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Προπονητής – Ο Ειδικός
Ειδικός της Κίνησης
Σχεδόν όλες οι κινήσεις στη χιονοδροµία, όπως φυσικά και άλλες πολλές αθλητικές κινήσεις, είναι περίπλοκες, επειδή αποτελούνται από πολλές
µοναδικές (κοµµάτια) κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει σχεδόν πάντα να είναι συντονισµένες η µία πάνω στην άλλη. Είναι σωστός ο συντονισµός
των κινήσεων, ταιριάζουν λοιπόν οι κινήσεις όλων των µελών του σώµατος µεταξύ τους, τότε πρέπει ακόµη να προσαρµοστεί η συνολική
συντονισµένη κίνηση στο πλαίσιο συνθηκών, κάτω από το οποίο γίνεται ( επίπεδο αθλητή /τριας, υλικό, πίστα, χιόνι, καιρός, ενδιαφέρον,
αγώνισµα,….).
Ο Προπονητής λοιπόν για να µην χαθεί µέσα σ’ αυτό το φάσµα του πλάνου της ∆ιδασκαλίας, θα πρέπει να γνωρίζει – κατέχει πολύ καλά τους
βασικούς µηχανισµούς – βασικές λειτουργίες των χιονοδροµικών κινήσεων, έτσι ώστε να µπορεί να σχεδιάζει σωστά την προπόνηση και
παράλληλα να παρουσιάζει – µεταδίδει τα περιεχόµενα της µε επιτυχία.

Γώνιασµα

Στρέψη

Επιβάρυνση

Βασικοί Μηχανισµοί για το αλπικό σκι, το Snowboard και το Telemark – χωρίς
αυτούς δεν λειτουργεί τίποτα!
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Η βασική προσαρµογή
προσαρµογή – σύναψη όλων των Κινήσεων
Θα παρουσιαστεί για το Σκι , τη Χιονοσανίδα και το Τέλεµαρκ, η βασική προσαρµογή κινήσεων, η οποία στηρίζεται πάνω στους βασικούς
µηχανισµούς, τις δράσεις που ανήκουν σ’ αυτούς και τα περιθώρια κίνησης τους.

Βασικοί
Βασικοί µηχανισµοί
µηχανισµοί – λειτουργίες:
λειτουργίες:
Όπως στο αυτοκίνητο ο Συµπλέκτης, η αλλαγή Ταχύτητας, το Γκάζι, το Φρένο και το Τιµόνι που ορίζει την κατεύθυνση, έτσι και στο σκι
Γώνιασµα, Στρέψη και Επιβάρυνση είναι οι βασικοί µηχανισµοί ( λειτουργίες ) τους οποίους πρέπει να γνωρίζει – κατέχει κάποιος, για να
µπορεί να οδηγήσει τα σκι του συνειδητά. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται να κάνουµε σκι, για αυτό µιλάµε για «Βασικούς Μηχανισµούς –
Λειτουργίες».

Το Σκι, το Snowboart και το Τelemark, εξαρτούνται άµεσα από το Γώνιασµα, τη Στρέψη και την Επιβάρυνση
όσον αφορά τις αλλαγές κατεύθυνσης
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∆ράσεις:
Για να πετύχει – πραγµατοποιήσει κάποιος το σκοπό των βασικών µηχανισµών, δηλαδή να µπορεί σε πολλές περιπτώσεις και ανάλογα, πάνω
στη πίστα – στο χιόνι να γωνιάσει, στρέψει και επιβαρύνει τα σκι, πρέπει να γίνει ενεργετικός – δραστικός, πρέπει να κινήσει τις πατούσες των
ποδιών ή τα πόδια ή τη µέση ή τα χέρια. Περιληπτικά σε αυτήν την περίπτωση µιλάµε για ∆ράση /-σεις.

