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فرا  برای رسیدن به این مهم باید فن اسکی )حرکت های اصلی و پایه ای در این ورزش( را به خوبی

مفید مربوط  اتبگیریم تا به توانایی کامل در اسکی برسیم. برای بدست آوردن این دانش )اسکی وتجربی

شما از  نیازمند به کسب آگاهی کامل پیرامون این مهم و تمرینات مربوط به آن هستیم. اگر هدف (به آن

وایی تازه اسکی تنها این است که به وسیله وسایل اسکی خود در محیطی کوهستانی قرار بگیرید و ه

آن که از  ید اسکی باز شوید بیکنید بی شک به آسانی به این مهم دست خواهید یافت. اما اگر می خواه

، تنها وقتروش صحیح اسکی آگاه شوید یا برای آموختن اسکی هیچ تمرین مفیدی را به انجام نرسانید  

 

روری خود را تلف می کنید و هرگز اسکی باز نمی شوید. بنابر این برای یادگیری اسکی الزم و ض 

و  را از ابتدا تا سطوح باالتر با کمک است که فن اسکی )حرکت های اصلی وپایه ای این ورزش(

ه ای همراهی یک مربی با تجربه و کارآزموده فرا بگیرید و با کوشش و تالش یک اسکی باز حرف

هارت در این شوید. فرا گیری اسکی بر اساس حرکات اصلی و پایه ای، کلید موفقیت برای رسیدن به م

 اسکی بر اساس حرکات اصلی و طبیعی ورزش است. این روش که بر اصل تعادل و انجام فنون

ن اسکلت و ماهیچه های بدن استوار شده است به اسکی باز امکان می دهد که د رتعادل و هماهنگی ای

تفاده روش را به اجرا در بیاورد. روشی که فرا گیری آن بسیار آسان است و بر چهار اصل کلی ) اس

هدایت  از پاها به ویژه از مچ پا به پایین برای کامل از خصوصیات ساختاری اسکی ها، استفاده کامل
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ظ تعادل اسکی ها، به کارگیری فن اسکی بر پایۀ حرکات اصلی اسکلت و ماهیچه های بدن انسان و حف

ه کامل در تمامی مراحل حرکت واجرای فن الزم برای هدایت اسکی ها( استوار شده است. بی شک هم

ای نی و تمرین بسیار قهرمان می شوند. ککس ها وفیلم هاسکی بازان در دنیا پس از سال های طوال

و  اسکی در بازار به گونه و صورتی به نظر می رسند که این اسکی بازان تنها افرادی بی باک

ند. ماجراجو هستند که با یک جفت اسکی در کوهستان به کارهای جسورانه و خطرناک مشغول هست

ر که این اسکی بازان ماهر پس از سال ها قهرمانی دتصاویری که شاید هیچگاه توضیح نمی دهند 

زمانی بیش  اسکی اینک برای تهیه یک تصویر یا یک دقیقه فیلم که در معرض دید شما قرار می گیرد

یر تنها از یک هفته را صرف انجام این مهم و تصویر برداری از آن می کنند. تهیه کنندگان این تصاو

ا تجربه وبه نمایش می گذارند و از دشواری کار تصویر برداری یزیباترین این نصاویر را انتخاب 

هارت در طوالنی قهرمانی این اسکی بازان حرفه ای حرفی به میان نمی آورند. بنابر این برای کسب م

در هر  این ورزش، روش فراگیری )فن اسکی( تنها راه رسیدن به این هدف و توانمند شدن برای اسکی

کی آموختن اسکی و مهارت در آن خواهیم توانست آزادانه و با هدایت کامل اس کجای کوهستان است. با

 ها در هر کجای کوهستان اسکی کنیم و از این ورزش لذت کامل ببریم. به ضعف های خود در راه

وش و یادگیری صحیح اسکی پی ببریم. این ضعف ها را برای خود مشخص کنیم و با استفاده از ر

م. در ثر یک بار برای همیشه این ضعف ها را به مهارت در اسکی تبدیل کنیتمرین های صحیح و مو

بر  زیر به طور خالصه به صورت پرسش و پاسخ به این مهم می پردازیم. این مهم ضعف هایی را در

 خواهد داشت که به صورت کام در نزد افراد گوناگون به صورت مشترک وجود دارد و تمامی ضعف

موجود در اسکی را مورد بررسی خود قرار نخواهد داد. پس با یک برنامه ها، روش و تمرین های 

کملی  ریزی صحیح به این مهم بپردازیم. برای اسکی باز شدن نیاز به استفاده از روش های کلمی و

سته تنها موثرداریم و جز این هیچ راه میانبردیگری وجود ندارد. فن صحیح وکلمی اسکی و تمرین پیو

هد آمد. این مهم است که با یک برنامه ریزی صحیح و با صبر و پشتکار به دست خواراه رسیدن به   

 پرسش نخست: 

به این  اسکی باز در بیشتر مواقع به شکل هشت اسکی می کند. شکل هشت و واژه هشت به این دلیل

 شکل از اسکی کردن اطالق می شود که برای انجام آن قسمت جلوی اسکی ها به هم نزدیک وقسمت

ی ها ، کقب اسکی از هم دور می شوند. با این حرکت اسکی ها به شکل هشت در می آیند. یعنی با اسک

ا هر شکل یک هشت به وجود می آید. اسکی باز در این مرحله از اسکی برای پیچ زدن به یک طرف ی

ی کند. ه مدو طرف اشکال دارد. به سختی پیچ می زند. برای ترمز و ایستادن تنها از روش هشت استفاد

است  کقب اسکی ها را در حالت هشت بیش از اندازه از یکدیگر دور می کند. اسکی باز خواستار این

د.که بتواند به راحتی  و به صورتی مطمئن با مهارت به هر دو جهت چپ و راست تغییر جهت بده  

 پاسخ:

له خط فرود در این مرحتمرین گام برداری با جلوی اسکی به منظور خارج کردن اسکی ها از امتداد 

ترین و  می تواند به اسکی باز برای بهترشدن در اسکی کمک کند. خط فرود کوتاه ترین، پرشیب

ایین پرسرکت ترین مسیر فرود یک جسم از سطح شیب دار است که به وسیله قوه جاذبه به طرف پ

هشت  استفاده از روش کشیده می شود. روش وتمرین گام برداری به اسکی باز امکان می دهد که بدون

ر روی تغییر جهت دهد. از سرکت اسکی ها بکاهد و متوقف شود. این تمرین همچنین ایستادن صحیح ب



ر از اسکی ها را به اسکی باز می آموزد. یادگیری انتقال وزن و تعادل از یک اسکی به اسکی دیگ

ز پیست که دی بروید یا در جایی انکات سودمند دیگر این تمرین است. برای انجام این مهم به پیست مبت

اد خط خلوت است و شیب کمی دارد شروع کنید. قبل از شروع توجه کنید که جلوی اسکی ها در امتد

سکی فرود قرار نگیرند. یعنی اسکی ها را به صورت کرضی در روی پیست قرار دهید. هر چه جلو ا

کی ها گیرندو بر ککس اگر جلوی اسها به امتداد مسیر خط فرود نزدیک تر شوند زودتر سرکت می 

طرف  از امتداد مسیر خط فرود دور شوند دیرتر سرکت خواهند گرفت. پس جلوی اسکی ها را کمی به

ن انتقال خط فرود متمایل کنید تا به آرامی به جلو سر بخورید. اسکی های نوین امروزی با کوچکتری

دیگر  کنید که جلوی اسکی ها بیشتر به طرفوزن و تعادل بر روی آن ها تغییر جهت می دهند. توجه 

ه می کنیم. با پیست باشد تا اینکه به طرف دره قرار بگیرد. با استفاده از گام هایی ریز حرکت را تجرب

تیجه انتقال وزن بر روی اسکی کوه یعنی اسکی داخلی کمل گام برداری را به انجام برسانید. در ن

زم به به طرف کوه یعنی باالی پیست تغییر مسیر می دهد. الاسکی از امتداد خط فرود خارج شده و 

ره اسکی پایی توضیح است که اسکی کوه اسکی پایی است که به باالی پیست نزدیک تر است واسکی د

ی پیچ به است که به طرف پایین پیست نزدیک تر است . اگر از موقعیت قرار گیری اسکی ها درمنحن

ند. در ی ها را با نام اسکی داخلی یا اسکی خارجی مشخص می کناسکی ها بنگریم موقعیت این اسک

ت . اگر به هنگام پیچیدن، اسکی داخلی به مرکز پیچ نزدیک تر واسکی خارجی از مرکز پیچ دورتراس

 ( است چپ می پیچید اسکی چپ )اسکی داخلی( و اگر به راست می پیچید اسکی راست )اسکی داخلی

 
  

و تعادل به  ه اسکی باز در تغییر جهت دادن اسکی ها به وسیله انتقال وزنگام برداشتن نخستین تجرب

صله و با نوبت به اسکی هاست. اگر به انجام آن در آغاز کار موفق نشدید، مایوس نشوید. با صبر و حو

ی باز را تمرین در شیب کم به انجام آن موفق خواهید شد. گام ریز بردارید، گام بزرگ و بافاصله اسک

عادل خارج می کند. در تصویر باال انجام این مراحل به خوبی دیده می شود. به پررنگی و از ت  



نگهداری  کم رنگی پاهای اسکی باز در تصویر باال توجه کنند، پایی که پر رنگ تر است حکایت از

ی این وزن بیشتر بر اسکی در آن طرف است و پای کم رنگ حکایت از حفظ بار و وزن کمتر بر رو

خود را  ی دارد. توجه کنید که به نوبت، اسکی به اسکی گام بردارید. کجله نکنید.وزن وتعادلاسک

دره ) اسکی  نخست به اسکی کوه ) اسکی داخلی( بدهید. صبر کنید که اسکی ها کمل کنند. سپس اسکی

، ارتباط ماخارجی( را به اسکی کوه )اسکی داخلی( برسانید. توجه کنید که واکنش اسکی ها به فرمان ش

نزدیک با نوع اسکی، درجه منحنی افقی وکمودی اسکی، سرکت در سر خوردن به جلو، درجه 

ا بدن سرازیری شیب و نوع برف دارد. کواملی چون اصطحکاک اسکی با برف و مقاومت جریان باد ب

ست . از ار ااسکی باز هم دراین واکنش تاثیر گذار هستند. گام برداشتن ریز، پیوسته و کوتاه اساس ک

رمی به حرکات خشن و بلند کردن اسکی ها برای گام برداشتن اجتناب کنید. حرکت را به ظرافت و ن

ه در هر انجام برسانید. این تمرین را به نوبت در هر دوجهت به انجام برسانید.. این تمرین هنگامی ک

ه صبر و حوصله ب دو جهت به انجام برسد اسکی باز را برای حرکات بعدی اسکی آماده می سازد.

