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Instrukcje bezpieczeństwa
przy uprawianiu wioślarstwa
turystyczno - rekreacyjnego
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Przed zejściem na wodę należy się upewnić, że sprzęt i wioślarz jest przygotowany
do bezpiecznego płynięcia poprzez:

1.1 Sprawdzenie mocowań odsadni i zastrzału, dulek i sworzni, regulacji podnóżka
oraz stanu wózków z układem jezdnym – wszystkie winny być dobrze skręcone.
1.2 Sprawdzenie wioseł na mocowaniach doręcznych, pierścieni oraz stanu trzonów i
piór wioseł ( brak pęknięć, sztywność wiosła ).
1.3 Sprawdzenie stanu układu sterującego łodzi ( naprężenie linek, ustawienie płetwy
sterowej ) oraz zabezpieczenie komór wypornościowych ( kluka ochronna na
dziobie, korki lub dekle założone na otwory komór wypornościowych ), a także
stan techniczny burt i falochronu chroniących przed wlewaniem wody do łodzi.
1.4 Przygotowanie wioślarza do wiosłowania, a zwłaszcza znajomość zasad poruszania
na

wodach

śródlądowych,

dbałość

o

strój

odpowiedni

do

warunków

atmosferycznych oraz rzetelna ocena stanu aktualnej pogody.
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Podczas wiosłowania na wodzie, należy znać i należycie wypełniać funkcje w
osadzie, do których jesteśmy przydzieleni:

2.1 Sternik – jest odpowiedzialny za kierunek płynięcia i sterowanie łodzią zgodnie z
zasadami poruszania się po wodach śródlądowych oraz omijanie przeszkód;
ponadto stosuje system komend przy schodzeniu na wodę i z wody, dopinguje
osadę przy wyścigach. Doświadczony sternik stara się dawać rady wiosłującym w
celu poprawy techniki wiosłowania osady.

2.2 Szlakowy – to kierownik osady, który podejmuje najważniejsze decyzje; jest
odpowiedzialny za tempo i rytm wiosłowania, stosowanie ćwiczeń technicznych,
poprawę techniki wiosłowania w osadzie, zawracanie i inne kluczowe kwestie
związane z płynięciem. W sytuacjach krytycznych i wymagających szybkiej decyzji,
ma głos stanowiący kierując się bezpieczeństwem osady (zasada jednoosobowego
kierownictwa).
2.3 Stanowiska wioślarzy między szlakowym i noskowym – stanowią motor napędowy
łodzi, dbają o staranne płynięcie łodzi naśladując i dostosowując się do partnerów
przed sobą („szlakowy, poszlakowym”), udzielają ważnych informacji szlakowemu.
2.4 Noskowy ( dziobowy ) – zwieńcza współpracę całej osady będąc „pierwszym na
mecie”; jest odpowiedzialny za kontrolę odchyleń od kursu płynięcia łodzi,
współpracuje z sternikiem lub szlakowym ostrzegając o przeszkodach zbliżających
się od dziobu łodzi, ma pogląd na całość wiosłującej osady przez co może udzielać
cennych informacji szlakowemu; musi być idealnie zgrany z szlakowym podczas
chwytu wody piórem wiosła.
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Po zejściu z wody, powinno się należycie przenosić sprzęt:

3.1 Wystrzegać się pośpiechu i zniecierpliwienia, zadbać o symetryczne rozłożenie
osób wzdłuż niesionej łodzi i ostrożny marsz podczas przenoszenia sprzętu.
3.2 Należy zabezpieczyć sprzęt przez prawidłowe odkładanie na wyznaczone miejsca.
3.3 Po intensywnym treningu zadbać o higienę osobistą i zmienić ubranie.
3.4 Ewentualne szkody lub usterki sprzętu zgłaszać osobie odpowiedzialnej.
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Podczas uczestnictwa w imprezach turystyczno - rekreacyjnych:

4.1 Należy się zapoznać i stosować do regulaminów oraz programu imprezy.
4.2 Podczas wiosłowania na wodzie należy płynąć w zwartej grupie i ustalonym szyku
( osada prowadząca, osada zamykająca, ustalony system komend i znaków ).
4.3 Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zaleca się przygotowanie kondycyjne do
imprezy,

przygotowanie

odzieży

odpowiednie

do

prognozowanej

pogody

i

warunków atmosferycznych, przygotowanie przydatnych informacji i potrzebnych
przedmiotów w zależności od charakteru imprezy.
4.4 Obowiązek stosowania się do poleceń kadry obsługującej imprezę ma na celu
zapobieganie i

likwidację przesłanek zagrożenia zdrowia uczestników oraz

niszczenia sprzętu i infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej podczas imprezy.
4.5 Stan zdrowia uczestników musi uprawniać do uczestnictwa w imprezie - winien
być regularnie konsultowany z lekarzem prowadzącym.
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W przypadku sytuacji krytycznych:

5.1 Zasłabnięcia, rany i inny uszczerbek na zdrowiu wioślarza – w przypadku nagłego
pogorszenia stanu zdrowia, reszta osady niezwłocznie płynie w kierunku przystani
lub najbliższego brzegu, zapewnia opiekę przedlekarską i informuje odpowiednie
służby. Wypadek z udziałem jednykarza wymaga zaprzestania wiosłowania,
samoasekuracji, zabezpieczenia przed wywrotką i wzywania pomocy świadków.
5.2 Wywrotka – po wywróceniu łodzi należy opanować emocje, rzetelnie oceniać
własną sytuację i nie wolno samodzielnie opuścić łódź i płynąć do brzegu pod
żadnym pozorem; w zależności od umiejętności należy złapać się kadłuba
wywróconej łodzi lub wspiąć się nań i oczekiwać pomocy. Jeżeli przy wywrotce nie
ma

świadków,

należy

natychmiast

założyć

kamizelkę

ratunkową

i

unikać

wychłodzenia ciała poprzez przyjęcie pozycji embrionalnej. Bagaż i sprzęt, można
uratować, jeżeli nie wymaga to nurkowania lub opuszczania łodzi – ratowanie
życia ludzi jest najważniejsze.
5.3 Ratownictwo wodne – jeżeli uczestniczymy w krytycznym zdarzeniu jako świadek,
należy

niezwłocznie

nieść

pomoc

poszkodowanemu

nienarażając

własnego

zdrowia (tylko wykwalifikowaniu ratownicy mogą wskoczyć do wody w celu
ratowania). Dostępność środków ratunkowych i wiedza dotycząca ich używania
pomaga minimalizować negatywne skutki wypadków na wodzie.
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Złote zasady:

6.1 Nie patrz tylko działaj – przy zaangażowaniu wielu osób rzeczy trudne są prostsze.
6.2 Woda wymaga inteligencji – nie zgrywaj odważnego, woda zatopiła Titanica, a co
dopiero małą łódkę; nie walcz z wodą siłą, ale poddaj się i okaż jej respekt .
6.3 Zasada

jednoosobowego

kierownictwa

–

w

sytuacji

krytycznej

sprzeczki

demokratyczne zabierają cenny czas, dlatego decyduje najbardziej doświadczony.
6.4 Unikaj samodzielnych zejść na wodę – w razie niebezpieczeństwa, jesteś sam;
jeżeli jesteś świetnym jednykarzem to poinformuj innych kiedy wrócisz na ląd.
6.5 Alkohol pijemy poza wodą – bądź odpowiedzialny za osadę i nie prowokuj
wypadku! Wiosłowanie powinno być przyjemnie, a nie niebezpiecznie!

Opracowanie: Łukasz Kaczmarek

