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Jak często na wymarzonym wyjeździe narciarskim, budząc się drugiego dnia, nie 

możemy wstać z łóżka ze względu na obolałe mięśnie czy na stoku musimy stawać 

co kilkadziesiąt czy kilkaset metrów, bo nasze nogi odmawiają nam posłuszeństwa? 

W głowie mamy wtedy tylko jedną myśl: „Dlaczego nie przygotowałem się fizycznie do 

wyjazdu!...” i szczere postanowienie zrobienia tego następnym razem. 

Mając „mocne nogi” lepiej kontrolujemy narty i tor naszej jazdy i zamiast „marzyć” 

o dojechaniu do upragnionego końca trasy możemy koncentrować się na poprawnej 

technice.

Dobre przygotowanie się do jazdy na nartach nie jest trudne, nie wymaga żadnego 

specjalnego sprzętu ani dużego nakładu czasu. To co potrzebujemy to kilka metrów 

kwadratowych powierzchni, 15 minut czasu dziennie, 2-4 razy w tygodniu przez 

3-6 tygodni (w zależności od naszej początkowej kondycji i charakteru wyjazdu 

narciarskiego) no i odrobina … dyscypliny.

Poniżej prezentujemy najlepsze ćwiczenia narciarskie i przykładowe programy 

treningowe. Jeśli chcesz poznać więcej ćwiczeń i więcej programów,  

wejdź na www.alpy.info.pl







Spróbujmy uporządkować nieco problematykę podziału nart, krótko charakteryzując różne ich 

grupy, co powinno ułatwić nam wybór odpowiednich dla nas nart.

Zacznijmy od krótkiego opisu nart w zależności od naszego poziomu zaawansowania.

Ze względu na ich przeznaczenie do jazdy z dużą prędkością, są one zazwyczaj węższe niż inne 

narty. Narty te zachowują się znakomicie na twardych przygotowanych stokach. Są zazwyczaj 

sztywne i mniej taliowane niż analogiczne narty amatorskie. Wszystkie te cechy powodują, że 

wykonywanie na nich skrętów wymaga bardzo dobrej techniki.

W ramach tej grupy można wyróżnić:

narty gigantowe – przeznaczone do wykonywania z dużą prędkością długich skrętów 

karwingowych. Narty te jadą dobrze na krawędziach zarówno na twardych stokach, jak i w 

głębszym czy mokrym śniegu.

narty slalomowe – przeznaczone do krótszych, szybszych skrętów niż narty gigantowe. Dają 

dobrą kontrolę krawędzi szczególnie na stromych i oblodzonych stokach.

Narty dla średniozaawansowanych i zaawansowanych narciarzy, którzy jeżdżą po wszystkich 

rodzajach śniegu, ale głównie po trasach przygotowanych przez ratraki. Są one szersze i 

bardziej miękkie niż narty zawodnicze. Dzięki temu pozwalają jeździć w różnych warunkach 

śnieżnych i dobrze kontrolować narty również przy mniejszych prędkościach. Szersze dzioby 

tych nart pozwalają łatwiej inicjować skręt i nie wymagają tak doskonałej techniki, jak 

wcześniejsza grupa.



Istnieje wiele „reguł” odpowiedniej długości nart, zazwyczaj bardzo zgrubnych, niemniej 

czasami przydatnych.

Narciarze-eksperci jeżdżą na nartach sięgających ich czoła, średniozaawansowani sięgających 

nosa, a początkujący brody. Im krótsze narty, tym łatwiej na nich skręcać. Jednocześnie 

są mniej stabilne przy większych prędkościach i na twardych stokach. Narty dłuższe są 

trudniejsze do skręcania, ale bardziej stabilne w trudnych warunkach.

Spędziłaś lub spędziłeś już kilka sezonów na nartach, pracując samodzielnie lub z pomocą 

instruktora nad swoją techniką. Potrafisz dobrze kontrolować prędkość, z którą jeździsz. 

Czujesz się pewnie na czerwonych trasach i łatwiejszych czarnych. Możesz już zacząć rozwijać 

umiejętności jazdy po stromych stokach, muldach i poza trasą. Potrzebujesz nart, które 

dobrze reagują na Twoje polecenia, mają dobre trzymanie krawędzi, ale jednocześnie nadal 

wybaczają małe niedoskonałości techniczne. 

Rekomendacje:

Masz do dyspozycji „średniozaawansowaną” część każdej półki nart zaczynając od nart 

karwingowych, a na nartach off-piste kończąc.