Περιθώρια κινήσεων:
Οφείλει κάποιος µε µία δράση π.χ. δυναµική κίνηση της πατούσας του ποδιού προς τη στροφή, να επιτύχει το γώνιασµα, αλλά τελικά δεν τα
καταφέρνει τελείως όπως θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν να δοθεί προσοχή στα περιθώρια κίνησης, διότι αυτά ορίζουν, πόσο δυναµικό οφείλει να
είναι το γώνιασµα ή πότε πρέπει να ξεκινήσει και πάλι να σταµατήσει. Κατά αρχήν πρέπει να προσέξει κάποιος τη δυναµική, τη χρονική
εκτέλεση ( χαρακτηρίζεται και ως Timing), την ιδιαιτερότητα του χώρο ( γνωστό και ως ποσότητα κίνησης ) και την κατεύθυνση της κίνησης.
Τι οφείλουν να είναι αυτοί οι βασικοί µηχανισµοί – λειτουργίες και διαµέσου ποιών δράσεων µπορούν να πραγµατοποιηθούν, θα το
δούµε παρακάτω ποιο αναλυτικά.

Γώνιασµα
•

•

Γώνιασµα σαν βασικός µηχανισµός σηµαίνει, τοποθετούµε ( βάζουµε µέσα, εµβάλλουµε ) τις γωνίες των σκι έτσι, ώστε µε αυτές ή
πάνω σ’ αυτές – σκόπιµα ( τις περισσότερες φορές για αλλαγή κατεύθυνσης, για φρενάρισµα, για επιτάχυνση ) – να επιτύχουµε µια
επίδραση δύναµης στο πάτο των σκι.
Κατάλληλο ( σωστό ) γώνιασµα σηµαίνει, να τοποθετήσουµε τις γωνίες των σκι έτσι στο χιόνι, ώστε να µπορέσει την κατάλληλη
στιγµή και βάση την επιδίωξη του στόχου που έχουµε να ενεργήσει η αναπτυσσόµενη δύναµη του σκιέρ στο πάτο των σκι.

∆ράσεις, διαµέσου των
των οποίων µπορούµε να επιτύχουµε το γώνιασµα:
− ∆υναµική κίνηση των Ποδιών ( στη ποδοκνηµική – σπάσιµο αστραγάλων ) προς τη στροφή
− ∆υναµική κίνηση των Γονάτων προς τα µέσα – πλευρικά
− Κίνηση όλου του Σώµατος ( διαµέσου της Βαρύτητας ) προς την πλευρά
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− Πίεση λεκάνης πλευρικά (µετατόπιση λεκάνης στην πλευρά)
Ο αθλητής /-τρια θα πρέπει να επιλέγει συνειδητά ανάλογα µε την κατάσταση αυτές τις εναλλακτικές ∆ράσεις. Μπορούν να προκύψουν και
συνδυασµοί.
Αλλαγή συµπεριφοράς
συµπεριφοράς Γωνιάσµατος:
Στην πράξη το γώνιασµα χωρίζεται, σε γώνιασµα µεγαλώνοντας την γωνία ανάµεσα στο χιόνι και στο πάτο του σκι ( κατά την διάρκεια της
οδήγησης της στροφής ) και το αντίθετο, µικραίνοντας την γωνία ανάµεσα στο χιόνι και στο πάτο του σκι ( προετοιµασία επόµενης στροφής ),
που σηµαίνει παράλληλα και την αλλαγή των γωνιών.

Γώνιασµα των Σκί µε τα Πόδια

∆ιαµέσου της κίνησης των Κνηµών προς τα πλάγια γωνιάζουνε τα Σκί και µε την βοήθεια των Μηρών πιέζονται προς την πλευρά.
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Παραδείγµατα:
Τόσο η επιλογή των ποιο πάνω δράσεων, όσο επίσης και η αλλαγή συµπεριφοράς γωνιάσµατος, προκαλούν τελείως διαφορετικές επιδράσεις.
− Μια δυναµική κίνηση του γόνατος προς τα µέσα, δηµιουργεί ένα δυναµικό γώνιασµα του σκι, έχοντας σαν αποτέλεσµα µια µεγάλη γωνία
ανάµεσα σε χιόνι και πάτο.
− Εάν κάποιος οδηγεί µια στροφή σχεδόν ευθεία και στο τέλος της στροφής γωνιάσει ποιο δυναµικά, έχει σαν αποτέλεσµα µια ποιο κοφτή
στροφή.
− Εάν το γώνιασµα δεν είναι τόσο δυναµικό, το αποτέλεσµα είναι να µην έχουµε αλλαγές κατεύθυνσης, αλλά µια δύναµη φρένου
( επιβράδυνση ). Και για αυτό το λόγο είναι καλό, κατά την διάρκεια της οδήγησης µε µισό ¨Λ¨, µε ¨Λ¨ , όπως επίσης και ντεραπαζ να µην
γίνεται δυναµικό γώνιασµα.
− Επίσης το ίδιο το γώνιασµα ( εάν είναι πολύ δυναµικό ) από µόνο του δηµιουργεί τριβές ( επιβράδυνση ). Άρα η επιλογή του γωνιάσµατος
θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να µην είναι ούτε πολύ δυναµικό αλλά ούτε και αδύναµο. Εδώ µιλάµε για µια στροφή µε το ελάχιστο
ντεραπαζ.

