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1. A kajaklapát felépítése 

 

A kajak meghajtásában az erőközlés legfőbb eszköze a lapát.  

A kajaklapát két tollból és egy szárból áll. A kajakban kéttollú lapáttal eveznek, és a jobb 

vízfogás valamint a levegő ellenállásának csökkentése érdekében a két toll körülbelül 90 

fokkal elforgatásra került (ma ez kb. 80 fok) egymáshoz képest. 

Ahhoz, hogy a vízbe bemerülő toll megfelelő szögben kapaszkodjon a vízbe, a lapát csuklóval 

történő forgatására van szükség.  

Aszerint, hogy melyik kézzel kell a lapátot forgatni, megkülönböztetünk jobbos és balos 

forgatású lapátot. A jobbforgatású lapátnál a vízszintesen tartott lapát tolla függőleges és a 

homorú oldala felénk fordul, a baloldali tolla vízszintes és a homorú oldala felfelé néz.  

A balforgatású lapátnál ez fordítottan igaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lapátméretek függnek a az életkortól, a magasságtól, a nemtől, az erőviszonyoktól, az 

egyéni sajátosságoktól és természetesen a hajóegységtől is. A kezdők általában rövidebb és 

keskenyebb lapáttal kezdenek evezni, mert ezzel könnyebb a vízfogás és az áthúzás fázisa. 

Amint elég biztosan eveznek már, megkapják a megfelelő hosszúságú és tollnagyságú lapátot. 
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2. A kajaklapát méretei 

 

Bár a kajaklapátok méreteit szabályok nem korlátozzák, azok a kajakozók alkati és fizikális 

tulajdonságai alapján az alábbi keretek között mozognak: 

 

A női felnőtt (verseny) kajakapátok átlag hossza a 80-as években: 218 cm. 

Szélső értékek: 216-222 cm 

Napjainkban az átlag női (verseny) kajaklapát hossza: 216 cm 

Szélső értékek: 208-218 cm 

A férfi felnőtt (verseny) kajaklapátok átlag hossza a 80-as években: 221 cm 

Szélső értékek: 218-232 cm. 

Napjainkban az átlag férfi (verseny) kajaklapát hossza: 218-220 cm 

Szélső értékek: 216-223 cm 

 

3. A kajaklapátok anyagai 

 

3.1 Fa lapát 

 

Egészen a 1980-as évek közepéig a lapátokat főleg fából készítették. A legjobb minőségű 

lapátokat egyenes szálú, rezonált fenyőfából készítették, erre a legmegfelelőbb az amerikai 

ezüstfenyő volt, amely erős és egyszersmind könnyű fenyőfajta. A lapát szárát több rétegből 

ragasztották, a rétegek közé ragasztott kőrisfacsík erősítette és merevítette, a nemes facsík, 

pedig szépítette, tetszetősebbé tette a lapátot. 

A fa lapátok előnyei közé sorolható, hogy könnyebben lehetett javítani. Aki megfelelő 

kézügyességgel bírt, az egy csiszolópapír segítségével maga is kijavíthatta a kisebb hibákat. A 

legnagyobb hátránya ennek a lapátnak az volt, hogy nagyon könnyen eltört. Elég volt egy 

alacsonyabb vízállásnál belehúzni egy víz alatti kőbe vagy a talajba, illetve ha egy másik 

sporttárs nem figyelt és ráment saját hajójával a lapátra, máris megtörtént a baj. 
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3.2 Műanyag lapát 

 

Próbálkoztak a műanyag lapátok bevezetésével is, ami inkább az utánpótlás korosztálynál 

terjedt el, nagyobb „strapabírása” miatt. A műanyag lapátok előnye abban rejlett, hogy 

olcsóbb volt, a fa lapáthoz képest kevésbé volt törhető. Ez a két tulajdonság, ami miatt a 

kezdő sportolóknál gyakran használták őket. 

Hátránya közé tartozik, hogy a lapát súlya nehezebb volt, mint a falapáté és ez bizony komoly 

hátrányt jelentett a versenyek kiélezett küzdelmeiben. Kevésbé volt szép, mint egy fa lapát és 

ez sem segített hozzá a versenyzők közötti népszerűségéhez. 

 

 

 
 

 

3.3 Karbon lapát 

 

Elemi szenet, mint grafitot vagy kevlárt (aramid nevű szervetlen polimer) tartalmazó, 

gyantával összeragasztott lapokból álló „hightech” anyag, mely az űrtechnológiából lett 

átvéve. Gyártási folyamata megegyezik az üvegszálas műanyag hajótestek gyártásával. 

