
„Narciarstwo dla zaawansowanych” to książka 

przeznaczona dla osób, które już nieźle jeżdżą na 

nartach, ale ciągle nurtuje je pytanie: co jeszcze mogą 

osiągnąć w jeździe na nartach? Książka pokazuje 

najistotniejsze elementy techniczne jazdy w konkretnych 

warunkach. Ponadto w książce znajdziemy przegląd 

najbardziej zaawansowanych technologii używanych 

przy produkcji nart i charakterystykę różnych typów 

nart dla zaawansowanych narciarzy. Wszystkich na 

pewno zainteresuje rozdział „Prawdy i mity o urazach 

narciarskich”, tłumaczący mechanizmy prowadzące do 

tych tak częstych urazów narciarskich, a co najważniejsze, 

dający wskazówki jak możemy zmniejszyć ryzyko 

wystąpienia tych urazów w naszej jeździe na nartach. I 

na koniec ćwiczenia dla zaawansowanych pomagające 

nam uzyskać „stalowe uda” i „doskonałą równowagę” 

jeszcze przed rozpoczęciem sezony narciarskiego. 

Zdecydowanymi atutami książki są: prosty, zrozumiały 

język i bardzo liczne, doskonałe kolorowe zdjęcia. 
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dociśnięcie tyłów poszerza skrętdociśnięcie tyłów poszerza skręt

Z czego składa się pełne instru
mentarium techniki narciarskiej?

Z czego składa się pełne instru
mentarium techniki narciarskiej?

 Składa się z niezmiennie obowiązujących elementów techniki klasycznej i z nowych 

elementów, które przyniosły narty karwingowe (taliowane). Co „nowego” wniosły 

do techniki narciarskiej narty karwingowe, a co „starego” pozostało po nartach 

klasycznych. 

Narty karwingowe dały nam nową, nieosiągalną wcześniej łatwość skręcania 

– skręcania poprzez postawienie taliowanych nart na krawędziach. Krawędzie 

taliowanych nart stanowią wycinek mniejszego lub większego okręgu. Poprzez 

dociśnięcie zakrawędziowanych nart i dzięki temu poprzez ich dodatkowe ugięcie 

możemy zawęzić promień skrętu. Podobny efekt da przesunięcie nacisku na przednią, 

bardziej taliowaną część narty. 

Poprzez zmniejszenie nacisku na krawędzie nart poszerzamy nasz skręt. Tym razem 

podobnie zadziała przesunięcie nacisku na tylną, mniej taliowaną część nart.
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narty karwingowe, postawione na narty karwingowe, postawione na 

krawędziach, same wycinają skrętkrawędziach, same wycinają skręt

dociśnięcie przodów zawęża skrętdociśnięcie przodów zawęża skręt

 Zaawansowa
  technika  
jazdy
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Musimy umieć sprawnie skręcić narty nawet o 180 stopni, 

przechodząc z jednego poprzecznego do stoku ustawienia w drugie 

poprzeczne ustawienie. Ruch ten powinien dotyczyć tylko nóg. Nasze 

biodra i górna połowa ciała nie powinny zmieniać swojej pozycji stale 

skierowanej w dół stoku.

Umiejętność rotacji nart jest na stromych 

stokach bardzo ważna – pamiętajmy, że aby 

rotacja była efektywna musimy angażować 

potężne mięśnie ud i pośladków, a nie być 

wykonywana  samymi stopami i łydkami.
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„N”isko i kijek…„N”isko i kijek…

…„W”ysoko i obrót …„W”ysoko i obrót 

„N”„N”

„W”„W”

odciążone narty odciążone narty 
wykonują obrót nawet wykonują obrót nawet 
o 180 stopni (tutaj o 180 stopni (tutaj 
około 120 stopni)około 120 stopni)

Tak mocna rotacja wymaga odciążenia nart, a to z kolei dynamicznego 

ruchu całego ciała. W jeździe na stromym stoku stosujemy dynamiczną 

sekwencję N-W: kończąc skręt wychodzimy dynamicznie w górę, 

odciążamy narty i rotujemy je (nawet o 180 stopni) w fazie przejścia.
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A teraz już technika. A teraz już technika. 

Naszym założeniem jest, że jesteśmy już niezłymi narciarzami trasowymi i mamy 

dobrze opanowane wszystkie elementy zarówno skrętu długiego, jak i krótkiego, 

wykonywanego na trasie. Dlatego, przy analizie techniki jazdy w puchu, skupimy się 

na podkreślaniu różnic między „trasą”, a „puchem”, czasami pozornie drobnych, 

ale w rzeczywistości mających istotny wpływ na naszą jazdę i położymy nacisk 

na te elementy, które w jeździe w puchu są decydujące, a na trasie mają często 

drugorzędne znaczenie.

Zacznijmy od naszej postawy: położenia środka ciężkości, ustawienia nart , rąk i całej 

sylwetki. Nasza postawa przy jeździe na nartach jest ważna w każdych warunkach, 

ale w puchu jest ważna szczególnie. O ile na twardym podłożu (przygotowanej trasie) 

drobne błędy postawy mogą nie wpływać istotnie na naszą jazdę, o tyle w miękkim, 

świeżym śniegu każdy błąd postawy jest obnażany bezlitośnie, zakłócając naszą 

równowagę i  często dramatycznie wpływając na nasza jazdę (ten „dramat” to 

zazwyczaj lądowanie w śniegu). 

Środek ciężkości przesuwamy nieco do tyłu (mniej więcej nad pięty), ale nie siadamy 

na tyłach (nurkowanie czubków nart pod śnieg „zwalczamy” odpowiednią prędkością, 

aby narty mogły wypłynąć na powierzchnię, a nie panicznym odchyleniem do tyłu). Przy 

odpowiednim ustawieniu środka ciężkości powinniśmy czuć w bucie delikatny kontakt 

czubków palców z górną wewnętrzną powierzchnią buta.

nasza sylwetka przy jeździe w puchu jest 
nasza sylwetka przy jeździe w puchu jest 

bardzo podobna do sylwetki „trasowej”…
bardzo podobna do sylwetki „trasowej”…
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…no może środek ciężkości jest nie
co przesunięty do tyłu

…no może środek ciężkości jest nie
co przesunięty do tyłu
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