Το Αθληµα της Κωπηλασίας

H Kωπηλασία είναι ένα Αθληµα που έχει τις ρίζες του στα βάθη
της αρχαοίτητας και συνδιάζει το θέαµα µε τον αµείωτο συναγωνισµό.
Οι Αγώνες γίνονται µέσα σε ένα φυσικό σκηνικό όπως µία Λίµνη, ένα
τεχνιτό Κανάλι, ακοµα και στην ανοικτή Θάλασσα, γεγονός το οποίο
καθιστά τη Κωπηλασία ξεχωριστή σε σύγκριση µε τα άλλα αθλήµατα. Οι
µακρόστενες βάρκες, [όπου το µήκος τους ξεπερνά ακόµα και τα 18
µέτρα], τα πολύχρωµα κουπιά, τα συγχρονισµένα πληρώµατα που είναι
δυνατόν να αποτελούνται απο έναν έως και οκτώ κωπηλάτες, αποτελούν
τα συστατικά µιάς πλέον επιτυχιµένης συνταγής που εγγυάται ένα
εντυποσιακό αποτέλεσµα. Η πλειάδα των Αγωνισµάτων, και οι δεκάδες
συνδιασµοί πληρωµάτων, µπορούν να ικανοποιήσουν και τον ποιό
απαιτητικό θεατή που για πρώτη φορά θα παρακολουθήσει
Κωπηλατικούς αγώνες.
Στη Κωπηλασία ξεχωρίζουµαι δύο είδη σκαφών.
Τα Σκάφη τύπου [SKIF] όπου οι κωπηλάτες κρατούν απο δύο
κουπιά, και τα Σκάφη όπου οι κωπηλάτες κρατούν απο ένα κουπί.
Στη κατηγορία των SKIF, υπάρχουν τα αγωνίσµατα του Απλού, του
∆ιπλού, και του Τετραπλού SKIF, µε πληρώµατα αποτελούµενα απο έναν,
δύο, και τέσσερης Κωπηλάτες αντίστοιχα.
Στη δεύτερη κατηγορία
σκαφών, στην οποία οι Κωπηλάτες κρατούν απο ένα κουπί, διεξάγωνται
τα αγωνίσµατα της ∆ικόπου άνευ [2-] και ∆ικόπου µε πηδαλιούχο [2+] µε
πλήρωµα δύο Κωπηλατών, της Τετρακόπου άνευ [4-] και της Τετρακόπου
µε πηδαλιούχο [4+] και πλήρωµα τεσσάρων Κωπηλατών, και της
Οκτακόπου µε πηδαλιούχο [8+] και πλήρωµα οκτώ Κωπηλατών. [Το
τελευταίο είναι ίσος το ποιό εντυποσιακό αγώνισµα της Κωπηλασίας]
Επιπρόσθετα υπάρουν και τα αγωνίσµατα για αθλητές Ελαφρών
Βαρών, όπου ο µέσος όρος βάρους των Αθλητών του πληρώµατος
µιάς βάρκας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 κιλά για τους Ανδρες,
και τα 57 κιλά για τις Γυναίκες.
Στις µέρες µας εκτός απο τα Εθνικά Πρωταθλήµατα, διεξάγονται
κάθε χρόνο Βαλκανικοί Αγώνες, Πανευροπαικοί Αγώνες, Παγκόσµια
Πρωταθλήµατα όλων των κατηγοριών, και κάθε τέσσερα χρόνια
Μεσωγειακοί και Ολυµπιακοί Αγώνες , όπου εξέχουσα θέση κατέχει ο
Όµιλός µας µε τη κατάκτηση του µοναδικού Ολυµπιακού Μεταλλίου στους
Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας, µε τους Βασίλη Πολύµερου και Νίκου
Σκιαθύτη στο αγώνισµα του 2πλού Skif Ελαφρών Βαρών Ανδρών.

