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Zimowe szaleństwo na dwóch deskach. 
Biały sezon czas zacząć 

Historia nart sięga 5000 – 3000 lat p.n.e., kiedy to nad jeziorem Bajkał 
oraz w Skandynawii używano ich podczas wypraw na polowania. Dzisiaj narciarstwo 
to projektowany w laboratoriach, zaawansowany technologicznie sprzęt, kurorty 
z licznymi nowoczesnymi wyciągami oraz ogromny przemysł, pracujący dla fanów 
białego szaleństwa.

Jednak są sprawy, które nie zmienią się nigdy. Narty to wciąż dwie długie, płaskie 
płozy, mocowane do stóp. Od zarania ich dziejów jazda po miękkim puchu dawała 
i daje tyle samo frajdy. Te zmieniające się szybko oœnieżone krajobrazy, miękkie skręty 
i płynnie pokonywane stoki czy też przygody z wyrwirączką… Aby w pełni cieszyć 
się z zabawy na stoku i nie kończyć jazdy widowiskowymi wywrotkami, powinieneœ 
jednak zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi techniki jazdy, 
bezpieczeństwa w górach i sprzętu.

Ta książka to Twój najcierpliwszy instruktor! Przed Tobą wiele pięknych narciarskich 
sezonów. Przygotuj się na mistrzowskie szusy z pieœnią na ustach: „Kiedy znajdziemy 
się na zakręcie — dociœnij krawędzie. Może zrobić się niebezpiecznie, co z Tobą będzie? 
Nawet jeœli życie dawno zna odpowiedź, Ty narty kontroluj i w dół cało dojedź”.

Dlaczego warto wiedzieć? W Polsce sezon narciarski trwa zwykle od trzech do pięciu 
miesięcy. W mieœcie oznacza on szarą breję na każdym kroku, wiecznie przemoknięte 
buty i skłonnoœć do przeziębień. Jednak wystarczy wyjechać w góry na weekend, 
by rozkoszować się radosną, sportową przygodą, a życie od razu wydaje się piękniejsze! 

• Co fajnego jest w szusowaniu po puchu? 
• Po co orać pługiem stok? 
• Jak bez szwanku wyjœć z progu orczyka? 
• Dlaczego carvingi mają talie osy? 
• Ile prawdy jest w powiedzeniu: „Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz”? 
• Kim dla narciarstwa jest Tomba LaBomba?

http://septem.pl/view354U~narty
http://septem.pl/add354U~narty
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Technika jazdy

— wprowadzenie

i teoria
Zajawka:

W tym rozdziale zgromadzone zostały informacje teore-

tyczne dotyczące narciarskiej techniki. Wyjaśniono, ja-

kie mechanizmy powodują, że narta skręca, jak dzielą 

się ewolucje narciarskie oraz czy carving to rzeczywi-

ście nowa, rewolucyjna forma narciarstwa...
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-

-

-

Umiejętność doboru trasy przejazdu podczas poruszania się na stokach 

o zmiennym nachyleniu i kon�guracji, z różną prędkością i w różnych 

warunkach śniegowych, swoboda w wykonaniu niezbędnych do 

założonego przejazdu elementów techniki — jak jazda na krawędzi, 

skrętem o różnym promieniu — to czynniki, które świadczą o dobrze 

opanowanej technice. Dobry narciarz to narciarz uniwersalny!

-

-

-

-

-

Nie tylko dla matematyków 

— dlaczego narciarz jedzie, 

a narta skręca?
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Rysunek 7.1.

Siły działające na narciarza jadącego w linii spadku stoku

-
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-
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Rozdział 7. Technika jazdy — wprowadzenie i teoria

Rysunek 7.2.

Siły działające na narciarza w skręcie; gdzie: m — masa narciarza, 

g — przyspieszenie ziemskie, r — promień skrętu, 

v — prędkość narciarza, a α to kąt pochylenia jego bioder do śniegu

(1.1)

-

α

-

-

-

-

mg 

(mv2/r)
= tg α => r ~ 

v2 tg α

g
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-

Typ skrętu

Skręt ślizgowy Skręt cięty

Faza wywołania 

— impuls skrętny

Odciążenie i rotacja stóp Zmiana krawędzi nart

Faza sterowania Narty w ześlizgu Narty na krawędzi

Ślad Ślizgowy Cięty (carving)

-

-

-

-

-

-
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-

Odciążenia

Odciążenie to pasywne lub aktywne zmniejszenie nacisku na narty, 

pomagające wprowadzić narty w skręt. Wyróżniamy trzy rodzaje 

odciążeń: NW, WN oraz odbicie. Odciążenie NW (Nisko-Wysoko) 

polega na obniżeniu pozycji, a następnie energicznym wyjściu 

w górę poprzez szybkie wyprostowanie nóg w stawach skokowym 

i kolanowym. Innym rodzajem jest odciążenie WN (Wysoko-Nisko). 

Polega na dynamicznym obniżeniu środka ciężkości poprzez ugięcie 

nóg i rozpoczyna się równocześnie z rozpoczęciem ruchu. Ostatnim 

rodzajem jest odbicie. Odbicie o charakterze biernym występuje 

podczas przejazdu po garbie, czynnym — w końcowej fazie skrętu 

carvingowego, kiedy obciążona przez nas narta oddaje energię.

Paradoksalnie carvingu łatwiej jest się nauczyć osobom, które 

pierwszy raz widzą narty na oczy i stają na nich na stoku, niż tym, 

którzy zakorzenioną mają klasyczną technikę ślizgową. Wynika to 

z faktu, że narciarze posiadający umiejętności skrętów ślizgowych 

automatycznie używają właśnie rotacji stóp do skrętu, zamiast 

pozwolić narcie pojechać, ustawiając ją na krawędzi. Ze względów 

bezpieczeństwa nie jest jednak wskazane, by początkujący 

zaczynali naukę od skrętów na krawędziach, gdyż brak umiejętności 

wykonywania skrętu poprzez rotację nóg (a więc obrócenia nart 

stopami w poprzek kierunku jazdy) jest elementem poważnie 
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-

-

ograniczającym możliwość nagłego zahamowania. Dlatego, jeśli 

jesteś początkujący, pamiętaj, by nie iść na skróty i cierpliwie 

zgłębiać tajniki narciarstwa, począwszy od technik ślizgowych. 

Carving — „nowy” trend?

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

Co charakteryzuje współczesną technikę?

-

-

-

-

-

-

szersze prowadzenie nart

-

-

-
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Systematyka ewolucji 

i rola instruktora
-
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Technika a warunki 

panujące na stoku




