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بازان در مسابقات مارپیچ بزرگ است. هدف اصلی اسکی ، ی کامل در اسکی توانایی انجام پیچ برنده  

باز باید قادر به انجام مراحل  ی کامل، اسکی که برای انجام پیچ برنده دانند بازان ماهر می اسکی ههم

  .شود باشد کامل می ۀه  منجر به انجام پیچ برندچمختلف انجام آن

پهنای عقب و جلوی اسکی  ۀاندازها بلندتر و دارای تفاوت کمتری در  بازان در گذشته )که اسکی اسکی

در مقایسه با وسط یا کمر آن بودند( عادت داشتند که از به داخل بردن مؤثر زانوی اسکی دره، بردن 

 angulation )باسن به طرف داخل و مرکز پیچ همزمان با بردن باالتنه و شانه در جهت عکس آن

ی کامل را به  پیچ برنده ، باال و قدرت زیاد بدنی با استفاده از سرعت  زاویه دادن به بدن, حالت کمانی(

که  (CARVING)های جدید  اسکی ۀوسیل  در روش نوین اسکی از آنجایی که به اجرا در بیاورند.

پهنای عقب و جلوی  ۀفاوت بیشتر اندازت کنیم. است اسکی می موثرتری (side cut)دارای منحنی 

را در این اسکی بسیار آسان کرده  (CARVING)اسکی در مقایسه با وسط یا کمر اسکی، پیچ برنده 

ای( و شیب کم هم  بازان آماتور )غیرحرفه است تا جایی که با سرعت کم، قدرت بدنی معمولی اسکی

ی کامل در  انجام پیچ برندهرا به انجام رسانید. پایه و کلید  (CARVING)توان پیچ برنده کامل  می

ست که بر مایل شدن تمام بدن به طرف داخل پیچ  های جدید استفاده از روش نوین اسکی اسکی

(Inclination) پذیرد و استوار است. اما مایل شدن تمام بدن به طرف داخل پیچ چگونه صورت می 

پیچ یعنی  مایل شدن بدن به طرف داخل (Inclination)به چه مواردی باید توجه کنیم.  برای انجام آن

وی داخل و مرکز پیچ که در عمودی بدن به س محور، بدن از حالت ایستایی ۀجابجایی و انتقال هم

 توانید آن را ببینید. خوبی می های زیر بهتصویر
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چگونگی هماهنگ کردن شکل و زاویه بدن برای  ۀدهند نشان  روی تصویر بدن اسکی بازد زرخط 

 بدست آوردن کامل و کافی مایل کردن بدن به طرف داخل پیچ برای انجام پیچ است.

 ـ قسمت خارجی بدن در یک خط کامل قرار دارد

 است کشیده اما نه کامالً باز تقریبا هرـ زانوی پای د

 است. , اسکی سمت چپ اسکی بازو اسکی دره خارجی بیشتر برای حفظ تعادل بر روی پا ـ وزن

ها یکی و  ها هم شانه و هم باسن با اسکی آهنگ هستند و زاویه هر دوی آن ها و باسن با هم هم ـ شانه

 آهنگ است. هم

در این وضعیت  وجه کنیدباز ت ی اسکی های باال  بر روی باسن و شانه تصویرهای زرد در  به خط

وسیله فشار بر   کند تا اینکه به ی از انجام پیچ را بر روی اسکلت خود حمل میشاباز تمام فشار ن یاسک

 اقدام به انجام این کار کند. ,های بدن روی مفاصل و ماهیچه

 (Inclination)که مایل کردن کامل بدن به صورت کامل با بردن باالتنه به طرف داخل پیچ  یدتوجه کن

های  بازان سال در نزد اسکی   ) زاویه دادن به بدن, حالت کمانی(angulation با روش پیشین اسکی

وزن روش نیز به این معنی نیست که برای رسیدن به این این مهم گذشته اسکی کامالً متفاوت است. و 

باز از روی پا و اسکی دره/خارجی برداشته شده و بر روی پا و اسکی کوه  بیشتر و تعادل اصلی اسکی