بدون  خرج دهید پس ازچندی به انجام این تمرین مسلط خواهید شد. توجه کنید که باالتنه را ثابت و

اسکی  حرکت های اضافی در تعادل کافی نگاه دارید. توجه وتمرکز شما بر روی پاها، انگشتان پاها و

به  رار گرفته و برای رسیدنها قرار دارد. چوبدست های اسکی در دو طرف بدن برای حفظ تعادل ق

ورید. با این مهم به اسکی باز کمک می کنند. با حفظ تعادل و وزن بر روی هر دو اسکی به جلو سر بخ

کی کوه، توجه به شیب می توانید بالفاصله به وسیله اسکی کوه )داخلی( گام بردارید ) در این جا اس

و اسکی زن به اسکی کوه )اسکی داخلی( جلاسکی داخلی پای سمت راست اسکی باز ست( با انتفال و

کوه از اسکی دره ) اسکی خارجی( دور و به سمت کوه نزدیک می شود. جلوی اسکی کوه )اسکی 

ونه ای داخلی( دورتر از کقب اسکی کوه )اسکی داخلی( نسبت به اسکی دره )خارجی( است. یعنی به گ

ه ت دادن اسکی کوه ) اسکی داخلی( باسکی باز در صدد شکل دادن اسکی ها به صورت هفت با جه

ال ساده سمت کوه است. توجه کنید که این تنها یک  مثال است که جهت اسکی را با مطرح کردن این مث

ا را به مشخص می کند )که به درک بیشتر موضوع کمک کند( واین به این معنی نیست که اسکی ه

ای کوه و طرف لبه انگشت کوچک پ صورت هفت در می آوریم. توجه کنید که بر روی لبه اسکی

د. کمی داخلی )پای کوه( گام بردارید. بر روی اسکی کوه )اسکی داخلی( وزن وتعادل خود را حفظ کنی

سانید که در صبر کنید که اسکی کوه کمل کند و واکنش نشان بدهد و بعد اسکی دره را به اسکی کوه بر

ردارید و بگیرند. بر روی اسکی کوه دوباره گام ب این حالت اسکی ها به حالت موازی با یکدیگر قرار

ید.حرکت را از نو تکرار کنید. گام پیوستۀ ریز بردارید و از گام برداری با فاصله دوری کن  

 پرسش دوم:

چ هشت اسکی باز با پیچ هشت اسکی می کند، به هر دو طرف می پیچد و سرکت خود را به وسیله پی

ی کردن اسکی باز مایل است که بتواند توانایی خود را از هشت اسکپیوسته تحت هدایت قرار می دهد. 

بکند. به اسکی موازی تبدیل کند و به وسیله اسکی های موازی نسبت به یکدیگر در همه حال اسکی  

 پاسخ:

. این تمرین خاتمه دادن به هشت به شیوه موازی به اسکی باز کمک می کند که به این مهم دست یابد

را ا زحالت هشت به حالت موازی در می آورد. این تمرین مقدمه ای برای حرکات تمرین اسکی ها 

بک کردن یک پیشرفته در اسکی بر پایه قرار گیری بر اسکی های موازی با یکدیگر است. به وسیله س

ه وزناسکی )اسکی داخلی( و بردن آن به سمت لبه انگشت کوچک پا، موجب چرخیدن اسکی دیگر ک  



 
 

 

 



 

ام پای بیشتری بر روی آن داریم یعنی اسکی دره می شود. دراین روش اسکی سبک شده با ن و تعادل

ی باز می سبک و اسکی  دیگر اسکی حمل کننده وزن و تعادل مشخص می شوند. تمرین کنونی به اسک

ای آزاد آموزد که تعادل و وزن خود را بر روی اسکی تعادل حفظ کند و به وسیله اسکی دیگر اسکی پ

تیجه ک شده که به طرف لبه انگشت کوچک خود تمایل پیدا می کند، کمل پیچ زدن را آغاز و در نسب

ین هر دو اسکی را به سوی یک مسیر به صورت موازی با یکدیگر در می آورد. برای انجام این تمر

ود در پیست آسان به صورت روش هشت به جلو به صورت اریب سر بخورید. همزمان وزن وتعادل خ

مان و به روی اسکی دره ببرید. این اسکی تعادل است. اسکی سمت کوه را که سبک کرده اید.همزرا 

شده با  همراه به طرف انگشت لبه کوچک یک ور کنید. بگذارید که لبه انگشت کوچک اسکی سبک

 برف درگیر شود. این کمل اسکی ها را در قسمت انتهایی پیچ به صورت موازی در می آورد. این

را در هر دو جهت، هم به طرف چپ و هم به طرف راست انجام دهید. تمرکز خود را بر روی تمرین 

مخت پاهای خود بگذارید. اکضای دیگر بدن و کضالت آن ها را به حالت راحت و طبیعی حفظ کنید. ز

جه در و بی انعطاف نباشید. توجه کنید که واکنش نیروی حرکت اسکی در چوب اسکی ها و در نتی

حیح حرکت کف پاها ست و از طریق قوزک، ساق پا و زانو و باسن به باالتنه انتقال می یابد. تصناحیه 

االتر در اسکی و انتقال نیرو برای هدایت اسکی ها در همه حال باید از ناحیه پا آغاز شود نه از جایی ب

م به بدن هدر کضالت دیگر بدن . اگر حرکت در ناحیه پا صحیح باشد به دنبال آن دیگر کضالت 

د و آرام و تبعیت از پاها، به دنبال و همراه با آن در جای درست خود قرار خواهند گرفت. طبیعی بایستی

رید. راحت باشید. با حرکت هشت به جلو سر بخورید. اما تعادل و وزن خود را بر روی اسکی دره بب

ید. اسکی وسته فعال باشپای سبک شده )اسکی کوه( را به سمت لبه انگشت کوچگ متمایل کنید. پی

ک شده را سبک شده متمایل به لبه انگشت کوچک را به پای دیگر )اسکی دره( نزدیک کنید. پای سب

، پیوسته فعال باشید بیشتر به سوی لبه انگشت کوچک به صورت بیشتر و کامل متمایل کنید. صبر نکنید

ید. به این رف پاشنه پای دیگر بکشپای سبک شده را سبک نگاه دارید و پاشنه پای سبک شده را به ط

جه کنید طریق اسکی به راحتی می پیچد وکمل پیچ با شکل موازی اسکی ها کامل و پایان می یابد. تو

ردن اسکی مایل شدن زانوی پای سبک شده به طرف کوه )باالی پیست( نتیجه حرکت صحیح متمایل ک

ت از باال گفته شده همه نیرو و حرکسبک شده به طرف لبه انگشت کوچک پا ست. همانطور که در 

و و پاها آغاز می شود. یعنی مرکز نیرو در زیر پا و درمحل تماس پا، اسکی وسطح برف است و زان

محل  باسن به تبعیت از پاها در جای درست خود قرار می گیرد. توجه کنید  که همه حرکات نخست از

د. در هر مرحله ای از اسکی هرگز برای پا، اسکی در محل نقطه تماس اسکی با برف آغاز می شو

ا بکنند اگر انجام دادن حرکت تالشی غیر ضروری با باالتنه خویش نکنید. بگذارید اسکی ها این کار ر

واهند کرد حرکت در پاها به درستی به انجام برسد، دیگر کضالت به تبعیت از آن به درستی حرکت خ

کند د بگذارید. این پاها و اسکی شماست که اسکی میهمواره تمرکز خود را نخست بر روی پاهای خو  

 پرسش سوم:

ل اسکی باز قادر است و می تواند با حالت موازی به جلو سر بخورد و می تواند از روش هشت، شک

باز  اسکی ها را به اسکی موازی در پایان حرکت )پیچ( در بیاورد. اما برای آغاز حرکت پیچ موازی،

ا اسکی ه حالت هشت در می آورد و می پیچد. اسکی باز مایل است که بتواند ببی اختیار اسکی ها را ب



الت های موازی با هماهنگی و توازن اسکی کند. پیچ را با اسکی های موازی آغاز کند و پایان ببرد. ح

ندموازی اسکی ها درهمه حال موازی باقی بماند و موازی حرکت کنند و چرخشی به داخل نداشته باش  

 پاسخ:

ین مرین سرخوردن از پهلو به اسکی باز کمک می کند که به هدف خود در انجام این مهم برسد. در ات

ی به جا اسکی باز باید مسیر کرضی پیست را برای طی مسیرمورد توجه قرار بدهد به صورت کرض

ورت صورت پی در پی اگر سر اسکی ها به طرف خط فرود چرخیدند، پیشتر از آنکه اسکی ها به ص

س مل در امتداد خط فرود سرکت بگیرند، دوباره سر اسکی ها را به سمت کوه هدایت کند. به کککا

خوریم.پایین توجه کنید. دراین تصویر به خوبی به شما نشان داده می شود که چگونه از پهلو سر ب  

 



ه انگشت باین تصویر و تصویرهای زیرین  به شما نشان می دهد که چگونه باید اسکی ها را به سمت  ل

