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ІННОВАЦІЙНИЙ ВИД СПОРТУ – ВЕЙКЕБОРДИНГ 

 

Сучасні види спорту дуже різноманітні, це обумовлюється появою нових технологій, 

яких не існувало декілька десятків років тому. Такі основні види спорту як футбол і 

баскетбол стали відомими через простоту їх реалізації та можливість просунути їх у маси 

та зробити народними. 

Актуальність питання пізнання нових видів спорту з’являється в наші часи через 

потребу винайти щось нове або вдосконалити вже існуюче, саме вейкбординг став не 

чимось новим, а вдосконаленим старим. Так реалізація цього спорту дуже схожа з 

серфінгом або скейтбордингом, де також основною ідеєю є утримання на дошці та показ 

різних складних трюків. 

Метою статті є зосередження уваги та заохочення молодого покоління цікавитися та 

займатися новими видами спорту. Багато людей в наш час дуже зацікавленні відомими 

видами спорту і заохочують своїх дітей до них але вони не дають можливості новому 

поколінню пізнати альтернативні види спорту які можуть зацікавити молодь дещо більше 

ніж футбол або волейбол. 

Вейкбординг – це комбінація серфінгу, сноубордингу, скейтбординг і водних лиж. 

Катер буксирує рейдера, який знаходиться на короткій та широкій дошці. Рухаючи на 

швидкості 30-40 км/год з додатковим баластом на борті, катер залишає за собою хвилю, 

яку райдер використовує як трамплін. У стрибку вейкбордист виконує різноманітні 

трюки. Для занять вейкбордингом потрібні: вейкборд, рятувальний жилет та гідрокостюм. 

Особливо динамічно вейкбординг став розвиватися на початку 90-х років. Він зробив 

революцію у водному спорті так само, як у свій час сноуборд у гірських лижах. Із 

захоплення невеликої групи ентузіастів він перетворився в популярний спорт зі своєю 

філософією і культурою. Безліч трюків прийшли у вейкбординг із родинних «дошкових» 

видів спорту – сноубординга, скейтбордингу. Все що потрібно – просто поміняти дошку. 

Свої коріння вейкбординг має від серфингу бо саме серфингісти з Австралії та Америки 

започаткували цей спорт. Вони займалися розвитком та рекламою цього нового спорту, 

розробкою дощок, а також вигадували техніку катання на цих дошках. Спочатку дошки 

були більш схожі на серф и лише через декілька років вони перетворилися на справжній 

вейкборд.  

Чималий внесок у розробку дощок вніс ХербОбраєн, який створив так звану пресовану 

дошку. Джимі Редмон розробив сучасний вигляд дошки та заснував WWA 

(WakeWorldAssociation) – найвідомішу організацію вейкбордистів у світі. Зараз 

Джимміназвають Гуру. Найбільший розвиток цей спорт має у Сполученних Штатах, 

особливо у штаті Флорида. Найвідоміші атлети: Дарін Шапіро, Шон Мюрей, Паркс 

Боніфей, Філ Совєн, Расті Маліноскі, Далас Фрайдей та Ємілі Копеленд-Дюрхем. 

Послідовним розвитком вейкбординга є вейксерфинг та вейкскейт. Займатися 

вейкбордингом краще на малих річках та озерах, оскільки вони мають найкращі умови як 

для гладкої води. Також цей спорт потребує потужного буксира з баштою та системою 

баласту. Останнім часом використовують різноманітні трампліни та слайдери для 

розвитку видовищності спорту, а також трос як буксировочну тягу.  



Вейкбординг в Україні з’явився наприкінці 90-х років і наразі є визнаним державою як 

спорт. Хоча вейкбординг в Україні тільки-но почав розвиватися, Україна приймала 

декілька змагань із цього виду спорту світового рівня. 

Підсумовуючи можна сказати, що спорт нової формації поступово вдосконалюється та 

стає більш відомим у світі, а також цікавим для багатьох людей, які полюбляють 

екстримальний спорт та свіжі враження. 
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