
– Co to za ober¿niêty kajak?

– Ty tê mydelniczkê nazywasz

kajakiem? – takie komentarze

pojawiaj¹ siê na widok free-

style’owej ³ódki. Rzeczywiœcie

porównuj¹c j¹ z kajakiem z ma-

zurskiej wypo¿yczalni trudno

odnaleŸæ tu podobieñstwa...

£
atwiej by³oby rozwi¹zaæ zadanie: „znajdŸ

10 ró¿nic porównuj¹c obrazki”. Do ka-

jaka tego typu kajakarz dos³ownie wci-

ska siê. Tu nie ma mowy o „luzach”. Ten

kajak musi byæ dopasowany niczym but nar-

ciarski. To kajakarz ma decydowaæ, co zrobi

kajak, a nie na odwrót. Poza kajakiem równie¿

freestyle’owe wios³o ró¿ni siê od nizinnych wio-

se³. Wios³o krótkie, nieskrêtne, z piórem o du¿ej

powierzchni. Wy¿ej wymienione cechy u³atwiaj¹

kajakarzowi szybk¹ reakcjê i umo¿liwiaj¹ ener-

giczne wykonanie akrobacji. Dodatkowo, ze

wzglêdów bezpieczeñstwa, na wyposa¿enie

freestyle’owca sk³ada siê kamizelka asekura-

cyjna i kask. Ten ostatni czêsto ciut ró¿ni siê od

tradycyjnych kasków, a to ze wzglêdów este-

tycznych (nie nale¿y zapominaæ, ¿e ta dyscy-

plina nie tylko dostarcza emocji zapaleñcom,

ale równie¿ ma byæ atrakcyjna dla widza).

Tak odziany freestyle’owiec bryka najczêœciej

w odwoju, czyli tam gdzie s¹ wody szybko p³y-

n¹ce, b¹dŸ na specjalnie wybudowanych to-

rach. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e dyscyplina ta naj-

bardziej popularna jest w krajach górzystych. Ta

odmiana kajakarstwa pojawi³a siê w Stanach

Zjednoczonych oko³o 10 lat temu, do Europy Za-

chodniej zawita³a oczywiœcie ciut póŸniej, w Pol-

sce zaœ jest teraz na etapie raczkowania.

Od kilku lat grupa zapaleñców podpatruje za-

wodowców, kupuje w³asny sprzêt i odkrywa

radoœæ, jak¹ mo¿na czerpaæ z tych akrobacji

(patrz artyku³ „Adrenalina pod kontrol¹”,

WIOS£O nr 1/2006). Amatorów fikania kozio³-

ków mo¿na spotkaæ g³ównie w trzech oœrod-

kach: Kraków, Warszawa, Gdañsk. Gdzie æwi-

cz¹? Zim¹ na basenach, zaœ latem najczêœciej

na torze kajakowym w Wietrznicach, Krako-

wie, Drzewicy, zaœ Gdañszczanie w Chmielon-

ku. Od 1999 r. odbywa³y siê te¿ ró¿nego ro-

dzaju zawody, mniej lub bardziej oficjalne.

W tym roku freestyle kajakowy znalaz³ swoje miej-

sce w strukturach PZKaj, dzia³aj¹c w ramach

Komisji ds. Turystyki i Rekreacji. Dotychczas od-

by³y siê 2 kursy sêdziów turystyki i rekreacji ze

specjalnoœci¹ freestyle, zaœ 16 czerwca br., na

torze w Wietrznicach, podczas MSKnD odbê-

d¹ siê I Mistrzostwa Polski we freestyle’u ka-

jakowym. Mamy nadziejê, ¿e nie zabraknie

chêtnych zawodników, a i ¿e widownia dopi-

sze. W tej dziedzinie kajakarstwa widownia

odgrywa niezwykle wa¿n¹ rolê. Bo przecie¿

przed kim maj¹ siê popisywaæ Ci duzi ch³opcy

(nale¿y tu nadmieniæ, ¿e freestyle zdomino-

wany jest przez p³eæ brzydsz¹, ale nie w 100%)?

Tych, co chc¹ spróbowaæ swych si³ b¹dŸ do-

pingowaæ œmia³ków, a przy tym samemu dobrze

siê bawiæ, zapraszam po wiêcej informacji na

stronê www.kajak.org.pl/freestyle, zg³o-

szenia zaœ mo¿na kierowaæ pod adres

tmatosz@yahoo.com. Dla wolnych od wirtual-

nego œwiata telefony kontaktowe: 0606 454 554

– Tomasz Matosz, 0607 064 443 – Uta Kühn.

To pierwsze zawody uznane przez PZKaj. Za-

czynamy od gór, ale któ¿ powiedzia³, ¿e nastêpne

nie bêd¹ na nizinach (mo¿e w Chmielonku), prze-

cie¿ dopiero raczkujemy...            
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Raczkuj¹cy freestyle
Nutka �

Raczkuj¹cy freestyle.

ZnajdŸ 10 ró¿nic porównuj¹c obrazki...
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