. اگر بهکوچک پا متمایل کرد تا بتوانید از پهلو در مسیر خط فرود با اسکی ها از بقل سر بخورید  

 

 



یچ، مشکل هشت شدن اسکی ها در شروع پیچ برخورد می کنید به این دلیل است که در پایان هر پ 

تعادل را  زاد نکنید، وزن واسکی دره بر روی لبه انگشت شست پا اتکا دارد. اگر اسکی دره را از لبه آ

کی ها در بر روی اسکی کوه که بعد از پیچ  به اسکی دره تبدیل می شود، منتقل نکنید، به ناچار اس

نید موقع شروع پیچ به حالت هشت در می آیند. تمرین سرخوردن از پهلو به شما می آموزد  که کادت ک

پیچ  ی لبه ببرید. از این مهم در موقع رفتن ازکه اسکی های خود را از لبه آزاد کرده و دوباره بر رو

نیم. بدون قبلی به پیچ بعدی که اسکی ها از لبه آزاد و تخت و سپس  دوباره لبه می دهیم استفاده می ک

ند که این یادگیری این روش در پایان هر پیچ هر دو اسکی ها بر روی لبه انگشت شست پا باقی می مان

شود . هشت شدن اسکی در هر حال به کلت قرار گرفتن وزن و  کمل باکث هشت شدن اسکی ها می

اد تعادل بر روی هردو لبه انگشت بزرگ شست پاهاست. تمرین سر خوردن از پهلو را به خوبی ی

ام برسانید بگیرید. این تمرین به شما امکان می دهد که حرکتی را که درپایان و آغاز هر پیچ باید به انج

رید و پیچ خارج و در جهت دیگر دوباره بر روی لبه ببرید را به خوبی یاد بگی یعنی اسکی ها را از لبه

ترل لبه های موازی موزون و مطمئنی را به انجام برسانید. به وسیله این تمرین توانمندی شما برای کن

ئول های اسکی افزایش می یابد ودر نتیجه بهتر و کامل تر پیچ را هدایت می کنید. اسکی دره مس

کردن  بخشیدن به حرکت است و اسکی کوه مسئول کم کردن سرکت اسکی هاست. با متمایلسرکت 

از لبه  اسکی ها به طرف انگشت لبه کوچک به این وسیله اسکی ها بر روی کف خود قرار می گیرند

ال های خود آزاد می شوند و در نتیجه نیروی جاذبه اسکی ها را از پهلو به طرف پایین می کشد. در ح

فرود  اگر تعادل )در محور کمودی بدن( را بر روی پاشنه پا ببرید کقب اسکی ها به طرف خط حرکت

دره  می گردند و اگر تعادل )در محور کمودی بدن( را بر روی پنجه خود ببرید جلو اسکی ها به طرف

د که نیجهت می گیرند. با وظیفه هر دو پا واسکی به وسیله این تمرین به خوبی آشنا شوید. توجه ک

تماس تمرکز و نقطه آغاز حرکت از پاها، انگشتان پاها و اسکی هاست، در جایی که اسکی با برف در

خود را  قرار می گیرد. ساق پا، زانو و باسن به تبعیت از حرکت صحیح پاها زنجیروار حالت صحیح

ت و زمخت تنه را سفپیدا می کنند. به یاد داشته باشید که آرام و راحت بر روی اسکی ها بایستید. باال

ه صورت نگیرید و در باال تنه حرکات اضافه نداشته باشید. به وسیله این روش یاد می گیرید که ب

ن اسکی به موازی ترمز کنید. در گیر کردن اسکی کوه به وسیله لبه انگشت کوچک آن باکث چرخش ای

به  و در نتیجه هر دو اسکی طرف کوه می شود که درجای خود اسکی دره رانیز به دنبال خود می برد 

رکت و طرف کوه چرخش می کنند. از یاد نبرید که درانجام این تمرین اسکی کوه وظیفه کم کردن س

نگشت اسکی دره مسئول سرکت بخشیدن به حرکت است که این مهم تنها به وسیله استفاده از لبه ا

می  سکی دره به اسکی ها سرکتکوچک هر دو پا به انجام می رسد . استفاده از لبه انگشت کوچک ا

 بخشد واستفاده از لبه انگشت کوچک کوه از سرکت اسکی ها می کاهد.

 پرسش چهارم:

اسکی باز به صورت موازی، موزون و با هماهنگی پیچ می زند اما مایل است که اسکی هایش 

ند.باهماهنگی بیشتری حرکت کنند و به صورتی کامل و مطمئن حتی در شیب های تند اسکی ک  

 پاسخ:

واستۀ تمرین حرکت موازی با سبک کردن یک پا به اسکی باز کمک می کند که درجهت رسیدن به خ

یح بر خود گام بردارد. حرکت و کمل پاها در این تمرین به شما کمک می کند که حالت حفظ تعادل صح  



 

 



ی دره را ر روی اسکروی اسکی دره را بیاموزید. همچنین حرکت سبک کردن اسکی کوه و تاثیر آن ب 

ن به شما این تجربه می کنید. به این وسیله توانایی به دست آوردن پیچ برنده را افزایش می دهید. همچنی

کنید.  امکان را می دهد که در پیست سخت تر و با شیب های بیشتر با هدایت برنده به راحتی اسکی

و و از سر خوردن اسکی ها از پهل سرکت اسکی ها را در شیب های تند تحت کنترل داشته باشید و

هت ازلبه خارج شدن ناخواستۀ  اسکی ها در شیب تند و سخت رهایی یابید. این تمرین را در هر دو ج

ید. سبک کردن انجام دهید تا انجام آن را به صورت کامل فرابگیرید و بتوانید مطمئن و پیوسته اسکی کن

دره به  کوچک اسکی کوه باکث می شود که اسکییک اسکی و متمایل کردن آن به طرف لبه انگشت 

ین تمرین به تبعیت از اسکی کوه تغییر مسیر دهد و بر روی لبه و به صورت پیچ برنده بپیچد. اگر ا

ه درستی در هر دو طرف به سمت چپ و سمت راست تمرین شود به اسکی باز این امکان را می دهد ک

سکی جام دهد. توجه کنید که در هر حال دراین تمرین ها احرکت پیچ و هدایت برنده را آسان و سریع ان

ره به کوه است که با متمایل شدن بر روی لبه انگشت کوچک، کمل پیچ زدن را انجام می دهد واسکی د

چ تعیین دنبال آن در جهت اسکی سبک شده می پیچد. تمرکز بر روی پای سبک شده در انجام موثر پی

 ز زیر اسکی ها و پاها آغاز می شود و رو به باال به زانوها و باسنکننده است. همۀ نیرو و حرکت ا

اسکی ها  انتقال می یابد. درستی حرکت در پاها وحفظ آرامش در باالتنه باکث ایستادن صحیح بر روی

صحیح  و انجام صحیح پیچ با هدایت برنده می شود. بر اساس و به تبعیت از اصل زنجیره ای، حرکت

دره، هر  سبک شده به زانو و باسن انتقال می یابد و از طریق ران پای خارجی یا پایزنجیروار از پای 

دو اسکی را در یک جهت واحد و موازی به یک طرف می پیچاند. توجه کنید که تمرین باال را 

و  درپیست آسان تری انجام دهید و پس از کامل شدن درتمرین در هر دو طرف یعنی پیچیدن به چپ

رشیب تری کامل و به صورت پیوسته به انجام برسانید. در پایان به سراغ پیست های پ راست، پیچ را

د، سبک بروید. توجه کنید که پای سبک شده را درهر حال از طرف پاشنه که رو به باال کشیده می شو

ک شده بر کنید و پاشنه سبک شده را به پای دیگر نزدیک کنید. این کار کمل متمایل شدن اسکی سب

لبۀ انگشت کوچک را افزایش داده و حرکت را به صورت کامل تری به انجام می رساند. روی  

 پرسش پنجم:

ندتر ، بعضی اوقات برای اسکی باز مشکل می شود که یک پیچ را آغاز کند. به ویژه در شیب های ت

ه بی موقع ک اسکیها هم آهنگی در پیچیدن را پیدا نمی کنند. اسکی باز در جاهایی از پیست پیچ می زند

ی باز مایل است. اسکی باز در جاهای باریک و به وسیلۀ پیچ مارپیچ کوچک نمی تواند اسکی کند. اسک

داشته  است که بتواند به راحتی در هر کجا که می خواهد پیچ را آغاز کند. پیچ های به موقع و صحیح

د.پیست اجرا کن باشد و بتواند پیچ مارپیچ کوچک به صورت مطمئن و پیوسته در هر کجای  

 پاسخ:

ها  دو تمرین برای مهارت پیدا کردن این اسکی باز الزم است، در ابتدا تمرین سبک کردن اسکی

ین تمرین به منتهی به پیچ کامل است که به اسکی باز کمک می کند که پاسخ به این پرسش را بیابد. ا

و یاد انجام پیچ، سبک کند و نیز به ااسکی باز امکان و توانایی می دهد که اسکی ها را برای آغاز و 

امتداد  می دهد که به وسیلۀ پای سبک شده به صورت کامل اسکی دره را به دنبال اسکی سبک شده در

ا خط فرود قرار دهد و کمل پیچ را به طور کامل به انجام برساند. همچنین هدایت صحیح اسکی ها ر

ت کنید. رای انجام این تمرین به طرف جلو حرکدر پیست سخت و پرشیب به خوبی به دست می آورد. ب  



 

 

ود و اسکی دره را به طرف لبه انگشت کوچک متمایل کنید تا اسکی دره از لبه شست پا خارج ش 

با  اسکی ها به اصطالح سبک بشوند و به کمک نیروی جاذبه به طرف دره به زیر کشیده شوند.