Ακτίνα από τον Κατασκευαστή, Ακτίνα Στροφής, µέγεθος Γωνίας και λύγισµα Γωνίας

Kurvenradius 1: Ακτίνα Στροφής 1
Kurvenradius 2: Ακτίνα Στροφής 2
Taillierungsradius: Ακτίνα από τον Κατασκευαστή

Βασική Αρχή: Όσο µεγαλύτερη η γωνία ανάµεσα στο χιόνι και στο πάτο του σκι και διαµέσου αυτού µεγάλο λύγισµα των γωνιών, τόσο
µικρότερη η ακτίνα στροφής
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Λοιπόν Κατάλληλο ( σωστό ) γώνιασµα σηµαίνει, να τοποθετήσουµε την γωνία /-ιες των σκι έτσι στο χιόνι, ώστε να µπορέσει την
κατάλληλη στιγµή και βάση την επιδίωξη του στόχου που έχουµε να ενεργήσει, να µεταδοθεί στον πάτο των σκι µία σωστή και
κατάλληλη δύναµη για να στρίψουµε ή να φρενάρουµε ή να επιταχύνουµε.

Στρέψη
•
•

Στρέψη σαν βασικός µηχανισµός σηµαίνει, τα σκι από την κατά µήκος κατεύθυνση που έχουν, να τα οδηγήσουµε συνειδητά σε µια
άλλη κατεύθυνση.
Σωστή ( κατάλληλη ) στρέψη σηµαίνει, να οδηγήσουµε συνειδητά τα σκι έτσι, ώστε η καινούργια κατά µήκος κατεύθυνση, να
αρµόζει στις υπάρχουσες συνθήκες και σ’ αυτό που επιδιώκουµε.

∆ράσεις, διαµέσου των οποίων µπορούµε
µπορούµε να επιτύχουµε τη στρέψη:
στρέψη:
∆ραστικά µπορεί η στρέψη του σκι / των σκι να γίνει κυρίως από τα πόδια η επίσης και από όλο το σώµα. Στη µία περίπτωση µιλάµε για
στρέψη διαµέσου των ποδιών, στην άλλη περίπτωση για στρέψη διαµέσου όλου του σώµατος ( ονοµάζονται και µηχανισµοί στρέψης ).
Την στρέψη διαµέσου όλου του σώµατος µπορούµε να την υποδιαιρέσουµε σε εκ των προτέρων στρέψη, αντίθετη στρέψη και Block στρέψη
( λεκάνη, µέση και χέρια ακολουθούν την κίνηση των σκι και όχι αντίθετα ).
Η στρέψη διαµέσου των ποδιών υποδιαιρείται σε κίνηση στρέψης µόνο της κνήµης και της ποδοκνηµικής ( αστράγαλοι ) σε λυγισµένο
γόνατο και σε κίνηση στρέψης όλου του ποδιού.
Παραδείγµατα:
− Οδήγηµα µε ¨Λ¨ στους αρχάριους. ∆ιαµέσου διαδοχικής στρέψης του αστραγάλου και της κνήµης του αριστερού και του δεξιού ποδιού,
έχουµε µικρές αλλαγές κατεύθυνσης αριστερά – δεξιά. Εδώ µιλάµε για την πρώτη µορφή στρέψης διάµεσου των ποδιών.
− Οδηγάµε τα σκι µας σε µια επίπεδη, καλά πατηµένη, µεσαίας κλίσης πίστα, προσφέρεται η εκ των προτέρων στρέψη όλου του σώµατος.
Προσπαθούµε πρώτα να στρέψουµε το σώµα στην επιθυµητή κατεύθυνση και µετά ακολουθεί η στρέψη των σκι µέσω της µετάδοσης της
στρέψης – ώθησης από την κίνηση του σώµατος. Εάν την ίδια στιγµή ή λίγο νωρίτερα γωνιάσουµε και επιβαρύνουµε τα σκι, τότε έχουµε
την επιθυµητή αλλαγή κατεύθυνσης.
− Οδηγάµε τα σκι χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια πάνω στις γωνίες λεκάνη, µέση και χέρια ακολουθούν την κίνηση των σκι ( =Block στρέψη )
τότε τα σκι από µόνα τους εξαιτίας της κατασκευής τους, κινούνται στην καινούργια κατεύθυνση.
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Η επιλογή των µηχανισµών στρέψης και η εκτέλεση τους εξαρτάτε από τις συγκεκριµένες συνθήκες που επικρατούν, διότι τα σκι
διαµέσου των δράσεων που αναφέρονται ποιο πάνω, συµπεριφέρονται διαφορετικά όσον αφορά ακτίνα στροφής και γωνία στροφής,
επίσης η επιλογή παίζει και σηµαντικό ρόλο στην ποιότητα της στροφής.

