
Warto zostać
kajakarzem
WISŁA. Sześć klubów z Mało-
polski wzięło udział w sobotę
w regatach kajakowych
na otwarcie sezonu 2013. Zor-
ganizował je Kolejowy Klub
Wodny z ul. ks. Józefa.

Do kajaków wsiedli zawodni-
cy w wieku 10-19 lat, jak i ol-
dboje, koło pięćdziesiątki. Ści-
gali się na dystansach 2,4 lub
6 km. Kraków był reprezento-
wany przez cztery kluby.

- Kajakarstwo, niestety,
nie przyciąga mediów^ wiać
trzeba pracować nad rozbu-
dzaniem zainteresowania tym
sportem - mówi Krzysztof
Racułt, prezes Kolejowego
Klubu Wodnego 1929. Rodzi-
ce często obawiają się, że wo-
da oznacza niebezpieczeń-
stwo dla dzieci. - Trzeba czuć
respekt przed wodą, ale też
z niej korzystać - przekonuje.
- Warto zdecydować się na ka-
jakarstwo, bo pozwala na kon-
takt z przyrodą, uczy też dy-
scypliny.

Krakowianie, mogący ko-
rzystać z Wisły, są uprzywile-

jowani. Kluby kajakowe pow-
stają tam, gdzie są akweny, rze-
ki. - Ale czasem rzeka bywa
za wąska, zbyt szybka. Kraków
nie ma tego problemu - mówi
prezes. Przy okazji dodaje, że
klubowi, niestety, brakuje nie-
co pieniędzy - na bieżącą dzia-
łalność i stypendia dla najlep-
szych zawodników.

W Kolejowym Klubie Wod-
nym trenuje obecnie ok. 30
osób. Kto chciałby do nich do-
łączyć, może zgłosić się w ty-
godniu w godz. 16-19, w sobo-
tę i niedzielę 11-14. Składka
miesięczna to 5 złotych.

Nie trzeba umieć pływać -
z klubem jeździ się na basen,
tam trenerzy tego nauczą. Po-
czątkowo niektórzy zaglądają
do klubu raz czy dwa w tygod-
niu, a gdy złapią; bakcyla, tre-
nują już po trzy godziny każ-
dego dnia. Zimą zamiast kaja-
ków jest to np. siłownia i bie-
ganie na nartach. - Jak każdy
sport kajakarstwo to też ciężka
praca - podsumowuje Krzysz-
tof Racułt.
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Dzieci po raz pierwszy w tym sezonie wsiadły do kajaków