ی داد قرار گرفتن آن با خط فرود ، اسکی خارجسرازیر شدن جلوی اسکی ها به طرف دره و در امت

ی شود. سبک می شود و با متمایل کردن آن بر روی لبه انگشت کوچک خود به اسکی داخلی تبدیل م

یل این اسکی جدید دره به دنبال اسکی جدید کوه طی مسیر می کند و ازخط فرود خارج می شود و به دل

ی ها وند، سرکت اسکی ها کاسته شده و در پایان اسککه جلوی هر دو اسکی به طرف کوه مایل می ش

ین متوقف می شوند. کمل متمایل کردن اسکی سبک شده بر روی لبه انگشت کوچک در طول تمر



ده( تبدیل ادامه دارد. این کمل اسکی قدیم )اسکی تعادل( را از پیچ قبلی به اسکی جدید )اسکی سبک ش

به صورت  دید )تعادل( تبدیل و کمل پیچیدن هر دو اسکیمی کند و اسکی قبلی )سبک شده( به اسکی ج

ت موازی و کامل انجام می شود. اسکی دره پیشین به اسکی کوه جدید تبدیل می شود. دراین صور

ا متمایل اسکی جدید کوه را از ناحیه پاشنه پا سبک کنید و همزمان آن را به طرف لبه انگشت کوچک پ

برف  شده جدید را سبک و لبه انگشت کوچک آن را بر روی کنید. در طول مسیر پیچ، اسکی سبک

نی( با درگیر با سطح برف نگاه دارید. این کار باکث می شود که لبه شست بزرگ اسکی دره )کنو

ثر برف درگیر شود و بدون این که اسکی دره ازلبه خارج شود، سر بخورد یا به وسیله هدایت مو

به آن بدهیم هر دو اسکی به صورت موازی، مطمئن و  اسکی باز چرخانده شود، یا حرکت اضافی

ر موزون طی مسیر کرده و ازخط فرود خارج شوند. این کار باکث می شود که اسکی به طور کامل د

کی ها مسیر پیچ طی شود و تعادل اسکی باز به صورت کامل در وسط اسکی ها قرار گیرد و جلوی اس

ی برف باشند. هنگامی که پاشنه پای سبک شده را بر رودر یک خط باقی بمانند و کقب و جلو نشده 

دن حرکت برمی گردانید، فشار بر روی اسکی دره بیشتر می شود که توجه به این مطلب به موزون کر

متمایل  اسکی ها با یکدیگر کمک خواهد کرد. اسکی کوه همچنان سبک و بر روی لبه انگشت کوچک،

یچ یک از ا رو به باالی پیست متمایل شده و متوقف شوند. در هباقی می ماند تا وقتی که جلوی اسکی ه

هد. مراحل این تمرین اسکی دره جدید در تالش برای انجام کمل پیچ زدن هیچ حرکتی را انجام نمی د

اندن بر وظیفه درگیر کردن اسکی ها )برای کمل پیچ زدن( پیوسته با اسکی کوه است که با باقی م

به  کی جدید )تعادل( را با برف درگیر و این اسکی را به دنبال خودروی لبه انگشت کوچک ، اس

صورت موازی در یک مسیر مشترک می پیچاند و در نتیجه هر دو اسکی به صورت موازی و 

تمرین دوم یعنی پیچ کوتاه یک درمیان موزون در یک جهت و با همدیگر طی مسیر می نماید. 

رین به سخ خود را بیابد و به هدف خویش نائل آید. این تمبه اسکی باز کمک می کند که پا )متناوب(

ساند. پیچ کوتاه اسکی باز کمک می کند که پیچ کوتاه را یاد بگیرد و با کمترین تالشی آن را به انجام بر

در طول  موثر با حفظ تعادل بر روی اسکی پای تعادل و درگیری سریع و پرشتاب اسکیها با برف و

نها راه اسکی به اسکی پیشترفته است. نه تنها این مهارت در مسیرهای تنگ، ت مسیر پیچ، کلید رسیدن

ز پیست کردن است بلکه پیچ کوتاه به شما امکان می دهد که در برف نکوبیده، پیست ناهموار، خارج ا

دره )پای  و شیب زیاد به آسانی اسکی کنید. اگر برای انجام پیچ کوتاه یاد گرفته اید که همواره پای

ا اسکی دره را رجی یا پای تعادل( را بپیچانید یا بر روی لبه انگشت بزرگ شست پا فشار بیاورید یخا

ود همواره برای آغاز و انجام پیچ هدایت کنید، دراین صورت این تمرین زیر برای شما مفید خواهد ب

 برای چرا که با روش قدیمی اسکی که بر روی اسکی دره ) اسکی خارجی( و چرخاندن اسکی دره

آغاز کردن پیچ تکیه دارد، تنها انرژی خود را از دست می دهید و از انرژی خود به طرز سودمندی 

ه در اسکی استفاده نمی کنید. همان طور که در تمرین های قبلی نیز به آن اشاره کردیم، راه چار

به ف لایستادن و حفظ تعادل بر روی یک اسکی و سبک کردن اسکی دیگر است که آن را به طر

درگیر و  کوچک متمایل می کنید که در نتیجه این حرکت انگشت شست بزرگ پای اسکی دره با برف

د درپیستی کمل پیچ کوتاه و هدایت برنده انجام می شود. برای این که بر روی تمرین تمرکز داشته باشی

صله یکی از د.. بالفابا شیب کم با جلوی اسکی ها در امتداد خط فرود قرار بگیرید و به جلو سر بخوری

ک متمایل اسکی ها را سبک کنید وبه اسکی کوه تبدیل کنید و آن اسکی را به طرف لبه انگشت کوچ

بدهید،  کنید به صورتی که لبه اسکی با برف درگیر شود. درهمان لحظه به همان اسکی وزن و تعادل

ید. به وچک متمایل کنبالفاصله اسکی دیگر را سبک کنید و آن اسکی را به طرف لبه انگشت ک



هید و صورتی که آن لبه با برف درگیر شود و باز در همان لحظه وزن و تعادل خود را به آن اسکی بد

ل شدن آن به بگذارید که لبه انگشت کوچک آن با برف درگیر شود. با هر بار سبک شدن اسکی و متمای

رده همان طور که قبال هم ذکر کطرف لبه انگشت کوچک پا اسکی به همان طرف می پیچد. تمرین را 

انجام  ایم همیشه با پیست آسان آغاز کنید. وقتی که خوب تمرین را آموختید، آن وقت سرکت و آهنگ

ختی باالتر پیچ های پیوسته را سریع تر کنید و پس از موفقیت در این مهم به سراغ پیستی با درجه س

اها بر جدید انجام دهید. در پیچ کوتاه وظایف پ بروید و پروسه تمرین را از نو شروع و در این پیست  

 

سکی به روی اسکی ها و چکونگی انجام فعالیت هر پا به صورت پای سبک شده یا پای تعادل، از یک ا

باز  اسکی دیگر با سرکت و جابجایی پاها به صورت یک درمیان و  متناوب انجام می شود. دست های

کنند.  ها در موقع صحیح و الزم به حفظ تعادل بدن کمک میدر دو طرف بدن با بکارگیری چوبدست 

جه در نگاه کردن به جلو و مسیر باکث می شود که وزن اسکی باز در جای درست در وسط پا و در نتی

کی وسط اسکی ها قرار بگیرد و هدایت برنده اسکی ها با سرکت و به صورت کامل انجام شود و اس

نده بر روی لبه اسکی ها بپیچند. ها به یک باره به صورت هدایت بر  

 پرسش ششم:

زه اسکی باز معموال موازی اسکی می کند اما در شیب های تندتر و سخت و یخ زده اسکی ها به اندا

نده( تبدیل کافی بر روی لبه باقی نمی مانند و اسکی ها از هدایت لبه ای )برنده( به هدایت بدون لبه )سر

دایت درهمه حال بتواند لبه های اسکی ها را با برف درگیر کند و ه می شوند. اسکی باز مایل است که

ر بیاورد برنده بهتری داشته باشد، به شیوۀ کامل، مطمئن و موزون پیچ برنده  را با اسکی ها به اجرا د

ه نگاه دارد و از مرحلۀ آغازین پیچ تا مرحلۀ پایانی پیچ، پیوسته اسکی ها را بر روی لبه به سبک برند

کی کند.ند از روش هدایت برنده اسکی ها در هر نوع پیست با هر نوع شیب و برفی به راحتی اسبتوا  

 پاسخ:

بک دو تمرین برای مهارت پیدا کردن اسکی باز در انجام این مهم الزم است. نخست تمرین حرکت س

در کردن اسکی کوه )داخلی( و حفظ تعادل بر روی اسکی خارجی )دره( با شروع از خط فرود و 

ر کند. امتداد آن به اسکی باز کمک می کند که اسکی دره را کامال به روی لبه ببرد و با برف درگی

اسکی دره  بدون آن که از پهلو لیز بخورد یا مجبور به چرخاندن آن اسکی باشیم. زمانی که یاد گرفتید  



 

 

به ای( را هدایت برنده )ل را کامال با برف به واسطه حرکت اسکی سبک شده درگیر کنید، آن وقت کمل

ی دهد به خوبی و به شکل کامل آن انجام داده اید. اهمیت این تمرین دراین است که به اسکی باز یاد م

ا برف که چگونه اسکی سبک شده با حرکت صحیح، اسکی دره را به صورت لبه ای ) هدایت برنده( ب

را برای  ر به اشتباه مایلند که اسکی درهدرگیر می سازد. بسیاری از اسکی بازان برای انجام این کا

د و بر انجام پیچ به کار گیرند که این تالش اثر منفی در انجام پیچ مطمئن و موزون برنده کامل دار



نیم( ککس میل و خواسته اسکی باز سر اسکی دره را به داخل )درست به مانند هنگامی که هشت می ک

نده باقی ماندن بر روی لبه ناتوان و در نتیجه هدایت برمی چرخاند و کقب اسکی را می سراند و از 

متداد اسکی ها به هدایت سرنده تبدیل شده و در اثر اینرسی حرکتی، اسکی از پهلو و نه در جهت و ا

