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 ینشدن داخل پیچ یکی از قسمت های جدا به جلو و بدن از محور عمودی بدن تمامیقسمت داخلی  بردن

به روش نوین اسکی است. همانطور که همه می دانیم اجرای پیچ بزرگ لبه ای یک پیچ مارپیچ بزرگ 

همه می دانند برای اجرای پیچ کامل برنده اسکی است.  بازهر اسکی هدف های پایه ای کامل یکی از 

بماند تا به پیچ بعدی برسد  باز باید اسکی ها را بر روی لبه برده و در طول انجام پیچ بر روی لبه باقی

 اسکی ها را بر روی لبه دیگر برده وحرکت را به همین ،طرف دیگرکردن نقطه ثقل به  و با عوض

برای انجام این مهم نخست وهمزمان ت که هیچ کسی پوشیده نیسصورت تا پیچ بعدی ادامه دهد. بر

داخل پیچ بیفتد و سپس و همزمان مچ  جلو و اسکی باز باید با تمامی بدن از محور عمودی بدن به سمت

پا و زانوو باسن را زاویه داده ودر نتیجه لبه اسکی ها را در حد کامل برای اجرای پیچ بر روی لبه 

پیچیده شده است. چه وقت، در کجا و به چه مقدار ببرد. اما چرا توضیح این مهم به این حد نامشخص و 

ه انجام یک پیچ کامل استفاده کرد تا یک پیچ برند برای ید از هر یک از موارد باال ودیگر جزئیاتبا

توضیح این مهم دارم و برای این که آن را به صورتی ساده بیان  مقاله زیر سعی درکامل داشت. در 

کنم همانند مقاله پیشین من )اسکی نوین، پیچ برنده کامل( در این باره، نخست و به صورت کامل از 

افتادن تمامی بدن اسکی باز از محور عمودی بدن به داخل پیچ صحبت به میان می آورم. چرا که این 

نخست این افتادن  .رای اجرای یک پیچ برنده کامل استمهم کلید دست یابی به دیگر موارد الزم ب

داخل پیچ یعنی چه. که در پاسخ باید بگویم این به  جلو و تمامی بدن اسکی باز از محور عمودی بدن به

 تمامی قسمت داخلی بدن از محور عمودی آن به داخل پیچ و جلو در امتداد مسیر پیچ معنی آن است که

        در تصویراتریشی  اسکی هرمانهرمان مایر قدرست به مانند تصویر.می افتد در آغاز شروع پیچ
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 یا هل  دادن بدن زاویه دادناین حرکت چه تفاوتی با خم کردن ، پرسش به وجود می آید که  حال این

 به عنوان ضعف تکنیکی در انجام یک پیچ برنده کامل هر دواز  د که به طرف داخل پیچ دار 

 نداختن قسمت داخلی تمامی بدن از محورتفاوت آشکار با اصحبت به میان می آید و به عنوان یک 

در   و مربع  ، برابرداخلی آن به جلو وداخل پیچ دارد که باسن و شانه اسکی باز را در حالتی موازی

ث می شود که اسکی بازهدایت لبه ای کامل پیچ را و رفته رفته باع نگاه می داردهنگام ورود به پیچ 

به دست آورد. بر روی لبه قرار گرفتن زود هنگام اسکی پیشتر از ورود به پیچ با باز کردن کامل پا 

)تمامی ران( خارجی با کمترین خم کردن زانو به انجام می رسد. یک کج شدن خیلی نامحسوس شانه 

اسکی سمت )سکی داخلی یعنی اسکی کوه شود، ه بر روی اهای می تواند باعث گذاشتن وزنی اضاف

ین خطا می تواند از تبدیل کند که ا و پیچ برنده کامل را به پیچ سرنده (راست اسکی باز در عکس باال

محور عمودی بدن  در از  زود هنگام بردن تمامی قسمت داخلی بدن به داخل و جلو زیادی از حد یا

افتادن  از طرفی .به روی اسکی داخلی می اندازدکه وزن بدن را  نیز بوجود بیاید هنکام اجرای پیچ

قسمت داخلی بدن به جلو و داخل پیچ ازمحور عمودی بدن اگر در سر موقع و به اندازه کافی باشد 