Kezdetben a hadiiparban használták, majd miután 1992-ben lekerült a Cocom- listáról a 

sportszergyártás is felfedezte előnyös tulajdonságait. Először a sí gyártók, széllovas deszkák 

előállítói használták fel. 
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Előnye a kis tömeg és az extra erős kivitel. A karbon további jó tulajdonsága, hogy bármilyen 

forma kialakítható belőle. Nagy hátránya viszont, hogy rendkívül drága, sérülésekkel 

szemben érzékeny, és törés esetén javíthatatlan. 

Az eltérés a 80-as évek végén készült lapátok és a ma gyártott lapátok között az összetételben 

rejlik. Míg régen az üvegszál százalék tartalom magasabb volt, mint a karbon, addig a mai 

lapátok karbon tartalma körülbelül 80 százalék , vagyis a lapátok 2/3-a karbonból készül.  

 

Természetesen a lapátkészítők próbálkoztak más anyagokkal is, így készült „váci wing”. 

Ennek a lapátnak a tollába a hagyományos „kanálon” kívül még csavart is tettek a gyártók, 

ám a lapát így sem tudott betörni a kajakosok világába. 

 

 

3.4 Alumínium lapát 

 

A földkéreg egyik leggyakoribb eleme ,a magnézium és a berillium után a harmadik 

legkönnyebb anyag a világon. Nagyon kicsi a szakítószilárdsága , de ötvözéssel  a 

szakítószilárdság hihetetlenül megnő és más előnyös tulajdonságokat is szerez az anyag. A 

leggyakoribb ötvöző anyagok a cink, magnézium, mangán, réz. 

A legnagyobb előnye a súlyán kívül a korrózióállósága, de számos hátránya is van, az acél 

még így is 2-3szor erősebb és hajlamos a kifáradásra is. 

Az alumínium tulajdonságaiból következik, hogy ezek a lapátok nagyon hamar 

eldeformálódtak, elhasználódtak. A legtöbb esetben a lapát tolla mintegy 90 fokban kifordult 

a nyelétől (pl. rajtolásnál, ahol az erőkifejtés igen nagy), így ezek a lapátok hosszú távon nem 

voltak gazdaságosak. 
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4. Tollformák: 

 

4.1. Szimmetrikus, aszimmetrikus tollformájú falapátok 

 

Mint már korábban említettem a 80-as évek közepéig-végéig a fa lapát volt a legelterjedtebb. 

A fa lapátok két nagy típusa ismert:  

• kezdetben volt a szimmetrikus tollú „kocka” lapát,  

• majd később a 60-as évek közepétől a dán mérnökök által kifejlesztett Liminát-lapát 

aszimmetrikus tollformája hódította meg a kajak sport szerelmeseit. 

 

 
 

A két lapát közötti különbséget főleg az jelentette, hogy míg a „kocka” formájú szimmetrikus 

lapát tolla a sarkával ért a vízhez, addig a „csepp” formájú aszimmetrikus lapát tolla éppen a 

cseppforma miatt nem a sarkával ért a vízbe, így nem csavarta a sportoló kezét. 

A húzás fázisánál már mindkét lapát egyformán viselkedett és a két tollméretben sem volt 

számottevő különbség. 

A magyar lapátkészítő mesterek páratlan szakértelemmel többféle fából ragasztották össze a 

merev és ugyanakkor könnyű lapátokat. A magyarok főleg a fenyőt, a kőrist és a trópusi fákat 

(mahagóni, okume) részesítették előnyben, mivel ezek válogatott minőségű, csomómentes 

egyenes szálú fák. 



  
KSI SE Kajak-Kenu Szakosztály „Gondolatok a sportágról” 

Alapítvány „A mában a holnapért” támogatásával 
                    www.kajakozz.hu                   www.kenuzz.hu   

    
GGiinnttll  AAnnddrreeaa::  AA  kkaajjaakkllaappááttookk  iissmmeerrtteettééssee  

 
   

Az elkészítés módjában is a nehezebb utat választották, mivel faragott lapátokat készítettek. 

Ennek a készítési formának a hátrányai közé tartozik: 

 nagyon időigényes az elkészítése 

 munkaigényes, szakember szükséges az elkészítéséhez 

 anyagát nehéz és költséges volt előteremteni 

 nem lehetett két teljesen egyforma lapátot készíteni, így ha a versenyzőnek történt 

valami a lapátjával nem tudtak neki pontosan ugyanolyan lapátot készíteni, ez 

megzavarta a finom koordinációt. 