شود.  منحنی پیچ، لیز می خورد یا به اصطالح از زیر پا فرار می کند و از هدایت اسکی باز خارج می

دره را  گذشته در این تمرین هم به این مسئله توجه کنید که در همه حال اسکی به مانند همه تمرین های

کردن  غیر فعال نگاه دارید و تنها وظیفه حفظ وزن و تعادل خود را به آن بسپارید، به وسیله سبک

، اسکی کوه ومتمایل کردن آن به طرف لبه انگشت کوچک هر دو اسکی را به شکل هدایت برنده

ای به های اسکی، در جهت و امتداد پیچ هدایت کنید. توجه کنید که به مانند روش ههدایت بر روی ل

شار قدیمی اسکی، اسکی دره را برای انجام پیچ، در آغاز پیچ در محور افقی خود نچرخانید. به آن ف

اشید. هر نیاورید یا سعی در استفاده شست انگشت پای دره )خارجی( سعی در هدایت اسکی ها نداشته ب

یچ رکت و فشار اضافه بر روی اسکی دره )خارجی( باکث می شود که تعادل و هماهنگی در انجام پح

ر باال به را از دست بدهید. هر وقت توانستید حداقل ده پیچ کامل برنده در شیب آسان )با شیوه ای که د

را هید، زمان آن فآن اشاره کردم ( را به انجام برسانید بی آنکه هماهنگی و تعادل خود را از دست بد

ه با پر شیب رسیده است که به سراغ پیست پر شیب تری بروید و به تمرین ادامه بدهید. توجه کنید ک

پا متمایل  شدن پیست باید اسکی سبک شده )اسکی کوه، داخلی(  بیشتر بر روی لبه انگشت کوچک

در نتیجه   درگیر کند وشود، تا این کمل لبه انگشت بزرگ شست  پای اسکی باز را بیشتر با برف 

وض هدایت و سرکت اسکی ها را بیشتر تحت کنترل در بیاورد. سبک کردن و جابه جایی پاها و ک

کی کردن نقش و کملکرد آنها از اسکی سبک شده )اسکی داخلی، اسکی کوه( به اسکی تعادل )اس

ال انجام شود. و حخارجی، اسکی دره( و برککس باید به سرکت و به صورت موثر با هماهنگی الزم 

سکی کوه( تمرین دوم می پردازم که تمرین انجام پیچ به وسیله سبک کردن اسکی داخلی )ابه توضیح 

صل و متمایل کردن آن به طرف لبه انگشت کوچک انگشت همان پا همراه با خم )بستن( بیشتر مف

ه ای(کامل هدایت برنده )لباین تمرین به اسکی باز کمک می کند که به توانایی برای انجام  زانو است.

زم است برسد و بتواند این هدایت برنده را درتمام طول پیچ در هر نوع برف وشیب به انجام برساند. ال

ینه که این حرکت با خم یا جمع کردن )یا بستن( زانو و بردن قسمت داخلی مفصل ران به طرف س

ه و به همین دلیل است که اسکی ها اگر بهمراه شود. این کمل زاویه لبه اسکی ها را افزایش می دهد 

د صورت صحیح وارد مرحله آغازین انجام یک پیچ شوند در طول منحنی پیچ بر روی لبه های خو

می  باقی می مانند و در نتیجه به اسکی باز امکان هدایت کامل مطمئن و موزون پیچ برنده کامل  را

رنده اسکی ها به طور کامل به انجام برسانید هدایت بدهند. وقتی که توانستید این تمرین را به درستی و 

ا را به خوبی در هر جایی می توانید به اجرا در بیاورید. صرف نظر از نوع برف  و زاویه شیب ب

 استواری تمام بر روی اسکی ها به صورت برنده و لبه ای اسکی خواهید کرد. اسکی در شرایط

ه در این ای بیشتری را از اسکی دره درخواست می کند کپیشرفته با شیب و سرکت زیاد، زاویه لبه 

یز و به شرایط پیست اگر اسکی دره به صورت کامل لبه داده نشده باشد، اسکی از زیر پا از پهلو ل

ورد اصطالح فرار می کند اگر برای جلوگیری ازاین لیز خوردن و اجتناب از آن تنها اسکی دره را م

سیله روش شست پا اسکی دره را لبه بیشتری بدهید یا اسکی را به وتوجه قرار دهید و انگشت بزرگ 

سلما قدیمی بردن زانوی پای دره به داخل محور کمودی بدن به طرف مرکز و داخل پیچ متمایل کنید م

گر شما نخواهید توانست به هدایت کامل اسکی به صورت برنده به صورتی موزون و مطمئن برسید. ا

ت یابید این باه بخواهید اسکی دره را بر روی لبه ببرید تا به هدایت برنده دسبه وسیله این حرکت اشت



ا اینکه حرکت، ران و زانوی شما را بیشتر به زیر باسن شما در امتداد محور کمودی بدن خواهد کشید ت

و پیچ  اسکی ها در طرفین بدن از طرفی به طرف دیگر دور از نفطه ثقل بدن در حرکت قرار یابند،

ار ه کامل را به وجود آورند. هدایت برنده اسکی ها )کاروینگ( در اسکی های مدرن امروزی بسیبرند

ف و قوی و مطمئن تر خواهد بود )اگر اسکی دره بر جای خود در موقعیتی که لبه اسکی بر روی بر

ای وه، پپیست درگیر است باقی بماند و باسن به واسطۀ خم و جمع کردن زانوی پای سبک شده )پای ک

شت داخلی( و همراه با بردن قسمت داخلی کضله ران به طرف سینه و متمایل کردن به طرف لبۀ انگ

ن کوچک همان پا به مرکز و درون پیچ متمایل شود.( این روش جدید که در این جا به صورت تمری

وردن آورده می شود با روش قدیمی اسکی )یعنی به درون مرکز پیچ بردن زانوی اسکی دره و فشار آ

د به به شست پای اسکی دره برای هدایت صحیح اسکی دره( بسیار متفاوت است. اما در این جا بای

ه ببریم که توضیح این مهم بپردازیم که چگونه می توانیم اسکی دره را بیشتر و کامل تر بر روی لب

به  انهمانا روش بردن اسکی سبک شده بر روی لبه انگشت کوچک و نزدیک کردن قسمت داخلی ر

د. سینه است که این حرکت باکث مایل شدن بدن از محور کمودی خود به درون و مرکز پیچ خواهد ش

االتنه این مهم به ناچار باسن اسکی باز را نیز به درون و مرکز پیچ خواهد انداخت و حرکت باسن و ب

 سن به مرکز وبه صورتی کامل و موثر به سمت داخل و مرکز پیچ انجام می شود. در زمانی که با

و در  درون پیچ متمایل می شود. اسکی دره با زاویه بیشتری بر روی لبه شست بزرگ خواهد رفت

بدن  نتیجه بدون فشار بر اسکی دره هر دو اسکی را به صورتی کامل و پایدار، در بیرون و کنار

وه( قرار کی کمستقر و بر روی لبه کامل شست پای اسکی دره و لبۀ انگشت کوچک اسکی داخلی ) اس

 خواهد داد. این کمل به باالترین و کامل ترین حد ممکن هدایت برنده )لبه ای( را ایجاد خواهد کرد.

روش سبک  برای رسیدن به این کمال نباید بر روی لبه پای خارجی یا پای دره تالش کرد بلکه تنها با

انگشت  ی دره را بر روی لبهکردن اسکی کوه و متمایل کردن آن به طرف لبه انگشت کوچک پا، اسک

صورتی  بزرگ شست پا ببرید و در نتیجه هدایت برنده )لبه ای( را به صورت کامل درهر دو اسکی به

د و هماهنگ به وجود آورید. به غیر از این روش اگر بر طبق کادت به روش قدیمی بخواهید کمل کنی

خورد نید مسلما به اشکال اساسی براز اسکی دره یا اسکی خارجی برای هدایت اسکی ها استفاده ک

 خواهید کرد. گردش استخوان ران پای دره )خارجی( به طرف داخل همراه با حرکت زانو، آن پا را به

ترمز  طرف، زیر و نزدیک بدن خواهد کشاند. این حرکت اشتباه همراه با حرکت فعال اسکی دره باکث

تباه بر بر باالی اسکیها قرار می دهد. که این اشوکندی حرکت شده، باالتنه و مرکز نقطه ثقل بدن را 

ی به ککس شکل مطلوب )برای پیچ زدن( است که باید  اسکی ها دور از مرکز نقطه ثقل بدن ا زطرف

نزدیک  طرف دیگر در حرکت باشند. این حرکت اشتباه باکث می شود که باال تنه و باسن را به جای

ک خط یل سازند، پاها و در نتیجه اسکی ها در زیر بدن در یکردن به مرکز و داخل پیچ به بیرون متما

ورت قرار بگیرند و در نتیجه اسکی ها بر روی لبۀ خود با سطح برف درگیر نشوند، که در این ص

انایی اسکی ها از لبه خارج شده و لیز خواهند خورد. توجه کنید که برای تمرین برای رسید ن به تو

ف لبه یک شیب متوسط آغاز کنید با سبک کردن یک پا، آن پا را به طرالزم برای انجام این روش از 

ی انگشت کوچک آن متمایل کنید. همزمان و هماهنگ با این حرکت زانوی آن پا را جمع و قسمت داخل

ی کوه( را زانو را به سمت سینه خود نزدیک کنید. تا به این وسیله لبه انگشت کوچک پای داخلی )پا

اسکی پای دره  ر کنید. پای سبک شده به کلت این خم کردن موثر زانو، کوتاه تر ازبیشتر با برف درگی

)خارجی( خواهد بود که به صورت کشیده وزن و تعادل اسکی باز را بر روی خود دارد و در مرحله 

ر اجرای آغازین پیچ باکث مایل شدن قسمت داخلی باالتنه به جلو وداخل پیچ می شود. مسلما نقش پا د