 گیرد.می تر باشد و از لبه انگشت کوچک آن استفاده شود قرار  /داخلی یعنی پایی که باید سبک

 



 

 

 

آهنگی با باسن و زودتر از موقع به  ها بدون هم شانهاگر  آهنگ باشند.  صورتی هم ها و باسن باید به شانه

ای( خارج به حالت سرنده )بر روی کف  ها از حالت برنده )لبه طرف داخل پیچ مایل شوند، اسکی

گیرد یا  ه صورت نمیخورند و بر روی لبه اسکی پیچ برند ها سر می گیرند و اسکی ها( قرار می اسکی

 گیرد. با قوت کم و حد فاصل کم و در مدت بسیار کوتاه صورت می

این بار دیرتر از  آهنگ نباشند و ها باز با باسن هم ساز باشد. یعنی اگر شانه تواند مسئله عکس آن نیز می

باز برای  اسکید، در این صورت باز ابتکار به موقع عمل را از نبا باسن عمل کن هنگاموقع یا ناهم

 کنند. گیرند و توانایی انجام آن را از او سلب می انجام و کنترل پیچ برنده، می

انجام پیچ با قرار دادن بیشتر وزن و حفظ باالنس بر روی پا و اسکی دره/  در روش نوین اسکی

/ داخلی و بردن اسکی بر روی ده و استوار، و سبک کردن اسکی کوه خارجی با زانوی باز و پای کشی

 پذیرد. سمت انگشت کوچک پای داخلی /کوه صورت می ۀلب

از فنالند و  Kalle Pallanderهای زیر دو تن از قهرمانان مسابقات اسکی در سمت چپ  تصویردر 

  شوند. از سوئد دیده می Fredrik Nibergدر سمت راست 

 



 
 

 

ها تالش و  ل فردی است که پس از سا مایل کردن بدن به صورت کامل و به موقع توانایی منحصربه

صورت کامل به  آید برای اینکه درک کنیم چرا مایل کردن تمام بدن به دست می ممارست در اسکی به

ای روش  گیرد باید به چگونگی انجام پایه عنوان کلید اصلی در روش نوین اسکی مورد توجه قرار می

 توجه کنیم. (CARVING)های جدید  اسکی به صورت نوین با اسکی

کامل را در تمام مدت اسکی کردن به اجرا در بیاورد در مجموع  ۀز که بتواند پیچ برندبا ک اسکیی

دهد.  ترین زمان طی مسیر را به خود اختصاص می باالترین سرعت، کمترین مسافت و در نتیجه کوتاه

خوبی نشان  از اتریش انجام پیچ کامل در مسابقات مارپیچ بزرگ را به Herman Maierبرای مثال 

  دهد. می

 



در اینجا قابل ذکر و الزم به توضیح است که زیاد از حد بردن اسکی بر روی لبه آن در هنگام آغاز 

تواند سرعت و ابتکار  شود که این کاستی می ها می ای اسکی پیچ نیز باعث به اصطالح قفل شدن لبه

و کامل  باال توجه کنیم. هرمن مایر به صورت درستتصویر باز بگیرد. اگر به  عمل را از اسکی

رساند،  می گام با توجه به انجام پیچ بر روی لبه برده و به انجامبهآهنگ و گام ها را به صورت هم اسکی

های  ها را از آغاز تا پایان یک پیچ بر روی لبه اینکه اسکینه پذیرد  پیچ صورت می نۀکه از آغاز تا میا

 ر تالش پیوسته هستند.د اسکی بازان آن قفل کند، امر مهمی که برای رسیدن به آن

توجه کنید که استواری وزن و تعادل بر روی پای دره/خارجی امکان مایل شدن صحیح و به موقع به 

دهد وقتی که به موقع وزن و تعادل در بدو آغاز پیچ بر روی پا و  باز می طرف داخل پیچ را به اسکی

فشار نشان ناشی از پیچ( قفل  اسکی دره / خارجی برده شود هرگز مفاصل زانو و باسن )در اثر