Jesteś na szczycie hierarchii narciarskiej. Zjeżdżasz pewnie, szybko i agresywnie po 

najbardziej stromych i wymagających stokach. Lubisz ciąć na krawędziach  z dużą prędkością 

po wyratrakowanych trasach i zsuwasz się miękko w dziewiczym puchu. Potrzebujesz wysokiej 

klasy, doskonale reagujących nart na odpowiadającym Ci poziomie.

Rekomendacje:

Możesz wybierać z górnych półek w każdym rodzaju nart – konkretny wybór zależy od Twoich 

preferencji: jazdy po trudnych przygotowanych trasach, jazdy w puchu, w snow-parku czy 

wszystkiego tego razem w ciągu jednego dnia.

Twoje narty powinny być raczej zestawem 2-3 par nart, każdej doskonale 

dopasowanej do konkretnego rodzaju jazdy.



dojazd taksówką, najlepiej zorganizowaną przez właściciela kwatery, do której jedziemy – jest 

to wariant szybszy i często tańszy niż autobus. 

i oczywiście mamy do dyspozycji na miejscu samochód. Z 

drugiej strony szczególnie w dużych ośrodkach francuskich, samochód na miejscu jest mało 

przydatny, a dodatkowo wiąże się często z kosztem przymusowego parkowania na specjalnych 

parkingach.

Dojazd samochodem może być jednoetapowy (wersja preferowana przez ekipy męskie) lub z 

noclegiem (wersja dla rodzin z dziećmi). Jakikolwiek wariant wybierzemy 

tzn. wjechać/wyjechać do/z docelowego regionu 

albo wcześniej rano albo późno po południu (można nawet rozważyć wariant wyjazdu po 

sobotnich nartach). Jeśli trafimy w szczyt wjazdowy lub wyjazdowy, to przejechanie ostatnich 

kilkudziesięciu kilometrów może nam zająć kilka godzin. 

Warto rozważyć dotarcie na miejsce samolotem przy wyjazdach 

do Francji, Szwajcarii i północnozachodnich Włoch. Poza 

oczywistym elementem odległości, kolejną przesłanką są duże 

lotniska w Grenoble, Genewie i Zurychu (wyjazdy do Francji i 

Szwajcarii) i Turynie i Mediolanie (wyjazdy do Włoch) położone 

blisko głównych ośrodków narciarskich. Oferta lotów do 

tych lotnisk z Polski jest szeroka i, rezerwując bilety z dużym 

wyprzedzeniem, a najlepiej w ramach promocji, można je kupić 

za rozsądną cenę. 
(w Swiss jest to 

prawie standard) 

(rozsądnie się pakując, mieścimy się zazwyczaj w 

limicie 20kg). 

Kolejną sprawą jest dotarcie z lotniska do docelowego 

ośrodka. Istnieje kilka możliwości. W sezonie narciarskim z 

lotnisk położnych blisko regionów narciarskich kursują liczne 

autobusy do głównych miejscowości. Rozkłady i ceny są 

przeważnie dostępne w Internecie. Jest to wygodny, ale dość 

czasochłonny i wcale nie taki tani sposób dotarcia na miejsce. 

W przypadku mniejszej lub większej grupy można rozważyć 



Skręt jest istotą 

narciarstwa alpejskiego 

szczególnie w wydaniu 

amatorskim. Na stokach 

spotyka się od czasu do czasu 

„demony prędkości”, czyli narciarzy 

uprawiających amatorską wersję zjazdu (biegu 

zjazdowego), pędzących na tzw. „krechę” w dół stoku. 

Jednakże znakomita większość z nas świadomie, a najczęściej 

nieświadomie uprawia slalom lub slalom gigant jadąc w dół stoku serią 

połączonych ze sobą skrętów. 

To właśnie 

Skręt narciarski pozwala kontrolować prędkość, przyspieszyć jeśli warunki na to pozwalają, 

czy zwolnić lub zahamować, jeśli pojawi się przeszkoda. 

 

I w końcu sam sprzęt, a więc coraz bardziej taliowane, coraz krótsze i o coraz mniejszym 

promieniu skrętu narty niejako wymuszają wykonywanie skrętów, w skrajnych przypadkach 

uniemożliwiając jazdę na wprost (spróbujcie pojechać „na krechę” na nartach slalomowych, to 

się sami o tym przekonacie).



Z jednej strony mamy tzw. 

