie, »e Koza miaª racj¦. Opanowanie
prawidªowej techniki wiosªowania, kontrolowanie przechyªów kajaka, umiej¦tno±¢ czytania wody, które s¡ niezb¦dne w kajakarstwie górskim, daj¡
ogromn¡ przewag¦ nad kim±, kto caª¡ swoj¡ wiedz¦ czerpie tylko z wieloletnich nawet do±wiadcze« na wodach nizinnych. Dlatego zach¦cam wszystkich do pogª¦biania swoich umiej¦tno±ci manewrowania kajakiem i ¢wiczenia
technik pozornie górskich  one przydaj¡ si¦ tak»e na Pilicy i Krutyni, nie
mówi¡c ju» o Drawie, czy przeªomie Raduni.
Podstawowym warunkiem bezpiecze«stwa jest zmuszenie kajaka aby
pªyn¡ª tam, gdzie chce jego zaªoga.
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