Már több hónapja ismerkedünk a különféle mozgásformákkal, a sportolás adta
lehetôségekkel. Aerobikoztunk, kocogtunk, kirándultunk, várost néztünk, úsztunk, búvárkodtunk… és még mindig nincs vége. A nyár a pihenés, a feltöltôdés
idôszaka. A szabadságot legszívesebben az év közben néha mellôzött családtagoknak szenteljük. Teljen a nyár 2016-ban a „családépítés” jegyében.

Evezzünk…
Békés vagy békétlen vizeken
Azt gondolom, aligha van olyan
család, akire ne férne rá egy jó kis nyári evezôs program, amikor egymást
segítve, támogatva és kiegészítve
lehet csak eljutni „A” pontból „B” pontba. Mi is az az evezés? Ha egyszerûen
értelmezzük az „evezés” szót, akkor a
kisebb vízi jármûvek emberi erôvel,
evezôlapátok segítségével történô
elôrehajtását jelenti. Ha pontosítunk,
akkor az evezés jellemzôje, hogy az
evezôsök a menetiránynak háttal,
gurulóülésen ülnek, és a hajó oldalához rögzített forgó szerkezetnek
támaszkodó lapátokkal eveznek. Mi,
hobbisportolók is kipróbálhatjuk a versenyevezôs csónakokat, de választhatjuk az egyszerû csónakázást, a
kenuzást, a kajakozást, a sárkányhajózást, a vitorlázást és persze belekóstolhatunk az extrém változatokba is.
Evezhetünk egy vagy két evezôvel —
mivel családi programot készítünk —
minimum ketten, de akár négyen-öten
vagy akár 25-en is… állóvízben vagy
folyóvízben, sodrás irányban vagy
folyással szemben, sík vízen vagy
hegyrôl le, lassan vagy tempósan…
Nézzük azért meg egy kicsit részletesebben.
Izommunka
Az evezés, akár csak az úszás, minden izomcsoportot megmozgat. Rendszeres végzése segíti a csontok és az
izmok egészséges fejlôdését, ezért
már gyerekkortól el lehet kezdeni.

Javítja a vérkeringést, erôsíti a szívet
és a tüdôt, és kiváló zsírégetô. Mielôtt
evezni kezdenénk — még a
legegyszerûbb formáknál is —, érdemes bemelegíteni az izmokat és az
ízületeket. Pár karkörzés, csípôkörzés,
guggolások segítségével elkerülhetjük
a húzódásokat, rándulásokat, melyek
jó érzés helyett fájdalmassá tehetik a
„családépítést”. Az egyoldalas evezésnél fokozottan kell figyelni a szimmetria fenntartására, de természetesen ez
legfôképp a versenyszerûen sportolókra vonatkozik. Bármilyen életkorban el
lehet kezdeni az evezést, és az sem
lehetetlen, hogy egy kirándulásnak
induló csónakázásból egy életen át tartó szerelem bontakozzon ki.
Az egyszerûbbek
A legveszélytelenebb evezési lehetôség a csónakázás, az erre a célra
kialakított mesterséges csónakázótavakon. Lágy szellô, szalmakalap, napszemüveg, vállalkozó kedv és természetesen a tavon, a csónakon és az
evezôkön kívül semmi másra nincs
szükség. Nem kell edzôtáborozni vagy
oktatót fogadni azért, hogy egy csónakban evezhessen szeretteivel bárki.
A kaland azért nem marad el, hiszen a
körbeforgás veszélye a rutintalanság
esetén nagymértékben fennáll, de legalább a jókedv is adott lesz az izommunka mellett.
Ennél egy csipetnyi izgalommal
többet jelent, ha a természetes vize-

ken csónakázunk. Egy felerôsödô szél
vagy egy hirtelen kerekedett nyári
zápor akár extrémmé is teheti a családi csónakázást. Óvatosan bánjunk a
parttól való távolsággal is, mert sosem
szabad szem elôl téveszteni, hogy
vissza is kell evezni a kiindulási helyre,
és az idôbe telik!
Még véletlenül sem szeretném
kihagyni a vízi jármûvek retro sztárját,
a vízibiciklit. Sport, szórakozás, napozás, ugrándozás és akár csúszdázás
is egyben. A nyár kihagyhatatlan élménye, minden korosztály számára kellemes idôtöltés.
Csónakázni és vízibiciklizni szinte
minden nagyvárosban lehet, nem túl
költséges kikapcsolódás és akár egy
vasárnapot is kellemesebbé tehet.
Közepesek
Ha elhagyjuk a biztonságos csónakot, és egy teljesen lapos vízi eszközt
keresünk, akkor jöhet a tutaj. Magyarországon a tutajozási lehetôségek korlátozottak, de Szlovákiában, a Pieniny
hegységben a Dunajec-folyón 15 kilométeres szakaszon, 36 méteres szintkülönbséggel 2—3 órás szervezett
tutajtúrákat lehet tenni.
Lépjünk még egyet a vízi jármûvek
kategóriáin belül: irány a hajó. A hajó a
csónaknál nagyobb, a tutajnál pedig
összetettebb felépítésû. A hajó az
emberiség egyik legrégebben használt jármûve, melyet nemcsak gazdasági, hanem kedvtelési célokra is rengetegen használnak. A legtöbb hajót
motor hajtja vagy vitorla repíti, de van
egy monstrum, a sárkányhajó, amit
humán erôforrás siklat a vízen. A 12, 5
méter hosszú kenu típusú hajóba 18—
20 lapátos is elfér. Szükség is van a
nagyszámú evezôsre, mert az orrán
sárkánnyal díszített hajó a 250 kg-ot is
elérheti. A sárkányhajó több mint 2000
éves múltra tekint vissza, és ôshazája
Dél-Kína. 1998 óta van hazánkban is
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jelen ez a méltán egyre népszerûbb
sport és szabadidô-tevékenység. Ma