پیشرفته از زمان باز  اسکی طول یک عمر تمرین یک ین بهاست که مسلما با سال ها تمر یهدف

برای این که درک کنیم چرا این تکنیک بخش  .باز تا سن بلوغ او به دست می آید اسکیکودکی این 

جدانشدنی اجرای پیچ در مسابقات پیچ مارپیچ بزرگ شده است باید به توضیح بیشتر این مطلب 

رپایه سرعت بنیان گذاشته می شود یم. انجام پیچ مارپیچ بزرگ در هر رده ای امری است که ببپرداز

یعنی هر اسکی باز به ویژه در مسابقات مارپیچ بزرگ به این می اندیشد که باالترین سرعت و 

اما رسیدن به این  سابقات قرار بگیرد.کمترین زمان را به خود اختصاص دهد تا در رده اول این م

مهم چگونه به دست می آید که پاسخ بسیار ساده است. اسکی بازی که قادر است کامل ترین پیچ 

برنده کامل را به اجرا در بیاورد و همزمان و همراه کوتاه ترین مسیر را از بین دروازه ها داشته 

به همین دلیل  قه را به خود اختصاص می دهد.باشد باالترین سرعت و کمترین زمان طی مسیر مساب

تمامی روش هایی که باعث می شود یک اسکی باز به این مهم دست یابد باید درجهت این مهم باشد 

که نقطه ثقل اسکی باز را در خطی مستقیم تر از میان دوازه ها عبور دهد و به خط پایان مسابقه 

 نیم باید این موضوع را با محاسبات فیزیکی نشان دهیم. برای این که این مهم را بهتر درک کبرساند

با توجه به آن مطلب را روشن می کندخوبی توضیح داده شده است که توضیح زیر بکه د رتصویرو  

  

 



..  سنتر آف َمس که به پارسی به آن  حرف سی و حرف اِم  انگلیسی در تصویر باال یعنی مخفف 

مرکز نقطه ثقل می گوییم. در این جا برای این که بتوانیم مطلب را توضیح دهیم یک موقعیت فرضی 

برای این که یک زاویه لبه دادن به وجود بیاوریم اسکی بازی که با حرف را به حساب می آوریم. 

ج پا به شیوه قدیمی انگلیسی آ در تصویر مشخص شده است از خم کردن وزاویه دادن زانو و م

در  استفاده کرده است )بردن زانوو مچ پا و باسن به یک سمت و باالتنه به سمت دیگر( نشِ انگولی

همان زاویه لبه را به وسیله بردن سمت داخلی  جایی که اسکی باز حرف ب انگلیسی در تصویر باال

به دست آورده است که همچون آغاز پیچ  در تمامی بدن از محور عمودی بدن به طرف داخل و جلو

 تصویر هرمان مایردر باال به وسیله مستقیم نگاه داشتن پای راست اسکی باز به صورت مستقیم به

 اسکی باز حرف آ که  چه دست آمده است. اگر چه هر دو زاویه بدست آمده در هر دو اسکی باز

قسمت داخلی تمامی بدن از  ، انداختنروش نوین بردن چه اسکی باز ب که  روش قدیمی انگولیِشن و

یک زاویه برابر است اما  به کار برده استرا  در آغاز پیچ محور عمودی بدن به طرف داخل وجلو

در اسکی باز آ و اسکی  دنفاصله جایی که اسکی ها در زیر مرکز نقطه ثقل اسکی بازان قرار دار

ب( در  نگلیسی )آرو حرف ا (آ آر) این مهم با حرف انگلیسی با یکدیگر متفاوت است. باز ب 

تصویر باال مشخص شده است وهمانطور که می بینید فاصله جایی که اسکی ها در زیر مرکز نفطه 

ثقل اسکی باز ب قرار دارد از فاصله محل جایی که اسکی در زیر مرکز ثقل اسکی باز آ قرار 

یچ برنده کامل سریع گرفته است بلند ترو دورتر است . امری که همه  اسکی بازان برای انجام یک پ

قوی و با سرعت به آن فکر می کنند که محل اسکی ها هر چه می توانند در خارج بدن دور از مرکز 