بدن و به  روش با پایان یک پیچ و آغاز پیچی دیگر به صورت پیوسته و متناوب کوض می شوند.این 

ادامه  ویژه باالتنه به واسطه وجود اینرسی حرکتی به سوی جهت پیچ بعدی طی مسیر خواهد کرد و

ند و مسیر خواهد داد که دراین موقع پای سبک شده را باز می کنید که طول هر دو پا به یک اندازه شو

نیم( و این موقعیتی است که به اصطالح می گوییم که اسکی ها را سبک می کنیم )از لبه خارج می ک

ده جلوی اسکی ها در امتداد خط فرود قرار می گیرند و ادامه مسیر می دهند. در این موقع پای سبک ش

ورت و به همین ص جدید را به طرف لبه انگشت کوچک آن متمایل می کنید که وارد پیچ بعدی شوید. و

دره  به صورت پیوسته ومتناوب این حرکت را ادامه می دهید و وظایف پاها را از اسکی کوه به اسکی

ت اسکیو بالعکس تغییر می دهید. مثل همیشه اسکی سبک شده )اسکی داخلی( نقش اساسی را در هدای  

 

نید و طرف پاشنه پا سبک ک دره به کهده دارد. برای حفظ تعادل بهتر اسکی سبک شده را همیشه از

وی اسکی همزمان با متمایل کردن پا به طرف لبه انگشت کوچک آن را کمی به سمت کقب بکشید تا جل

ت ایستادن ها نسبت به یکدیگر در یک خط قرار بگیرند و کقب و جلو نباشند. این کار به تعادل و درس

قسمت میانی بدن را باکضالت شما بر روی اسکی ها در طی طول مسیر پیچ کمک خواهد کرد. 

ته باشید راحت، بدون حرکت نگاه دارید،اجازه بدهید باسن به درون و مرکز پیچ نزدیک شود. به یاد داش



ت پا برود و که افتادن باالتنه و باسن به درون و مرکزپیچ باکث می شود که اسکی دره بر روی لبه شس

 د. استفاده صحیح از دست ها و چوب دست ها وهدایت کامل برنده در هر دو اسکی به وقوع بپیوند

د. از قرار دادن بازو درجای درست توانایی شما را در حفظ تعادل وهدایت برنده کمک بهتری خواهد بو

ستفاده کضالت باسن و ران برای باال کشیدن و جمع کردن زانوی پای سبک شده به طرف سینه خود ا

یه از یک میز یدن یک پایه از یک میز دارد. با بریدن یک پاکنید. این حرکت تاثیری درست به مانند بر

گوشه طرف پایه بریده شده میز درهمان جهت مایل )یک ور( می شود. بدن اسکی باز هم به همین 

ه صورت از همین حالت با کمک اینرسی حرکتی سود می جوید. پای سبک شده را با بردن زانو ب

تیجه باسن ره که بلند و استوار ایستاده است(قرار می دهیم. در نطرف سینه کوتاه تر از پای دیگر)پای د

د و به و باالتنه )درست به مانند گوشه میز طرف پایه بریده شده( به درون و سوی مرکز پیچ می افت

ی که اصطالح به اندازه کافی روی خواب پیچ مایل می شوید. به مانند قهرمانان مسابقات موتور سوار

ت را ه طرف مرکز و درون پیچ مایل می شوند. وقتی که برای دفعات اولیه این حالبا باالتنۀ خود ب

داخلی کفش  تجربه می کنید اسکی کوه را کمی از برف بلند کنید و لبه شست پای سمت کوه را به ساق

می قسمت پای اسکی دره برسانید. تصور کنید که لبه شست پای بزرگ اسکی کوه مانند چاقو به نر

 پای اسکی دره را می خراشد یا پوست می کند. با انجام این کمل، حرکت متمایل شدن داخلی ساق

ی شود  اسکی کوه به طرف لبه انگشت کوچک پا به خوبی به صورت کامل انجام و با برف درگیر م

ار دراین موقع اسکی سبک شده را به طرف کقب ببرید که جلوی هر دو اسکی در خطی برابر قر

اسکی  لو نباشند. وقتی زانوی اسکی پای کوه را به طرف سینه جمع می کنید اینگیرند و کقب و ج

ید. این حرکت روی لبه انگشت کوچک بیشتر کج می شود، از این حالت متمایل شدن بیشتر استفاده کن

ر به درون و باکث می شود که اسکی دره بیشتر روی لبه شست بزرگ پا برود و باسن و باالتنه بیشت

ان مسابقه نزدیک شوند. همان طور که در باال گفته شد به صورت دقیق به مانند موتور سوارمرکز پیچ 

د باسن ای که بر روی پیچ به طرف مرکز و داخل پیچ مایل می شوند. اگر تا به حال دراسکی تا این ح

چار را دو باالتنه خود را به داخل و مرکز پیچ نزدیک نکرده اید، این تجربه ممکن است در آغاز شما 

د که با تشویش کند و دستپاچه شوید از هماهنگی الزم برای انجام این مهم خارج شوید. اما مطمئن باشی

تمرین های باال به هردو طرف چپ و راست به این گونه پیچ خواهید زد و به صورت کامل هدایت 

ماد کی های خود اکتاسکی ها را در دست خواهید داشت. مدتی طول می کشد که بتوانید به لبه های اس

ما را تا آخر کنید و بگذارید که لبه های اسکی به واسطه درگیری لبه ای یعنی هدایت برنده به خوبی ش

و آرام  پیچ و رساندن به پیچ بعدی هدایت کنند. در هر حال باال تنه و قسمت میانی بدن را بی حرکت

ام حرکت ت پاها بهترین توانایی را در انجنگاه دارید. کضالت بدن را آزاد بگذارید که به دنبال کضال

ا زمانی از خود نشان بدهند. توجه کنید که سبک کردن پا و متمایل کردن آن به طرف انگشت کوچک پ

ی داخلی به به پیچیدن و کمل پیچ زدن کمک می کند که لبه انگشت کوچک همان پا یعنی پای کوه یا پا

موفق به  ورت سبک تنها سطح برف را خراشی بدهد. اگرخوبی با برف در گیر باشد. نه این که به ص

نمی شوند  این کار نشوید باسن و باالتنه به خوبی و به صورت کامل به سمت داخل و مرکز پیچ نزدیک

دایت و در نتیجه اسکی دره هم به صورت کامل بر روی لبه انگشت بزرگ شست پا نمی رود و کمل ه

ه طرف سد. توجه کنید با نزدیک شدن و بردن باسن و باالتنه ببرنده به صورت کامل به انجام نمی ر

به انجام  مرکز پیچ، اسکی دره بر روی لبه شست پا می رود و هدایت برنده در هردو اسکی با یکدیگر

باشید که پیست  می رسند. با صبر و حوصله تمرین کنید. اگر به اندازه کافی و بادقت تمرین کنید مطمئن



ده را به راحتی با استفاده از هدایت برنده اسکی خواهید کرد و در همه حال های پرشیب و یخ ز

  .درهرجای پیست و خارج از پیست با صرف انرژی کمتر و با لذت بیشتر اسکی خواهید کرد

 پرسش هفتم:

وار و اسکی باز با اسکی موازی در پیست به راحتی اسکی می کند اما به محض این که پیست ناهم

ی باز گی و فرورفتگی ها و قوزهای برفی می شود، اسکی باز دچار مشکل می شود. اسکدارای برآمد

زهای برفی مایل است که بتواند به راحتی در پیست ناهموار اسکی کند. در برآمدگی و فرو رفتگی، قو

ورده هدایت کنترل و سرکت خود را تحت کنترل داشته باشد، در خارج از پیست و برف نکوبیده و بادخ

کی ها  و پیچ زدن صحیح را در دست داشته باشد، در کمال اطمینان بدون خطر اسکی کند.اس  

 پاسخ:

ازو و تمرین های حرکت موازی در برآمدگی و فرو رفتگی قوزهای برفی، در جای اصلی قرار دادن ب

ان با درمی دست و تمرین فشار آوردن بر ابر در بین دو ساق پا و پیچ زدن باحرکت موازی به شیوه یک

مورد نیاز خود  بلند کردن پا )سبک کردن( یک اسکی می توانند به اسکی باز کمک کنند تا به توانمندی

بازان در  دست یابد. قوزهای برفی، برآمدگی و فرورفتگی در برف ست که در اثر حرکت مداوم اسکی

برفی از  ی قوزکیک پیست شلوغ به وسیله فشار اسکی بر سطح برف ایجاد می شود. در ایران به جا

از کمک کلمه فرانسوی آن )بوس( استفاده می شود.  تمرین حرکت موازی در قوزهای برفی به اسکی ب

ورفتگی زیاد می کند که از پیچ پیوسته کوتاه )ریز( برای اسکی در پیست های ناهموار با برآمدگی و فر

باید قادر به  وار پیست اسکی بازاستفاده کند. قبل از شروع تمرین در قوزک برفی )بوس( یا سطح ناهم

د دراستفاده به انجام ده تا چهارده پیچ پیوسته کوتاه با هماهنگی کامل در پیستی متوسط باشد. همچنین بای

ذشته باال موقع در انجام پیچ کوتاه مهارت داشته باشد. اگر در این مورد نامطمئن هستید به تمرین های گ

رای صبر و حوصله برای آماده شدن برای این تمرین انجام دهید. ب رجوع کنید و آن ها را به خوبی با

چنین بهتر شدن در استفاده از چوبدست به تمرین در جای اصلی قرار دادن بازو ودست بپردازید. هم

ادن تمرین پیچ متناوب کوچک موازی را همراه با این تمرین انجام دهید. تمرین درجای اصلی قرار د

ی آموزد که دست و بازو و چوبدست خود را در جای اصلی خود قرار دهید و از بازو و دست به شما م

نه را باال تنه ای استوار در اسکی برخوردار شوید. همانطور که قبال به آن اشاره کرده ایم اگر باال ت

و  آرام بدون هیچ حرکت اضافه حفظ کنید حرکت درست پاها به صورت زنجیروار از پاها به زانو

پاها  االتنه خواهد رسید و تعادل در تمامی بدن به خوبی حفظ می شود. وقتی که حرکت درباسن و ب

ا بر درست باشد حرکت در باالتنه هم درست خواهد بود. باالتنه اسکی باز چند حرکت مهم کلیدی ر

وبدست چ کهده دارد که با توجه به آنها بر روی حرکت پاها تاثیر می گذارد. استفاده صحیح از باالتنه و

ت ها، باالتنه را استوار و از حرکات اضافی آن خواهد کاست و به پاها اجازه خواهد داد که حرکت درس

ین در تمرو کامل به انجام برسد. به ویژه در بوس و پیست ناهموار که حفظ تعادل مشکل می شود. 