A dánok a modernebb és gyorsabb megoldást választották: 4-5 réteg funérlemezt egymásra 

rakták, összepréselték, majd az így elkészült tollhoz utólag ragasztották a lapát nyelét. Ez a 

módszer gyorsabb, pontosabb is, és nagyobb mennyiségű lapát elkészítését tette lehetővé a 

dánok számára, igaz azonban, hogy esztétikailag nem vehették fel a versenyt a magyar 

faragott lapátokkal. 

 

4.2. Wing lapát 

 

A 80-as években, mikor megjelentek a wing lapátok, még nagy kérdést jelentett, hogy ezek az 

új „szárnyas-kanalas” lapátok forradalmi változást hoznak-e a kajakozás történetében? 

Mára bátran kijelenthetjük, hogy a wing lapát megjelenése átütő sikert aratott. 

 
                          Fa lapát                                                      Wing lapát 

 

Az új lapátok megjelenése maga után vonta az új anyagok alkalmazását is. A karbon és a 

kevlár műanyag igen gyorsan teret hódítottak sportágunkban. Nagy előnyük ezeknek az 

anyagoknak a nagy szilárdság mellett a könnyűség (a fa lapátok súlya 85 és 115 dkg között 
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volt, míg a mai karbonból készült lapátok súlya alig haladja meg a 65-90 dkg-ot). A lapátok 

sokkal keményebbek, merevebbek lettek, mint a fából készült elődeik. Ez azért fontos, mert 

ha a lapát túl puha, akkor a húzás elején meghajlik, így az erő a lapátra hat és nem a hajóra, 

tehát a hajó elmozdulása kisebb lesz. 

Kezdetben próbálkoztak azzal, hogy nem az egész lapátot készítették karbonból (a lapát tollát 

fából, a nyelét, pedig karbonból készítették), de a fent említett okok miatt, a karbon végül 

kiszorította a fából készített lapátokat. 

 

5. Kiegészítők – „lapátállítók, lapáttoldók”: 

 

Már a 30-as években is rájöttek a versenyzők arra, hogy nem eredményes ugyanazzal a 

lapáttal evezni egyes hajóban, mint csapategységben. 

Vagyis nem megfelelő ugyanazzal a lapáttal evezni egyes hajóban és mondjuk négyes 

hajóban a harmadik, illetve negyedik, vagy páros hajóban a második helyen. 

Ezt régen anyagi okok miatt főképpen a nem élversenyzőknél nehéz volt kikerülni, de 

természetesen az első vonalbeli versenyzőknél nem volt ilyenfajta probléma. 

Éppen ezért a lapátkészítő szakemberek már a 60-as években próbálkoztak egy újfajta 

megoldással: a lapát szárába toldást tettek be, így a lapát hossza állíthatóvá vált. A problémát 

az jelentette, hogy akkoriban nem volt megfelelő könnyűségű és merevségű anyag, amit a 

toldáshoz használhattak. Megpróbálkoztak az alumíniummal, de az a tulajdonságaiból 

kifolyólag nem volt erre megfelelő, mivel nagyon hamar meghajlott. 

A karbon megismerése hozta meg az állítható lapátok elterjedését.  

A 90-es évek elejétől először ötvözött alumíniummal próbálkoztak, majd teljesen áttértek a 

karbonra, ami legjobban megfelelt erre a célra. 

Az állítható nyél azóta töretlen népszerűségnek örvend a kajakosok körében, hiszen azon 

kívül, hogy állíthatók - a mai lapátok általában 5 centiméterrel hosszabbíthatók meg - és így 

nem kell minden hajóegységre külön lapátot tartanunk és megszoknunk a szállíthatósága is 

sokkal egyszerűbbé, praktikusabbá vált. 

A karbon így a lapátkészítés legfőbb anyagává vált. 

 

 

 



  
KSI SE Kajak-Kenu Szakosztály „Gondolatok a sportágról” 

Alapítvány „A mában a holnapért” támogatásával 
                    www.kajakozz.hu                   www.kenuzz.hu   

    
GGiinnttll  AAnnddrreeaa::  AA  kkaajjaakkllaappááttookk  iissmmeerrtteettééssee  

 
   

 

 

 

6. A ma használatos kajaklapátok: 

 

A wing lapátok igen sok formája terjedt el a kajakosok körében, a kezdő kajakosoktól kezdve 

egészen az élversenyzőkig mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb lapátformát. 

 

6.1. Kajner 

 

Az egyik a Kajner lapátkészítő műhely, ami leginkább az utánpótlás korú versenyzőknél 

terjedt el, megfelelő minősége és megfizethető ára miatt. Az első Kajner-lapát 1990-ben 

készült el, és azóta egyre elterjedtebb a fiatal kajakosok körében. 