مترین تالش بکاررفته ای اسکی و کمرکز پیچ برای بدست آوردن بیشترین زاویه لبه نقطه ثقل بدن و 

چرا که به این مهم دست یافته اند که به این روش می توانند سرعت باالی خود را حفظ و خط و  باشد

به پایان مسیر مسابقه به مسیری مستقیم تر را از بین دروازه ها برای بردن مرکز نقطه ثقل بدن 

موثر تر  به بوجود آمدن و حفظ این مهم که از هر گونه تالش عضالنی برای  ورند. امریدست بیا

اما  حرف )آر آ( بلند )بزرگتر( است. حرف )آر ب( از پس در تصویر باال می مبینم که  است.

لب را این گونه ادامه دهیم که  میزان انرژی که اسکی باز از انجام پیچ با خود همراه بگذارید که مط

می آورد برابر است با مقداری که مقدار وزن اسکی باز با رسیدن به پیچ بعدی و به آخر پیچ برای 

برای باز می پیچد به عبارتی دیگر) یاینرسی حرکتی با خود حمل می کند و شعاع پیچی که اسک

هر چه قسمتی ازاین وزن یا جسم در حرکت از مرکز پیچ  (مقدار مساوی مقدار وزن اسکی باز

به  پرقدرت تر و پر انرژی تری خواهد زد که مسلما پرسرعت تر هم خواهد بود. دورتر باشد پیچ

همین دلیل اسکی باز که با حرف ب انگلیسی در تصویر باال مشخص شده است انرژی بیشتر و قوی 

 انداختن ،ایجاد  خواهد کرد که به وسیله  نهایت سرعت بیشتری نتیجه و و دری تولید می کند تر

دست  به را آن پیچ آغاز در وجلو داخل طرف به بدن عمودی محور از بدن تمامی داخلی قسمت

نطور که در تصویر هرمان مایر می بینید پای راست او بسیار دورتر از چرا که هما است آورده 

نقطه وسط پیچ و بسیار دور از محل زیر مرکز نقطه ثقل او قرار دارد که بسیار بیشتر از محلی 

ز که به سبک قدیم اسکی ا ،ه با حرف آ انگیسی مشخص شده استاست که اسکی باز دیگر ک

انگولیشن یعنی خم کردن و زاویه داد زانو و باسن به یک طرف و باالتنه به طرف دیگر به دست 

در همه موقعیت ها در اسکی زوایه ای که بوسیله لبه اسکی ها در برف بوجود می  آورده است .

بیش از حد  می دهد. اگرهتر و مطمئن تر و کارآمد تر را به اسکی باز آوریم امکان قرار گیری لبه ب

اینرسی  در موقع شروع پیچ در مرحله ورود به پیچ لبه بدهیم در واقع لبه اسکی را که تحت فشارو

 ، به سرعت بیشتر متهی نمی شود بلکه سرعت را ازاسکی باز می گیرد. حرکتی است قفل می کنیم 

ونیمه اول  پیچ آغاز در وجلو داخل طرف به بدن عمودی محور از بدن تمامی داخلی قسمت انداختن

ه لبه اسکی ها را در می دهد که لبه مطمئنی را به اسکی ها بدهد بدون این کپیچ به اسکی باز امکان 

پیچ قفل کند و سرعت  اسکی ها به این وسیله کم شوند. همه این ها با یک حرکت صحیح و به موقع 

ز ضمن توجه به مسائل برای رسیدن به این مهم  مواردی چند وجود دارد که اسکی با بوجود می آید

ست چگونگی استفاده از چوبدستکند . نخمی همزمان توجهزیرهم  فته شده به مسائلآن گباال که از   



اگرچه گاه به غلط می شنویم که در اسکی مارپیچ بزرگ از چوبدست استفاده نمی شود اما استفاده به 

قع از چوبدست بسیار مهم است. به ویژه در پیچ های گرد در قسمت های پرشیب پیست در هنگام مو

به اجرای صحیح پیچ کمک می کند در زیر به اجرای پیچ مارپیچ بزرگ که استفاده از چوبدست 

  .تصویرفردریک نیبری از سوئد توجه کنید که چگونه از چوبدست برای انجام این مهم استفاده میکند