séges, de kapitánnyal akár a Balatonon is kiváló kirándulások szervezhetôek. Csak egy pillanatra képzeljük el
magunkat egy óriásvitorlás fedélzetén,

már több mint 20 sportági szövetség
mûködik hazánkban, és egyre több
vállalkozás teszi számunkra elérhetôvé ezt a ragyogó sportolási és csapatépítési lehetôséget. Ez a hajózási forma már némi elôzetes tudást igényel,
de a vízre bocsátás elôtt minden elsajátítható. Fontos, hogy egyszerre kell
evezni, de ezt egy dobos segíti, aki a
ritmust adja. Az élményt a lenyûgözô
táj és a csapatmunka teszi feledhetetlenné.

ahol a neonsárga esôdzsekinkbe kap
a viharos szél, arcunkat verdesik az
esôcseppek, aztán, ahogy elül a vihar
és újra kisüt a nap, elterülve a taton
várjuk a napnyugtát, hogy szemünk
elé táruljon a csillagos égbolt. A vitorlázás nem olcsó szabadidôs elfoglaltság, de aki igazán szereti a vizet,
annak érdemes spórolni egy vitorlásútra, mert az élmény 100%-ig garantált,
és nem kell megijedni, szélcsend esetén tartalék motor segíti a haladást.

Van még egy hajótípus, amit nem
motor hajt, és számomra az elsô
élményt errôl a jármûrôl James Onedin
hozta. Természetesen a vitorlás hajóról
van szó, amit — ahogy a neve is sejteti
— szél hajt a vízen, és már nem gyapotot szállítanak vele, hanem versenyeznek vagy csak kirándulnak. Vitorlázhatunk 1—2 fôvel kicsi hajón vagy tôkesúlyos nagyobb vitorlásokon, ahol a
legénység a 25 fôt is elérheti. A vitorlás
irányításához már komoly vizsga szük-

A jól ismertek
A kajak egy kisméretû, emberi erôvel hajtott csónak, amelynek hagyományosan zárt fedélzete és egy vagy
több beülése van. Minden beülésben
egy kajakos evez egy kétvégû lapáttal. Kajakot elôször eszkimó (aleut és
ainuk) vadászok használtak Északnyugat-Ázsia, Észak-Amerika és a sportosoknak, a kenu a bulizósoknak,
Grönland sarkkör közeli vidékein. A a kevésbé jártasaknak és a fáradéko120—300 cm hosszú, modern kajako- nyabbaknak ajánlott.
kat használatuk szerint nagy vonalakAz extrémek
ban csoportosíthatjuk tengeri, vadvízi,
Sokan hallották már a rafting kifejeszörf-, verseny-, valamint szabadidôs
zést, számos ember kipróbálta már, és
kajakokra.
Elsô ránézésre instabilnak tûnik a rengetegen váltak általa az adrenalin
kis vékonyka, vízen sikló teremtmény, szerelmesévé. Ha pontosak szeretés aki ült már kajakban, az tudja, hogy nénk lenni, akkor tutajozásra lehetne
instabil is, viszont gyors és fordulékony. lefordítani a kifejezést, de a már emlíAz evezési technika — amely leginkább tett tutajtúrától az útvonal lejtése nem
a hátat és a hasizmokat dolgoztatja kis mértékben különbözik. A raftot
meg — felnôttként is elsajátítható, de (nagyon erôs, felfújható gumicsónaazért egyszerûnek nem mondható. Min- kot) eredetileg az amerikai hadsereg
den erôfeszítésért kárpótol azonban, ha számára fejlesztették ki, speciális
belevágunk egy egy- vagy akár többna- bevetéseken használták az elitalakulapos kajaktúrába, melynek helyszíne tok. A kalandkutatók azonban hamar
lehet a Tisza, a Balaton, de bármelyik „kisasolták”, hogy ezek a csónakok
meleg vízû tenger is. Mivel az eszköz szinte mindent kibírnak, így a veszézárt, a csomagokat biztonságosan lyes, sziklás vadvizek sodrását is. Így
lehet szállítani, és amikor beesteledik, született meg a rafting, mint sportág.
csak sátrat kell verni a parton, aztán vir- Kiváló csapatépítô tevékenység, hiszen a csónakban egy oldalon ülôkradatkor folytatni az evezést.
A kenu általában nyitott, mindkét nek együtt kell evezniük az elôrehalavégén csúcsosan végzôdô, szintén dás érdekében, s összhangban kell
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kisméretû hajó, de a lapátja a kajakkal
ellentétben csak egyoldalas. Több
személy esetén a hajó mindkét oldalán eveznek, a hajó hátsó részében ül
a kormányos, aki külön kormányszerkezet nélkül, az evezôjével irányít. A
kenu nehezebb, és lényegesen stabilabb a kajaknál, az evezés is könnyebben elsajátítható, és még négylábú
család is evezhet együtt, családtagjaidat is magaddal viheted az útra.
A ma ismert kenuforma eredete az
észak-amerikai indiánokig nyúlik viszsza. Ôk voltak az elsôk, akik egy faágakból készített vázra kéreg külsôt
rögzítettek. A réseket és toldásokat
olvasztott fenyôgyantával töltötték ki,
az illesztéseket erôs gyökerekkel
kötözték össze. A modern kajakok és
kenuk többnyire mûanyagokból, üvegszálból vagy szénszálból készülnek,
kevlár és más technikai anyagok felhasználásával.
Kajak vagy kenu? Szerintem mindkettôt ki kell próbálni, de a kajak a
gyorsaknak, a vakmerôknek és a