ی ثقل بدن به طرف پیچ نیز کامالً مهم است.  د بردن نقطهنکن شوند و به خوبی و به جا عمل می نمی

)درست به مانند موتورسواران در مسابقات جهانی موتورسواری، که موتورسوار به اصطالح بر روی 

شوند و  او به طرف جلو و داخل پیچ مایل می باز و باسن خوابد( که در این صورت باالتنه اسکی پیچ می

 افقی در حرکت هستند، در مقطع  ها در زیر بدن او زمان اسکی بر روی اسکی استوار هستند و هم

Cross over movement  به وقوع می پیوندد این مهم در ها  بردن باالتنه در طرفین اسکی یعنی

 اسکی در هنگام اجرای پیچ مارپیچ کوچگ با روش 

Cross under movement کامل می گرددباز  ر طرفین بدن اسکییعنی بردن اسکی د. 

 ها. تر است تا در قسمت میانی انجام پیچ آغاز پیچ جدید ایستادهباز در پایان و اسکیتوجه کنید. به تصویر

 
 

های  زمان لبه قرار دارد و همها  در تصویر دوم از سمت چپ وزن بیشتر بر روی سمت عقب اسکی

اند. اما  تر شده به این وسیله سبک ها ها از پیچ قبلی آزاد شده است و سر هر دوی اسکی اسکی

باز وزن و باالنس خود را در جای درست  از سمت چپ دوباره اسکی سومخیلی زود در تصویر  خیلی

 یعنی پای دره /خارجی قرار داده است.

باز را حفظ و به او  کند تا وزن و تعادل اسکی ای دره کشیده و استوار عمل میزانوی پای دره باز و پ

 دره,  ها به ویژه در اسکی اسکی امکان دهد که با تمام بدن به طرف داخل پیچ جدید مایل شود. خم شدن

 ی صحیح از پای دره /خارجی است. در تصویر آخر در سمت راست حاکی از این استواری و استفاده

 واز فنالند  Kalle Pallanderتصویر وباره به اگر د

Fredrik Niberg  دیگر( را  متوجه کنیم زاویه دادن بدن )قرارگیری باالتنه و باسن نسبت به هاز سوئد

بت به قرارگیری باالتنه و باسن نس ,کنید. زاویه دادن بدن عمل پیچ مشاهده می ۀدر قسمت دوم و میان

 مایل کردن  Inclination بود که از آغاز عملحیح و کارآمد خواهد همدیگر در واقع در صورتی ص



 
 

 

به این منظور پای  .خود قرار بگیرندۀ ها بر روی لب ام برسد تا اسکیتمام بدن به درستی به انج

دره/خارجی که وزن و تعادل بر روی آن است باید همواره تا قسمت )زمان( خارج شدن از پیچ و قبل 

د. یعنی پای دره/خارجی تا خارج باز مبادرت نمای زن و تعادل اسکیاز آغاز پیچ جدید به حمل بیشتر و

 یز به خوبی عمل متمایل کردنمایر ندر تصویر  دهد. شدن و کامل کردن پیچ به وظیفه خود ادامه می

 
رت پیشین و امروزه دیگر به صو شود. به طرف داخل و مرکز پیچ دیده می Inclination بدن ۀهم

باالتنه را به طرف دیگر  ,طرفها، باسن را به یک ه بردن اسکیبرای بر روی لب angulationقدیمی

ی پای زانوبلکه  .را به طرف داخل پیچ نمی برند / درهو زانوی پای خارجی یعنی پای خارجی برند نمی

ی هماهنگ نسبت به  پای دره/خارجی کشیده و استوار است، باسن و باالتنه ران تقریباً باز و دره

ویه کنند. میزان و زا یکدیگر تا کامل شدن هر پیچ و شروع پیچ بعدی به حفظ تعادل بدن انجام وظیفه می

، (side cut)اسکی منحنی ی  زاویه و اندازه ,به سرعت  Inclination به طرف پیچ این مایل شدن

 .شیب پیست و منحنی پیچ )مارپیچ بزرگ یا کوچک مورد نظر( بستگی دارد

 