 

 
 

وبدست برای شروع اجرای سبک کردن و بردن وزن ومرکز نقطه ثقل بدن از طرفی به طرف دیگر چ

 اسکی ها مورد استفاده قرار می گیرد. همزمان کمک میکند که مرکز نقطه ثقل را به جلو و داخل پیچ 

جی قبلی و آماده شدن . سبک کردن درواقع رها کردن اسکی خارببریمبعدی که می خواهیم اجرا کنیم، 

برای بردن وزن بر روی اسکی دره بعدی است. وقتی که پاها باز شده اند نه باسن و نه زانو از مفصل 

 دخود قفل نمی شوند و آزادانه عمل می کنند. به تصاویر زیر گرونیگن سویسی و نی بری سوئدی بنگری

  

 
 

تصاویر باال می بینید که پاهای باز شده از ناحیه زانو و بردن سمت داخلی تمامی بدن ا زمحور  در

لبه های اسکی را در حالتی راحت با برف عمودی بدن به طرف داخل و جلو برای انجام پیچ بعدی 

با  عادلی کامل را به اسکی باز برای اجرای پیچ می دهد.لبه مطمئن وتدرگیر می کند و به اسکی ها 

در رتبه و کالس باالی  )بردن این مهم به طرف داخل وجلو برای انجام پیچ بعدیتوجه به موضوع 

 اجرای این مهم همانطور که در باال به آن اشاره شد همراه  (مسابقه و اجرای پیچ مارپیچ بزرگ

وهمزمان صورت می پذیرد. یعنی بردن قسمت داخل بدن از محورعمودی بدن به جلو و داخل پیچ 

. انجام این ،اتفاق می افتد بعدی پیچ ورود به شروع و قبلی پیچ پایانی قسمت در بعدی در بین هر پیچ

 همراه با سرعتی کافی که در اثر مهم به اسکی باز امکان می دهد که اسکی باز با قدرت و تعادل باال



حرکت صحیح از پیچ قبلی با خود آورده است به پیچ بعدی برسد. د رتصویر زیرگرونگن وسالزبرگ 

  .اند مهم دست یافتهرا می بینید که هریک به شیوه خود اگر چه شبیه به یکدیگر به این 

 

 
 
 

ت را تا انجام صحیح این مهم باعث می شود که مرکز نقطه ثقل بدن به راحتی و روانی تمام مسیر حرک

اسکی ها یا بردن  ف به طرف دیگرطه ثقل از یک طربه پایان آن طی مسیر کند که به بردن مرکز نق

ر و مرکز نقطه ثقل بدن معروف است که در روش نوین اسکی ها از یک طرف به طرف دیگر در زی

ی پر شیب مسیر پیچ های گرد تر در قسمت ها زمان صورت می پذیرد. این مهم دراسکی همراه و هم

 بردن مرکز نقطه ثقل از یک طرف به طرف دیگر اسکی ها و در قسمت های کم شیب تر به صورت 
  

 
 

  انجام می شود. بردن اسکی ها ازیک طرف به طرف دیگر در زیر مرکز نقطه ثقل بدنه صورت ب

او  می بینید که ه با توجه به تصویر گرونگن در باالدرآخر باید از زاویه دادن پرجرکت وموثر بگویم ک

ه دادن بیشتر اسکی ها کمک می کند که دنباله کل حرکتی ست چگونه از باسن و زاویه دادن به آن به لب

ن مهم در پیچ به صورت زیر انجام می پذیرد که ای که در باال به توضیح آن پرداختیم. که در قسمت دوم

صورتی مفید واقع می شود که موارد باال را در شروع پیچ انجام داده باشیم و لبه اسکی خارجی را با پا 

و زانو باز به وسیله بردن قسمت داخلی تمامی بدن از محور عمودی بدن به جلو وداخل پیچ برده باشیم 

ست  به این صورتا بهره ببریم. و در قسمت دوم پیچ از این مهم برای بیشتر شدن زاویه لبه اسکی ه

هم شکل از پیچی به پیچ دیگر رفته و خود را به پایان مسیر می رساند.ات پیوسته وبا حرکازاسکی ب که  
 
 


