SPRZĘT W RUGBY NA WÓZKACH
W każdej dyscyplinie sportowej, w której wykorzystywany jest sprzęt, spotkać się można z
niezliczonymi, zazwyczaj rozbieżnymi opiniami dotyczącymi właściwości, jakości i
użyteczności danego przyboru. Im mniej sprecyzowane są przepisami parametry danego
sprzętu, tym większa różnorodność ocen.
W rugby na wózkach podstawowym sprzętem jest wózek. Coraz powszechniejsza staje się
opinia, że za mało uściślone przepisami parametry wózka bardziej wpływają na skuteczność
działań zawodnika, aniżeli jego umiejętności i potencjał fizyczny. Parametry wózka
(szerokość, długość, wysokość, koła, zderzak, urządzenia anty-wywrotne, skrzydła, komfort,
bezpieczeństwo oraz dopuszczalne modyfikacje) określa sekcja 4 Międzynarodowych
Przepisów Rugby na Wózkach. Wystarczy jednak obejrzeć kilka meczy, żeby zaobserwować
jak dużą dowolność w doborze sprzętu pozostawiają przepisy. Zatem decyzja jaki wózek
wybrać nie jest prosta – szczególnie biorąc pod uwagę wysokie ceny sprzętu. Niemniej jednak
warto obserwować co nowego pojawia się na rynku i w jakim kierunku idą modyfikacje
wózków.
Proponujemy aby formułą tej strony było wspólne jej tworzenie. Zamieszczamy kontakty do
firm zajmujących się produkcją i dystrybucją wózków do rugby. To co w przyszłości będzie
zamieszczone na temat wózków na poniższej stronie zależy od was. Zamierzamy szerzej
prezentować te informacje i modele, które was interesują – czekamy na sugestie i
"zamówienia".
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Gdy posiadamy już odpowiedni wózek, warto zainteresować się piłką. Tu sprawa jest o wiele
prostsza. Piłka opisana jest w art. 14 Międzynarodowych Przepisów Rugby na Wózkach –
powinna być to regularna piłka do siatkówki.
Podczas zawodów nie małe znaczenie ma ubiór. Brzmi to śmiesznie, ale nie bez powodu w
art. 21 Międzynarodowych Przepisów Rugby na Wózkach opisane są zalecenia dotyczące
numerów zawodników (lokalizacja, wielkość, kolorystyka), które mają usprawnić pracę
sędziom, a tym samym ułatwić przebieg gry. Art. 22 mówi zaś, jakiego typu materiałów
można używać do ochrony rąk przed ścieraniem naskórka w czasie napędzania i hamowania
wózka.