ر مقابل سینه ، چوبدست ها را به صورت افقی در دو دست ددرجای اصلی قرار دادن بازو دست ها

کخود نگاه دارید. بازوان خود را درحالت طبیعی نه کامال باز و نه نزدیک به بدن نگاه دارید. در ی  



 

ردازید. توجه پیست ساده سپس در یک پیست کمی مشکل و بعد از آن در پیست مشکل تر به تمرین بپ 

. در کوتاه هماهنگ اجراکنیدکنید که صبر و حوصله اساس کاراست. در هر مرحله ده تا چهارده پیچ 

مرکز کنید باال تنه حرکت اضافی نداشته باشید دست ها را کقب و جلو نبرید. بر روی پاها و اسکی ها ت

و با وزن و تعادل خود به صورت دقیق وهماهنگ تمرین روی پاها را انجام دهید. ده تا چهارده پیچ 



ی کامل حله باالتر نشان خواهد داد. پس از یادگیرکوتاه در هر مرحله توانایی شما را برای رفتن به مر

ت ها این تمرین به سراغ تمرین زیر بروید. دست ها را در دو طرف بدن حفظ کنید. جای بازوها ودس

که حاال  همانی است که در تمرین نگاه داشتن چوبدست ها به صورت افقی یاد گرفتید. با این تفاوت

یرند ی دارید. چوبدست ها در کنار بدن به شکل زیر قرار می گچوبدست ها را در دو طرف بدن نگاه م  

   

ی مچ  برای پیدا کردن جای صحیح چوبدست ها و چگونگی نگاه داشتن آنها از گوشه هر دو چشم، باال

د یا در دست های خود را ببینید. با کقب بردن دستهایتان باید دیگر آن ها را در گوشه چشم نبینی 

شما  را بیش از حد جلو می آورید چیزی بیشتر از مچ دست هایتان در گوشه چشمهنگامی که دست ها 

ی کند جای می گیرد و این روش می تواند به خوبی شما را در پیدا کردن جای صحیح چوبدست کمک م

طالح به نگذارید که انتهای چوبدست )گل چوبدست( در کقب پاهایتان روی برف کشیده شود و به اص

ی نداشته زان باشد. از چوبدست به صورتی استفاده کنید که بازوان شما حرکت اضافدنبال اسکی آوی

ستفاده صحیح باشند و تقریبا ثابت باشند. دست ها از مفصل مچ حرکت می کنند و به این ترتیب برای ا

 هچوبدست ها را به جلو می برند. اگر چوب دست ها بلندتر از اندازه الزم باشند استفاده از آن ها ب

ما و خصوص در پیست پر شیب و بوس، بسیار مشکل خواهد شد و چوب دست ها باهر بار حرکت  ش

برای  بازوان شما، شما را به کقب می کشند، اصطالحا به طرف کقب لگد می زنند، یا لگد می اندازند.

یر اندازه کردن چوبدست ها برای افراد گوناگون یک راه حل و روش کلی وجود دارد که به صورت ز

ه با است. کدد شصت را از طول قدتان کم کنید. طول چوبدست معموال با احتساب کسر با جمع کدد س

منهای  کدد به دست آمده  به دست می آید. برای مثال کسی که یکصد و هشتاد و سه سانتیمتر قد دارد

ضافه یا آن اشصت به قرار یکصد و بیست سه می شود که می تواند اگر مایل است تا سه سانت را به 

ثال کم کند و اندازه طول چوبدست های مناسب خود را در موقعیت های گوناگون به دست آورد. برای م

د. برای در شیب تند و بوس چویدست های کوتاه تر آزادی واکنش سریعتری را به اسکی باز می بخش

دادن بدون حرکتیادگیری استفاده ا زچوبدست ابتدا آن ها را به صورت صحیح دردست بگیرید و   



 

 

ای تعارف دارد مچ دست اسکی کنید. یعنی چوبدست نزنید بلکه به مانند کسی که سینی چای در دست بر

الت تنها با نگاه داشتن بازوان در حالت و جای صحیح آن حرکت کنید. پس از کادت کردن به این ح

دست را هنگامی که یک چوبشروع به حرکت دادن مفصل مچ دست کنید و چوبدست را به جلو ببرید. 

ان را به جلو می برید، چوبدست دیگر را در جای خود بی حرکت در کنار بدن نگاه دارید. دست هایت

د که دست باز و در جلو نگاه دارید. سعی کنید که از باال و بین دو دست به جلو نگاه کنید. هر گاه دیدی

ود قرار انه شما در وضعیت سالم و صحیح خشما به یک سمت کج شده است مطمئن باشید باال تنه و ش

چهارده   ندارد و به اصطالح تراز نیستند. پس از انجام  تمرین های باال و توانایی درانجام  حداقل ده تا  



  

 

ختی آسان با درجه س تمرین پیست ناهموار و بوسپیچ کوتاه با استفاده صحیح ازچوبدست، به سراغ 

داد خط فرود ید که گرد و بافاصله کافی تا قوز بعدی باشند. در طول و امتبروید. قوزهایی را انتخاب کن



طقه بوس با تمرین نکنید بلکه ابتدا کرض پیست را طی کنید و قوزها )بوس ها( را تجربه کنید. از من

. با شیب زیاد و در امتداد خط فرود درهنگام شروع یادگیری اسکی قوز برفی )بوس( دوری کنید

ک پا ش موازی با سبک کردن یک اسکی و متمایل کردن آن بر روی لبه انگشت کوچاستفاده از رو

صورت کدم مشغول به کار شوید. ترتیب کار به همان صورتی است که در پیچ کوتاه یاد گرفته اید. در

ور توانایی در انجام آن به تمرین های مربوط به پیچ کوتاه مراجعه و تمرین های مربوط به آن را مر

نید و گاهی برای تمرین در بوس به روش باال از بوس های آسان شروع کنید. بین بوس ها پیچ بزکنید. 

معمولی  راس برآمدگی بوس را برای این کار انتخاب کنید. انجام پیچ در بوس از انجام پیچ در پیست

پای ر راحت تر است چون جلو و کقب اسکی با برف در تماس نیستند و تنها قسمتی از اسکی در زی

ارید که اسکی باز با برف در تماس است . در موقع رسیدن به هر بوس به صورت زیر کمل کنید. بگذ

چک متمایل اسکیها به جلو سر بخورند، اسکی سبک شده را به کقب بکشید و به طرف لبه انگشت کو

لحظه  ستکنید و جلوی اسکی ها را برای حفظ تماس با برف به طرف پایین سرازیر کنید. روی چوبد

به چوبدست  ای صبر کنید نه بیشتر. اگر بیشتر تامل کنید بدن شما از دستتان می گذرد و چون دست

وصل است بدن را به کقب می کشد و شما را از تعادل خارج می کند. توجه کنید که اسکی ها را 

ا دهید. بموازی یکدیگر نگاه دارید. تمرین را هم به طرف سمت راست و هم به طرف سمت چپ انجام 

ه طرف سبک کردن یک پا و متمایل کردن آن به طرف لبه انگشت کوچک و سرازیر کردن اسکی ها ب

وس پایین بوس اسکی ها به زیر کشیده خواهد شد و به بوس بعدی می رسید. در همه حال در اسکی ب

د خود را رهردو اسکی را نزدیک به یکدیگر نگاه دارید. به محض این که مسیر بین بوس ها تغییر ک

برای کوض کردن وظایف پاها و اسکی ها آماده کنید، سرکت و آهنگ حرکت خود را با محل پیچ 

دن در بوس زدن بر روی بوس تنظیم کنید. وقت شناسی، زمان سنجی و واکنش سریع تنها راه اسکی کر

ر بوس د است. در بوس های با فاصله بیشتر، آهسته و کندتر وظایف پاها را کوض کنید و بر ککس

با  های کوتاه و با فاصله کمتر حرکت و وظایف پاها را سریع تر تغییر دهید. پاهای خود را آزاد و

دون انعطاف نگاه دارید تا در باال و پایین شدن در مسیر بوس ها ادامه مسیر بدهند. پاهای سفت و ب

سکی ها را با بوس انعطاف امکان اسکی کردن را از شما در اسکی بوس خواهد گرفت در هر حال ا

با  در تماس نگاه دارید. جمع کردن و باز کردن به موقع پاها در بوس، اسکی ها را در تماس مستقیم

اشید. برف نگاه خواهد داشت. هر چه بیشتر درکضالت پا و باسن و قسمت میانی بدن نرمش داشته ب

ما را ل از این که بوس شحرکت شما در بوس راحت تر می شود. راز موفقیت فنری بودن پاهاست. قب

ی به بدن شما مجبور کند که پاهایتان را خم کنید، پیشتر خودتان اقدام به این کار کنید که دیگر فشار

ت کنند و به وارد نشود و بتوانید در پیست بوس اسکی کنید. اسکی ها باید بسیار منطبق و با هم حرک

ک می کنید قب باشند، وقتی که یک اسکی را سبهمدیگر نزدیک باشند جلوی اسکی ها هم نباید جلو و ک