lennie a két oldalnak, máskülönben
körbe-körbe forog csak a raft a folyómedret tarkító sziklák között… A csónak akkor kezd el a megfelelô irányba
és tempóban haladni, ha mindenki
tudja mi a saját dolga, s képes az
összes csónakban ülô együttmûködni.
A családi raftingolás kiváló lehetôség a bizalom erôsítésére és az
együttmûködés fejlesztésére. Vakon
kell bízni a túravezetôben, nincs idô
magyarázatokra, tenni kell, amit mond,
ha vízbe kell ugrani, akkor a vízbe kell
ugrani, még ha bizarrnak is tûnik…
Segítôkészség, higgadtság — pánik,
korrektség, alázat mind-mind fejleszt-

hetô tulajdonság, és
egy közös vadvízi evezés után a fejlôdés
garantált.
A rafting kipróbálásához elegendô az
átlagos fizikai kondíció, sôt még úszni
sem kell feltétlenül tudni. A vadvizeken kötelezô a mentômellény
viselete, ami jó esetben fenntart a víz felszínén. Az viszont tény,
hogy a víziszony nem
túl szerencsés ebben
az esetben.
A veszélyesség alapján I—V-ig osztályozzák a vadvizeket. A családoknak
a legkönnyebb szakaszokon ajánlottak, ahol az alsó korhatár 8—10 év, de
a veszélyesnek minôsülô szakaszok
már nagyobb gyakorlatot igényelnek.
Canyoning
A canyoning a raftinghoz hasonló
vadvizes sport. A fô különbség, hogy
nincs se hajó, se lapát, de van egy
csomó szurdok, vízesés, meredek
sziklafal. Cél, hogy lejuss a völgy aljába. Az, hogy sikamlós köveken gazella
módjára szökellsz, úszol, gyalogolsz,
s hogy mindezt a folyóban, folyó mel-

lett, folyó fölött — az alatt változatot
azért érdemes kerülni — teszed, az rajtad múlik. A lényeg, hogy felkapaszkodsz egy hegyi patak völgyében,
azaz mászol egy kis hegyet, aztán
követve a víz útját, elindulsz lefelé.
Úszol, csúszol, ugrasz, helyenként 12
méteres magasságból szabadesésben veted magad alá, s amikor azt
hiszed, durvább már nem is lehetne,
45 méter magasból ereszkedhetsz le
kötélen a víz iszonyú sodrásában.
A leírásból azt hiszem, kiderül,
hogy ez egy embert próbáló sport, és
fôleg felnôtteknek ajánlott (14 éves
kortól már ûzhetô), de a bevállalósok
ezt se hagyják ki. Itt is a túravezetô az
abszolút „falkavezér”, az ô szava
szent, és minden magyarázat nélkül
követendô.
Természetesen speciális felszerelés
is jár az extrém vízi sportokhoz, amit a
kölcsönzôk biztosítanak, így nem kell
megvásárolni.
A canyoning esetében sem elôny a
víziszony, de mivel magasból történik
az indulás, a tériszony is hátráltató
lehet, nem árt egy kis ügyesség, de
igazán csak elszántságra van szükség, meg egy kis fizikai erôre.
Haris Éva
egészségügyi szaktanár
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