Legfőbb (versenyzők által használt) Kajner -lapáttípusok: 

 

KAJNER 1 

Ezt  a lapátot viszonylag nagy erőigényével főként férfiversenyzők használják. 
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KAJNER 4 

 

A Kajner 4-mely a legelterjedtebb- típus a Kajner 1 arányosan kicsinyített, közepes erőigényű 

változata, így kisebb erővel rendelkező férfi, valamint női versenyzők használják. Ezt a 

lapáttípust használják leggyakrabban a 14-17 év közötti női versenyzők, a fiúk hamarabb 

áttérnek egy másik formára (Kajner 7, később Kajner 1). 

 

 
 

 

KAJNER 5 

 

Ezt a lapátot szintén a nagy erőigénye miatt a férfiversenyzők használják. 
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KAJNER 6 

 

Ebben a tollformában már szemmel láthatóan is változás történt, ami az erősebb 

férfiversenyzőknek kedvez leginkább. Ezzel a lapáttal a vízfogás keményebbé válik, jobban 

megakad a lapát a vízben. 

 
 

 

KAJNER 7 

 

A Kajner 6-os lapát fiatalabb férfi, illetve női versenyzőknek kialakított változata. 
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KAJNER CHILDREN 

 

A Kajner Children típus-mely a fiatalok körében rendkívül népszerű- a Kajner 4 arányosan 

kicsinyített, viszonylag kis erőigényű változata, így kisebb erővel rendelkező női, valamint 

gyerekversenyzők használják.  

 
 

 

6.2. Braca 
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A másik nagyon elterjedt - legfőképpen élsportolók által használt - kajaklapát piacot eddig 

nagymértékben lefedő lapátkészítő műhely: a BRÁCA sport. Ez egy litván-magyar közös 

vállalkozás, ami világszerte nagy népszerűségnek örvend. 

A Bráca Sport 1991 óta jegyzi a világversenyeken a Bráca lapáttal induló és érmes helyezést 

elérő versenyzők számának arányát, ami 1991-ben 5,5 %-ról  indult és az utóbbi években 

elérte a 80%-ot. 

A két lapátkészítő műhely közötti különbség a magasabb technológiai háttérben, a 

megalapozott hírnévben és az árakban mutatkozik meg, a BRACA sport tekintetében.. A 

Kajner cég által készített kajaklapátok az utánpótlás korú versenyzőknél terjedtek el inkább, 

kedvezőbb árfekvésük miatt, míg a Bráca lapátok az élsportolók között örvend nagy 

népszerűségnek. 
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BRÁCA 1  

Ez a lapát maraton toll konstrukcióval kapható. Ez a Bráca legújabb fejlesztése és tervezése a 

maratoni versenyzők véleményével egyetértésben. A lapáttoll széle kissé vastagabb, kevlárral 

megerősített a nagyobb ellenállás miatt, amit a versenyzők evezés közbeni sziklába illetve 

kőbe húzása végett szükséges. 

 

 
 

 
BRÁCA 2 

 
Ez a fejlesztés túlnyomóan a vágta, sprint távú versenyzőknek ajánlott, de sikeresen 

használják hosszabb távokon is. 
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BRÁCA 4 
 
Ez a lapát a nagyon sikeres Bráca 1-es lapát újratervezett formája, csökkentett tollmérettel. Ez 

a kivételes tollú lapát közepes erősségű férfi és női versenyzőknek ajánlott. 

 
 

 
BRÁCA 5 

 
Ez a modell a legutóbbi korszerűsítése a párhuzamos élű kajaklapát tollnak ,ami olyan férfi 

versenyzőknek ajánlott, akik jobban kedvelik az erőteljesebb „könnycsepp” formát. 
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BRÁCA 6 

 
Az új vonalat képviselő Bráca lapátok legújabb modellje, ami a teljesítményt tovább növeli, a 

még extrémebb „könnycsepp” formájával. Ennél a formánál a toll hozzá van illesztve a 

nyélhez 

 
 

BRÁCA 7 
 
 A Bráca 6-os modell arányosan kisebbített mása, ami közepes erősségű férfi- és női 

versenyzőknek ajánlott. 
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BRÁCA CHILDREN 

Ezek a lapátok pontos másolatai a Bráca 1 és a Bráca 4–es konstrukcióknak, arányosan 

kisebbített tollmérettel, ami alkalmassá teszi a fiatalabb sportolók számára. 

A könnycsepp tollforma speciálisan gyerekekre van kialakítva. 

