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   قايق راني درآب هاي آرام  
به مسابقه های قایق راني که در 
آب هاي راکد و بدون موج برگزار 

مي شود، »قایق راني در آب هاي آرام« 
مي گویند. با توجه به اینکه فشار آب 
در مکان هاي طبیعي چون رودخانه 
و دریا، با توجه به شرایط آب وهوا 

تغییر مي کند )مثاًل هنگام مد ارتفاع 
موج ها و میزان آب هاي ساحل افزایش 
مي یابد(، مسابقه های آب هاي آرام در 
دریاچه هاي مصنوعي برگزار مي شوند. 
این دریاچه ها با محیط بیرون ارتباطي 

ندارند و فشار آب در آن ها ثابت است.

ويژگي پیست قايق راني
طول یک پیست قایق راني حداقل 

25۰۰ متر، عرض آن حداقل 9۰ و عمق 
آن حداقل 2 متر است. ارتفاع پیست 

نسبت به سطح دریاهاي آزاد نباید زیاد 
باشد؛ زیرا هر چه ارتفاع افزایش یابد، 

میزان اکسیژن هوا کمتر و تنفس براي 
ورزشکاران دشوارتر مي شود.

در ابتداي خط استارت اسکله هاي 
کوچکي به نام »پانتون« وجود دارند که 
انتهاي قایق ها با آن مماس مي شود. در 
انتهاي پیست هم ساختماني چندطبقه 

وجود دارد که داوران در طبقه های آن 
مستقر مي شوند تا مسابقه را بهتر ببینند.

)kayak( قايق کاياك
قایق کایاک، قایقي سبک و باریک 

است که فضایي کوچک )فرورفتگي 
کوچک( براي نشستن دارد. این فضا 
»نشیمن گاه« نامیده مي شود. قایق ران 
در نشیمن گاه مي نشیند، پاي خود را 

به صورت صاف و کشیده قرار مي دهد 
و پارو می زند. کایاک یک ُسکان دارد 

که باعث فقط کنترل قایق مي شود. 
عرض این قایق کامالً صاف است و در 
بدنة آن هیچ گونه تقعري دیده نمي شود. 
مسابقه های کایاک مردان و زنان شامل 

سه مسابقه است: 
کایاک یک نفره: این مسابقه با عالمت 

اختصاري k۱  نشان داده مي شود. »۱« 
نشان دهندة تعداد قایق رانان درون هر 
قایق و »k« حرف ابتدایي کایاک در 

 k۱ زبان انگلیسي است. در مسابقه های
طول قایق حداکثر 52۰ سانتي متر و وزن 

سبک ترین نوع آن ۱2 کیلوگرم است. 
هر چه وزن قایق کمتر باشد، قایق ران 
مي تواند با سرعت بیشتري در آب به 

پیش رود.
کایاک دونفره )k2(: حداکثر طول 

قایق هاي k2، 65۰ سانتي متر است 
)قایق هاي k2 مخصوص مسابقات 

المپیک این اندازه را دارند(. براي عرض 

قایق از قدیمی ترین وسایلی است که انسان برای عبور از مسیرهای 
آبی و رودخانه ها مورد استفاده قرار می داده است. با گذشت زمان، 
قایق ها کاربرد خود را در حمل و نقل از دست دادند و قایق رانی 
به یک مسابقة ورزشی محبوب تبدیل شد؛ رشته ای با 

مسابقه های متنوع و مدال های فراوان!

این قایق ها اندازة مشخصي تعیین نشده 
است، اما هرچه عرض قایق کمتر باشد، 

سرعت آن افزایش مي یابد.
فاصلة دو قایق ران از یکدیگر ۱5۰ 

 ۱۸ ،k2 سانتي متر است. سبک ترین نوع
کیلوگرم وزن دارد.

کایاک چهارنفره )k4(: سبک ترین 
قایق هاي k4 3۰ کیلوگرم وزن دارند. 

این قایق ها داراي چهار نشیمن گاه براي 
نشستن چهار قایق ران هستند. بنابراین، 
اگر بیش از حد انعطاف داشته باشند، 

سنگیني وزن چهار قایق ران سبب 
مي شود که قسمت مرکزي قایق، بیشتر 

در آب فرو رود و قایق حالتي موزي 
شکل پیدا کند. در چنین حالتي، باال رفتن 

امواج ناشي از پارو زدن موجب کاهش 
سرعت مي شود. طول این قایق ها ۱۱ 

متر است.