. در بوس آن را به طرف لبه انگشت کوچک پا متمایل کنید و اسکی ها را نزدیک به همدیگر نگاه دارید

قادر به  اگر با پای باز با فاصله از یکدیگر اسکی کنید، اسکی ها هر کدام به سویی خواهند رفت و

ناهموار  دیگری که به شما در بهتر شدن اسکی در بوس و پیست ادامه مسیر نخواهند بود. تمرین مفید

که  است تمرین فشردن اسفنج، دستکش یا توپ کوچک در بین قسمت داخلی ساق پاکمک خواهد کرد 

را در بین کفش  بسیار مفید خواهد بود برای انجام این تمرین یک توپ یا ابر اسفنجی کلفت مربعی شکل

شروع به  یتان قرار دهید. پای سبک شده را به پای تعادل فشار بیاورید وهای اسکی در بین قوزک پاها

ه و به اسکی کنید و پیچ بزنید. بدون آن که توپ خود را از دست بدهید، از بین هر دو کفش رها شد

ه همان  زمین بیفتد. هنگامی که توپ را از دست دادید باید از نو آغاز کنید. ترتیب اسکی کردن ب  



 

 



ای تعادل است است که فرا گرفته اید. یعنی حرکت موازی پایی که سبک می شود به پایی که پصورتی 

ره فشار می آورد و همزمان به طرف لبه انگشت کوچک خود متمایل می شود تا باکث گردش اسکی د

ل نمی )خارجی( و کمل پیچ زدن شود. توجه کنید که اسکی کوه پای سبک شده است و وزن شما را تحم

ن دلیل بلکه وزن بیشتر و اساس تعادل شما بر روی اسکی خارجی یعنی اسکی دره است. به همی کند

کمل پیچ  پای سبک شده می تواند دستکش، توپ یا اسفنج را در بین کفش ها حفظ کند و در کین حال

م کرض کزدن را به انجام برساند بی آنکه از پای تعادل باز و جدا شود. با انجام این تمرین در پیست 

اهموار و به این نکته پی خواهید برد که کدام کضالت برای موفق شدن شما در پیست اسکی، پیست ن

ت بوس به کار گرفته می شود. این تمرین را با همراهی دوستی در پیست انجام دهید تا در صور

به پایین  انداختن  دستکش ،اسفنج یا توپ به شما در آوردن دستکش، توپ یا اسفنج از باالی پیست

ست پیست، کمک کند. یکی دیگر از تمرین های مفیدی که می تواند به شما در انجام اسکی در پی

 یپیچ به طریق موازی به صورت متناوب با بلند کردن )سبک کردن( یک اسکناهموار کمک کند 

یی داشته االاست. این تمرین به شما می آموزد که پیچ سریع و پیوسته کوتاه بزنید و کنترل سرکت ب

ی در پیست باشید و از حداقل انرژی خود استفاده کنید. پیچ کوتاه و موثر کلید موفقیت در انجام اسک

ی واکنش ناهموار )بوس یا پودری یا برف بادخورده بهاری، محل پرشیب و تنگ( است . پیچ کوتاه یعن

کوه و از  کی دره به اسکیسریع وانتقال وزن و تعادل از یک اسکی به اسکی دیگر به طور مثال از اس

ری می شود. اسکی کوه به اسکی دره که پس از انتقال وزن و تعادل به یکدیگر هر اسکی جایگزین دیگ

ا رو به باال بلند این تمرین مانند تمرین پیچ کوتاه است با این تفاوت که پای سبک شده را از محل پاشنۀ پ

اسکی دره غیر فعال باقی می ماندزید. می کنید و به طرف لبه انگشت کوچک متمایل می سا  

 

به مدت  و تنها اسکی کوه است که به سرکت به طرف لبه انگشت کوچک متمایل می شود و سپس وزن

 بسیار کوتاه روی آن قرار می گیرد و همزمان و همراه به آغاز پیچ بعدی می رسید. یک جابجایی

موار سریع حرکتی است که در پیست ناهسریع پاها از اسکی دره به اسکی کوه و برککس، آهنگ 

پاها )از  )بوس( نیازمندیم. هر چه پیست دارای شیب بیشتری باشد به همان اندازه آهنگ جابجایی نقش

سریع تر و  اسکی کوه  به اسکی دره  و از اسکی دره به اسکی کوه( سربعتر باید باشد و پای کوه باید

وجه کنید زمانی تا سرکت را تحت کنترل داشته باشیم. ت کامل تر به طرف لبه انگشت کوچک لبه بگیرد

وانید از پیست ساده ناهموار و بوس به پیست کمی مشکل و سپس مشکل بروید که در هر مرحله بت

هارا )بدون از دست دادن تعادل اسکیپانزده تا بیست پیچ منظم و هماهنگ کوتاه به روش باال   



ه کقب بکشید که سانید. اسکی کوه را از ناحیه پاشنه بلند کنید و بیا سرکت اضافه ناخواسته( به انجام بر

نتقال جلو اسکی ها با هم در یک خط باشند و کقب و جلو قرار نگیرند. اگر اسکی ها از هم باز شوند ا

یش از حد باالنس به لبه انگشت کوچک مشکل می شود، دراین هنگام فشار ناحیه پاشنه پا به اسکی ب

اه داریداهد شد. برای انجام این تمرین، پیوسته اسکی کوه را به اسکی دره نزدیک نگالزم و کافی خو  

. 

 امتحان:

کی است. انجام کمل پیچ موازی زوبین کلید و نمایانگر توانایی شما برای  ورود به دورۀ پیشرفتۀ اس

تمریناتی  زچگونگی رشد و رسیدن به این مهم یعنی دوره پیشرفته اسکی به آن بستگی دارد. یکی ا

ی در است که به خوبی نشان می دهد که آیا اسکی باز توانایی و آمادگی الزم برای شروع و  ادامه اسک

رحله باشد. مرحله پیشرفته را دارد یا نه و آیا باید در مراحل پایین تری به تالش برای رسیدن به این م

ا هر دوپا و ن به صورتی کامل و موزون بپیچ زوبین، تمرینی تعادلی است . اگر قادر به انجام این تمری

ید و مرحله به اسکی های خود نیستید می بایستی به تمرین های هفت تمرین باال توجه بیشتری نشان ده

به  مرحله از مرحله یک تا هفت توانمند به انجام این مهم به صورتی که درهفت تمرین از آن صحبت

سکی ن های تعادلی، کششی و قدرتی در روزهای  دور از امیان آورده شده است باشید. همچنین به تمری

را برای انجام  . این تمرین ها را به خوبی فرا گرفته و بارها تکرار کنید تا توانایی کاملتوجه نشان دهید

است. این امتحان به دست آورید. راه حل انجام این امتحان فراگیری تمرین های پایه ای اسکی در باال  

 



وبین:پیچ موازین ز  

ورت هر چه سریع تر اسکی کوه را از برف به سمت باال گرفته و آن را بر روی اسکی دیگر به ص

شیب  مایل قرار دهید. توجه داشته باشید  که این حرکت زمانی باید اجرا شود که اسکی هنوز در طرف

ی اسک و درامتداد خط فرود قرار نگرفته است . اسکی سبک شدۀ کوه )اسکی داخلی( را بر روی

پا  خارجی تعادل )اسکی دره( قرار بدهید. هنگامی که پای سبک شده را به روی لبه انگشت کوچک  

  

ست پا مایل می کنید، این حرکت باکث می شود که اسکی دیگر )اسکی دره( به دور طبیعی بر روی ش

دهد و در  و بر روی لبه داخلی قرار بگیرد. بدین صورت اسکی در طول همان لبه ادامه حرکت می

ر طول منحنی لبه اسکی طی مسیر می کند.  در نتیجه  پیچ برنده انجام می شود. دست داخلی را د

ی پای روی ارتفاع هم سطح با دست بیرونی قرار دهید. کفش پای باال گرفته شده را نزدیک کفش اسک

باید از  پای بیرونیبرف نگاه دارید. سعی نکنید که برای هدایت اسکی ها آن ها را بچرخانید، بلکه 

یچیدن را زانو حالت راحت داشته باشد درهنگامی که اسکی پای تعادل کمل بر روی لبه قرار گرفتن و پ

(الزم  به طور خودکار انجام می دهد. با توجه به در نظر گرفتن مطالب باال )تنه استوار و بی حرکت

ت آن را ی بر روی برف سر ندهید و جهاست که اسکی ها پیچانده نشوند یعنی اسکی ها را در قطع افق

مت چپ با سر دادن و چرخاندن کوض نکنید. بنابر این به آسانی بر روی اسکی تعادل یعنی اسکی س

ست اسکی باز در تصویر تعادل خود را حفظ کرده و ادامه مسیر را انجام می دهید. با بردن سر چوبد

سکی ه باشید. سعی کنید تعادل را بر روی ا)چپ اسکی باز( به جلو، آمادگی چوبدست زدن را داشت

( در این هنگام خارجی نگاه دارید) اسکی پای تعادل بسیار نزدیک به اسکی باال گرفته قرار گرفته است

زمان انجام  باید مطمئن شوید که اسکی باال گرفته، تقریبا در زمانی برابر با سه قسمت از چهارقسمت

کوچک پا  باشد و همزمان پای باال گرفته به طرف لبه انگشتپیچ بر روی اسکی دیگر قرار گرفته 

کلی به مایل )یک ور( شده باشد. این تمرین توانایی تعادل و باالنس در اسکی را بدون هیچ مانع و مش

انجام  وجود خواهد آورد. انجام آن یعنی چگونگی ورود شما به مرحله پیشرفته اسکی و کدم توانایی در

مرین ه برگشت به تمرین های پایه ای اسکی که در باال به آن به صورت هفت تآن یعنی نیاز شما ب

.رفت کنیدجداگانه اشاره کردیم. پس پیوسته تمرین کنید و با توجه به تمرین های باال در اسکی پیش  