Ezt a lapáttípust 65 kg alatti sportolók számára ajánljuk. 

A speciális üreges üvegszál és a csökkentett karbon tartalom miatt a lapát könnyűvé vált, 

megtartva ugyanakkor az erősségét és a tartósságát. 

 

Természetesen mindkét lapátkészítő műhely számos más konstrukcióval is rendelkezik még, 

én a versenyzők által leggyakrabban használatos lapáttípusokat emeltem ki. 

 

6.3. Lettmann 

 

A harmadik lapátkészítő műhely: a Lettmann. Ez az új lapátforma az elmúlt évben robbant be 

hazánkba, megosztva még a sportolókat és a szakembereket egyaránt.  

Ez a lapát egy német családról lett elnevezve, akik közül a cégalapító Klaus Lettmann 

világbajnok volt síkvizen, az ő fia és utódja Jochen Lettmann pedig a barcelonai olimpián lett 

bronzérmes szlalom kajakban Mára már apa és fia is ennek a vállalkozásnak élnek. Az ő 

sikerük a szoros együttműködésben rejlik, melyben a mérnökök, a sportemberek és a gyártó 

cégek anyagi támogatásának együttes eredménye az új lapátforma. Néhány év alatt új 

generáció született, magas színvonalú és minőségű versenyképes lapátokkal.  Az ergonomikus 

tervezés nagyon fontos és jelentős a Lettmann lapátok gyártásában, termelésében. Lutz 

Liwowski világbajnok kajakos szakértői véleményével és az elméleti tesztekért felelős 

mérnöki gárda együttes egyetértésével készültek ezek a lapátok.  Az első elképzelést a 

könnyűsúlyú konstrukcióra elvetették, a tollak megkülönböztetett és optimális kezelési módot 

kapnak, az áramlás és a nagyobb sebesség érdekében. Ezeket a lapátokat carbon-kevlárból és 

epoxy gyantából készítik.  
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Különbség a Lettmann lapát és a többi lapát között: 

 

• Vékonyabb és hosszabb tollméret, hogy mélyebb vízrétegeket érjen a lapát, keresve az 

állóvizet. A tollszélességet keskenyíteni kellett, mert a víz felhajtóereje és sűrűsége 

miatt a hagyományos tollszélességgel, de a meghosszabbított tollhosszúsággal nem 

bírná erővel a sportoló. 

• Az új kanálkialakítás következtében, a vízfogástól a szabadításig nagyobb vízoszlopot 

mozgat meg. 

• A szabadító fázis előtt is erőközlést igényel, a húzás szakasza megnyúlik. Míg a 

hagyományos lapátokkal a húzás befejezése a kajakos combjának közepénél volt, a 

lapát simán kijött a vízből, addig ezeknél a lapátoknál ez kitolódik, mivel a szabadítás 

előtt a lapát még „tol” egyet. 

• A lapát tolla és a nyele egybe van öntve, kivédve ezzel a toll nyelénél való eltörést és a 

ragasztás hibájából adódó „kotyogást”. 

• A lapát nyele ovális alakú, jobban figyelembe veszi a tenyér ergonometrikus 

felépítését, ami a savasodás csökkenésében szerepet játszhat. Régebben is voltak erre 

próbálkozások, ovált ragasztottak a lapát nyelére, ahol érintkezett a tenyérrel. 

• A lapátkészítésében használt anyagok: 20% diolen, 70% karbon, 10% aramid, ennek a 

három anyagnak a hibrid változata.    

  

A verseny Lettmann lapátok fajtái 

: 

Nordic LCS 70 

 

A Nordic a legsikeresebb wing lapát, ami az eredeti Lettmann elvek alapján készült.  

A spirális formának köszönhetően, még nagyobb sebesség elérésére vált lehetőség. 

A Nordic alapja a hatékony kajak sportnak.  
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Warp LCS 70 

 

Ez a lapát a verseny lapátok legújabb tagja, a Nordic átfejlesztett változata. 

Ez a forradalmian új lapát Martin Heidrich hajóépítő mérnök és Lutz Liwowski sokszoros 

világbajnok együttes segítségével született meg . A Warp LCS 70 tökéletesem megfelelő a 

versenykajakozáshoz. 

 
 

Nordic LCS 50 

Nordic WW 

Természetesen Lettmann névvel fémjelezve nemcsak lapátok készülnek, hanem hajókat és 

egyéb kiegészítőket is gyártanak, nem csak a versenysport illetve a síkvíz vagy maraton 

számára, hanem nagy hangsúlyt fektetnek a szabadidős, túrázós felszerelések minőségi 

elkészítésére is. 
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