Oznacza to, że np. narty slalomowe o promieniu R=12m będą wycinać takie łuki na stoku i 

jeśli za każdym razem faza przejścia między skrętami będzie następować po zakończeniu 

pełnego skrętu tzn. dokładnie w momencie jazdy w poprzek stoku, to będziemy poruszali się 

w dół stoku torem o szerokości 24 metrów. Jest to sytuacja teoretyczna i w rzeczywistości 

nigdy nie występująca na stoku – narty postawione na krawędziach poprzez dodatkowe ugięcie 

„zacieśniają” promień skrętu, a faza przejścia przeważnie następuje w momencie, w którym 

nadal jedziemy w dół stoku. Tak więc nasz tor jazdy jest znacząco węższy niż te teoretyczne 

24 metry. 

Skręt ten w naszej książce będziemy nazywać skrętem długim, aby uniknąć używania niezręcznego 

określenia „skręt karwingowy”. Każdy skręt wykonywany na nartach taliowanych jest wykonywany 

w całości lub części na krawędziach nart i w tym sensie jest „karwingowy”. Samo słowo „karwing” 

pochodzi od angielskiego „carve” czyli „rzeźbić, wycinać”, a jeśli popatrzymy na ślad jakiekolwiek 

naszego skrętu to zawsze zobaczymy mniej lub bardziej wyraźne, krótsze lub dłuższe rowki po 

naszych nartach, będące oczywistym dowodem, że coś tam „wycięliśmy”.

Praca naszego 

ciała ogranicza się do utrzymywania właściwej, dość statycznej postawy, aktywne ruchy są 

niewielkie, górna połowa ciała, ręce i kijki są praktycznie nieruchome. 

To na czym koncentrujemy się w tym skręcie, i co jest kluczowe we wszystkich skrętach, to 

aktywne utrzymywanie równowagi i odpowiednie przemieszczanie ciężaru (środka ciężkości 

naszego ciała).





Ciało narciarza, jakkolwiek 

nieodłącznie związane z 

nartami, przechodzi z jednej 

strony nart na drugą w efekcie 

kreśląc identyczny co do rytmu 

ale znacznie węższy tor.

W skrajnym przypadku np. 

w slalomie Pucharu Świata, 

ciało zawodnika może jechać 

po niemal prostoliniowym 

torze ponad kreślącymi ostre 

łuki nartami.

Kończąc skręt zwiększamy jego promień, odciążając narty i w efekcie zmniejszając ich 

ugięcie, a dodatkowo przesuwając ciężar nieco na tyły nart, angażując w ten sposób ich 

mniej taliowaną tylną część. Odwrotnie niż przy pogłębianiu skrętu, przy wychodzeniu z niego 

narty zwalniają. 

Tak więc zabawa ze środkiem ciężkości naszego ciała polega na jego płynnym przenoszeniu 

ze skrajnego wychylenia bocznego na szczycie jednego skrętu poprzez chwilową pozycję 

ponad nartami w fazie przejścia do kolejnego skrajnego wychylenia w kolejnym skręcie. 

Rzecz z pozoru prosta, ale w rzeczywistości ze względu na ogromne, działające na nas siły i 

wąską podstawę (krawędź narty) przypominająca chodzenie po linie z workiem ziemniaków na 

plecach. Margines błędu jest również podobny tzn. niedostateczne lub nadmierne pochylenie 

może spowodować nasz upadek, na szczęście na dosyć „przyjazne” podłoże.

W tym miejscu warto jeszcze raz podkreślić: doskonała równowaga to jeden z trzech 

podstawowych atrybutów dobrego narciarza.

Regularne przenoszenie środka ciężkości narciarza nad nartami z jednej strony na drugą 

powoduje, że środek ciężkości narciarza i sam narciarz poruszają się innym torem niż narty. 

Narty, w zależności od rodzaju skrętu, poruszają się po torze będącym połączeniem bardziej 

lub mniej szerokich naprzemiennych łuków. 



Rewelacyjna książka! Niezastąpiona pomoc dla narciarzy 

przygotowujących się do wyjazdu na narty i znakomity 

podręcznik nowoczesnej techniki dla będących na nartach. 

Mnóstwo niesamowitych zdjęć i zrozumiałych schematów  

i wskazówek.

Ta książka zachwyca przede wszystkim zdjęciami i grafiką. 

W sferze merytorycznej w końcu dowiadujemy się, że jazda 

na nartach może być prosta!
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