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Ωκεάνιο Καγιάκ

Η κατηγορία αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη κατηγορία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Κάνοε. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό άθλημα που περιλαμβάνει μεγάλες αποστάσεις με
σκάφη Surfski, Sea Kayak και Touring. Οι αθλητές του συγκαταλέγονται μεταξύ των
αθλητών με την καλύτερη φυσική κατάσταση καθώς το άθλημα απαιτεί αντοχή, ικανότητα
στη ναυσιπλοΐα και εμπειρία. Ένα πάντρεμα μεταξύ τεχνικής και ταχύτητας, το Ωκεάνιο
Καγιάκ είναι ιδανικό για όλους τους αθλητές των άλλων κατηγοριών του καγιάκ. Εξάλλου,
ορισμένοι από τους πιο επιτυχημένους αθλητές του Ωκεάνιου Καγιάκ παγκόσμια, είναι πολύ
καλοί αθλητές του Μαραθωνίου Καγιάκ ή του Καγιάκ Σπρίντ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν και εξειδικευμένοι αθλητές του Ωκεάνιου Καγιάκ.

Ένα εξαιρετικά δημοφιλές άθλημα σε θερμές παράκτιες περιοχές. Το Ωκεάνιο Καγιάκ έχει
τεράστια απήχηση σε μέρη όπως η Αυστραλία, Καλιφόρνια, Χαβάη και Νότια Αφρική. Τα
σκάφη Surfski είναι τα ταχύτερα σκάφη σε μεγάλες αποστάσεις και σε έντονο κυματισμό.
(Στο σπριντ, μόνο τα σκάφη Ολυμπιακών Προδιαγραφών είναι ταχύτερα). Οι αθλητές
μπορούν να αναμένουν να αντιμετωπίσουν μεγάλα κύματα, όπως και την πρόκληση να
κωπηλατούν σε συνθήκες ανέμου με 20+ κόμβους.

Από τη συλλογή στρειδιών στους Ωκεάνιους Αγώνες

Τα σκάφη Surfski εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Αυστραλία στις αρχές του 1900,
όταν δύο νεαρά αδέλφια, ο Χάρι και ο Τζακ McLaren, τα χρησιμοποιούσαν για το
οικογενειακό εκτροφείο στρειδιών στη λίμνη Innes στη Νέα Νότια Ουαλία. Τα
χρησιμοποιούσαν επίσης για να σερφάρουν στις κοντινές παραλίες του Λιμανιού
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MacQuaries.

Αναγνωρίζοντας την ταχύτητα και την ευελιξία των σκαφών, τα Surfskis χρησιμοποιήθηκαν
αργότερα ως μέσα διάσωσης. Από το 1946, το Surfski μπήκε στο αγωνιστικό πρόγραμμα
ναυαγοσωστικής και, με την πάροδο του χρόνου, τα σκάφη έγιναν πολύ στενότερα και πιο
γρήγορα. Αρχικά ως ένα άθλημα διάσωσης, το Ωκεάνιο Καγιάκ ξεκίνησε με αγώνες μικρών
αποστάσεων 700μ αλλά με τις εξελίξεις στο σχεδιασμό των σκαφών, οι άνθρωποι άρχισαν
να πηγαίνουν πιο μακριά στη θάλασσα και το Ωκεάνιο Καγιάκ όπως το γνωρίζουμε σήμερα
άρχισε σοβαρά να αναπτύσσεται.

Ο πρώτος αγώνας Ωκεάνιου Καγιάκ έγινε το το 1958. Ο αγώνας των 46 χιλιομέτρων
Scottburgh στο Μπράιτον στη Νότια Αφρική διοργανώνεται κάθε χρόνο από τότε. Ο
μεγαλύτερος σε απόσταση αγώνας είναι από το Λιμάνι Elizabeth στο Ανατολικό Λονδίνο
στη Νότια Αφρική (γνωστό ως το Νότιο Shamaal). Αυτός ο αγώνας 240 χιλιομέτρων
γίνονταν κάθε χρόνο από το 1972. Σήμερα, κάθε μονό έτος γίνεται ένας ατομικός αγώνας
και κάθε ζυγό έτος ένας ομαδικός αγώνας. Ίσως ο πιο δημοφιλής είναι ο αγώνας Molokai στη
Χαβάη. 60 χλμ αγωνιστικής διαδρομής στα όμορφη νερά του Ειρηνικού, το Molokai
διεξάγεται από το 1976.

Τι είναι το Surfski;

Το Surfski είναι ένα μακρύ, στενό, ελαφρύ καγιάκ ανοιχτού τύπου (sit-on-top), συνήθως με
ένα υποπόδιο που ελέγχει το πηδάλιο. Γενικά είναι μήκους 5-6.5m (16½-21ft) και πλάτους
μόλις 40-50cm (16-20"). Σε πλήρη αντίθεση με τα μικρότερα σκάφη που βλέπουμε στο
Σλάλομ και στο Freestyle, τα Surfskis δεν είναι πολύ ευέλικτα, αλλά στα σωστά χέρια το
σκάφος μπορεί να διασχύσει τα μεγάλα κύματα με ευκολία.