صندلي در کاياك 
صندلي قسمتي از کایاک است 

که قایق ران روي آن مي نشیند و پارو 
مي زند. صندلي ها از چوب یا فایبرگالس 

ساخته مي شوند. ارتفاع صندلي تنها 
5 سانتي متر از سایر نقاط قایق بیشتر 

است. هرچه ارتفاع صندلي کمتر باشد، 
قایق ران درون قایق تعادل بیشتري دارد 

و هرچه ارتفاع صندلي بیشتر باشد، 
قایق نامتعادل تر است. بعضي 

صندلي ها کمي برآمدگي 
به عقب دارند.

پاروهای طاليـيپاروهای طاليـي
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تفـاوت بـزرگ ایـن مسابقه با سایر 
رقابت هاي پارویي به نوع نشستن 

قایق ران مربوط مي شود. در رویینگ، 
قایق ران پشت به مسیر مي نشیند و 

مسیر حرکت را نمي بیند. دیگر تفاوت 
رویینگ در نشیمن گاه متحرک قایق 

است که سبب مي شود قایق ران هنگام 
پارو زدن اندکي به جلو و عقب حرکت 

کند و با کمک گرفتن از وزن خود، 
نیروي بیشتري به پاروها وارد آورد. 

  قايق راني در آب هاي خروشان )اساللوم(
مسابقه های قایق راني در آب هاي 
خروشان، نوعي قایق راني است که در 

مکان هاي طبیعي پر از آب هاي متالطم 
و پر موج )مثل رودخانه ها( برگزار 

مي شود. در این مسابقه ها هدف قایق ران 
این است که در کوتاه ترین زمان ممکن 

از دروازه هایي بگذرد که در مسیر 
مسابقه قرار دارند. رقابت هاي اساللوم 

در بخش زنان و مردان و در دو قسمت 
انفرادي و دونفره برگزار مي شوند. 

مسیر مسابقة اساللوم به صورت 
مستقیم کمتر از 6۰۰ متر و تعداد 
دروازه هاي آن از 2۰ تا 25 تاست. 

حداقل شش دروازه باید در مکان هایي 
قرار داده شوند که قایق ران براي عبور 
از آن ها برخالف جریان آب پارو بزند. 

به این ترتیب، مهارت قایق ران کاماًل 
نمایان مي شود. ارتفاع میله هاي دروازه 

2 متر و فاصلة بین دو میله 3/5ـ  ۱/2 

شكل برگزاري مسابقه
در رقابت کایاک، پاروها دو کفه دارند 
و قایق رانان درحالي که در قایق نشسته اند 

و زانوهایشان خم شده است، پس از 
فرمان شروع، یک بار با کفة راست و بار 

دوم با کفة چپ آب را مي شکافند. هر 
قایق راني که زودتر از خط پایان عبور کند، 

برندة مسابقه خواهد شد.

)Cano( قايق هاي کانو
مسابقات کانو از جمله رقابت هاي 

آب هاي آرام است که در آن قایق رانان 
از پاروهاي تک کفه استفاده مي کنند و به 
جاي اینکه در قایق بنشینند، در آن زانو 

مي زنند )یعني یک زانوي آن ها روي 
قایق و زانوي دیگر با زاویة 9۰ درجه 

باالتر از سطح قایق قرار مي گیرد(.
رقابت هاي کانو در بخش تک نفره، 
دونفره و چهارنفره برگزار می  شوند. این 

 c4 و c2 ،c۱ رقابت ها را با عالمت هاي
نشان مي دهند. در این عالمت ها c ابتداي 
کلمة کانو در زبان انگلیسي و عدد جلوي 

آن، تعداد نفرات روي یک قایق است.

مسابقة رويینگ 
مسابقةرویینـگ در مـسافت 2۰۰۰ 

متر برگزار مي شود و تنها تفاوت مواد 
آن با هم، در تعداد شرکت کنندگـان 

است. تعداد شرکت کنندگان در 
رقابت رویینگ یک، دو، 
چهار و هشت نفر 

است.

متر است. قسمت پایین میله ها نیز باید 
۱5 سانتي متر باالتر از سطح آب باشد. 
آخرین دروازه حداقل باید 25 متر قبل 

از خط پایان قرار گیرد.       

امتیاز در اساللوم
در صورتي که قایق ران بدون برخورد 

به میله ها از میان دو میله عبور کند، 
هیچ گونه امتیاز منفي براي وي در نظر 
گرفته نمي شود. اما اگر به هر ترتیب 
با میله ها برخورد کند، 5 امتیاز منفي 

براي وي در نظر مي گیرند. هر بار 
عبور از سمت مخالف دروازه )از جهت 
نادرست(، واژگون  کردن دروازه و عبور 
نکردن از دروازه 5۰ امتیاز منفي براي 

ورزشکار به دنبال دارد. قایق راني برنده 
مي شود که با کمترین امتیاز منفی و 

خطا، و در کمترین زمان، مسابقه را 
به پایان رسانده باشد.
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