Μερικά σκάφη κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο, άλλα πολύ ελαφρύτερης μορφής (και
πιο ακριβά) κατασκευασμένα από σύνθετα στρώματα από ύφασμα συνδεδεμένα με εποξική
ρητίνη ή πολυεστέρα όπως fiberglass, Kevlar, ίνα άνθρακα ή ένα μίγμα. Ανάλογα με τη
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χρήση του, ο αριθμός των στρωμάτων μπορεί να αυξηθεί (για μεγαλύτερη αντοχή) ή να
μειωθεί (για ένα ελαφρύτερο σκάφος).

Στην αρχή τα Surfskis ήταν σαν τις ιστιοσανίδες, με απανωτές στρώσεις σε ανοιχτόχρωμο
ξύλο και μερικές φορές καλύπτονται με ύφασμα. Από το 1960 η παραγωγή μεταφέρεται
στο πολυεστερικό φελιζόλ ενισχυμένο με ξύλινες νευρώσεις και λεπτό στρώμα
υαλοβάμβακα. Αλλά καθώς το άθλημα αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1970 η παραγωγή
μεταφέρθηκε με τη χρήση των καλουπιών. Τα καλούπια έγιναν από τα πιο επιτυχημένα
Surfskis και αναπαράγονται με ίνες γυαλιού, με χαμηλότερο κόστος.

Φεύγοντας πια από τους αγώνες μικρής απόστασης στα πλαίσια των αγώνων διάσωσης, τα
σκάφη Surfski των Ωκεάνιων Αγώνων έγιναν πλέον μακρύτερα με κοφτερότερες άκρες και
πηδάλια κάτω από την πρύμνη. Διαφέρουν επίσης στην κατά μήκος καμπυλότητα ή στην
κίνηση. Με τη βοήθείά τους διασχίζονται τα κύματα, ο μεγάλος όγκος στην πλώρη
δημιουργεί άνωση και τα σκάφη έχουν μεγαλύτερη ίσαλο γραμμή κάνοντάς τα κατάλληλα
για τους φουσκωμένους ωκεανούς. Τα κατάλληλα διαμορφωμένα σκάφη Surfskis πρέπει να
είναι λεία και στενά (για να μειωθεί η αντίσταση του νερού), αλλά πρέπει να είναι αρκετά
σταθερά έτσι ώστε οι αθλητές να κωπηλατούν μέσα από σκληρές συνθήκες.

Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία

Καθώς το Ωκεάνιο Καγιάκ μεγαλώνει, αυξάνεται και ο αριθμός των εγγραφών και των
αγώνων πράγμα που οδήγησε την ICF στην διοργάνωση διεθνών αγώνων μέσα από τις
Εθνικές Ομοσπονδίες. Μία σειρά Παγκοσμίων Κυπέλλων Surfski ξεκίνησε το 2010.
Παράλληλα η ICF θεσπίζει νέους κανονισμούς γι αυτή την κατηγορία.

Οι διαφορετικοί τύποι καγιάκ, οι διάφορες συνθήκες νερού, και οι κλιματολογικές συνθήκες
των διαφόρων περιοχών του κόσμου είναι τόσο ποικίλες που αποτελούν μια μεγάλη
πρόκληση για να δημιουργηθούν τα κατάλληλα κριτήρια και οι κανονισμοί που να καλύπτουν
όλο το ευρύ φάσμα των Ωκεάνιων Αγώνων. Οι αποστάσεις μπορεί να κυμαίνονται από
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περίπου 10 χλμ στις πολυήμερες κούρσες έως εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις. Οι αγώνες
διεξάγονται με μονοθέσια και διθέσια surfski ή θαλάσσια καγιάκ και σε μονοθέσια και
εξαθέσια outriggers.

Κομβικό σημείο η διοργάνωση του 1ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ωκεάνιου Καγιάκ το
2014 στην Πορτογαλία ενώ το 2015 το άθλημα εντάσσεται στα επίσημα αγωνίσματα των “1
ων

Μεσογειακών Αγώνων Παραλίας 2015”.

πηγή: International Canoe Federation, Canoe Ocean Racing

Στην Ελλάδα

Ο Ναυτικός Όμιλος Βάρης-Βάρκιζας, μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ,
ξεκινά τα πρώτα βήματα στην Ελλάδα στο Ωκεάνιο Καγιάκ. Η επίσημη μορφή ξεκινά με την
εκπόνηση των Αγωνιστικών Κανονισμών Ωκεάνιου Καγιάκ το 2014 και τη διεξαγωγή του 1 ο
υ

Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ωκεάνιου Καγιάκ
στις 2-3 Αυγούστου 2014 (video
εδώ
) με τη συμμετοχή σωματείων κυρίως του Σπρίντ τα οποία ξεκίνησαν δειλά-δειλά να
αναπτύσσουν το άθλημα και να διακρίνουν τις προοπτικές.

Μείνετε συντονισμένοι για να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις!
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