Η Στρέψη διαµέσου των ποδιών οδηγεί τα σκι µακριά – έξω από την γραµµή πτώσης
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Επιβάρυνση
•
•

Επιβάρυνση σαν βασικός µηχανισµός σηµαίνει, να µοιραστεί – διανεµηθεί το βάρος, το οποίο από τα πόδια επιδράει πάνω στα σκι,
διαµέσου της δύναµης του βάρους του σώµατος αλλά επίσης διαµέσου της δύναµης της επιβράδυνσης και της επιτάχυνσης.
Κατάλληλα ( σωστά ) επιβαρύνει κάποιος, όταν το βάρος του σώµατος του και τις άλλες πιθανές δυνάµεις που επιδρούν να τις
µεταφέρει πάνω στα σκι έτσι, ώστε αυτό το µοίρασµα – διανοµή, να αρµόζει στις υπάρχουσες συνθήκες και σ’ αυτό που
επιδιώκουµε.

∆ράσεις, διαµέσου των οποίων µπορούµε
µπορούµε να επιτύχουµε την επιβάρυνση:
επιβάρυνση:

Έχουµε τρεις βασικές εναλλαγές επιβάρυνσης:
− Μεταφορά βάρους προς τα εµπρός και προς τα πίσω
− Μεταφορά βάρους προς τα επάνω και προς τα κάτω
− Μεταφορά βάρους στην δεξιά και στην αριστερή πλευρά
Κατά την διάρκεια των Στροφών πρέπει η επιβάρυνση να είναι δυναµική και σωστή
Παραδείγµατα:
Μεταφέρουµε το βάρος ( το κέντρο βάρος του σώµατος ) σε σχέση µε τα σκι ή τη βάση – χιόνι, τότε σαν αποτέλεσµα έχουµε, διαφορετικές
συνθήκες επιβάρυνσης – πίεσης πάνω στα σκι. ∆ιαµέσου αυτών των διαφορετικών συνθηκών, συµπεριφέρονται τα σκι διαφορετικά όταν τα
οδηγούµε σε ευθεία ή σε στροφές.
Μεταφέρουµε το βάρος δυναµικά προς τα πίσω, τότε επιβαρύνουµε τις ουρές των σκι και λιγότερο τις µύτες, πράγµα που µας βοηθάει να
αντεπεξέλθουµε στο απάτητο χιόνι.
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Ανάλυση πιέσεων σε δύο αγώνες Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης στο ίδιο σηµείο
σηµείο της διαδροµής

1. Οδήγηση της στροφής
πάνω και στις δύο Γωνίες

2. Εµφανή αλλαγή επιβάρυνσης
στο έξω πόδι διαµέσου βηµατισµού

1. Οδήγηση της στροφής πάνω
και στις δύο Γωνίες των σκι,
αρχή της αλλαγής επιβάρυνσης

1. Τελείωµα αλλαγής επιβάρυνσης,
γώνιασµα έξω σκι κάτω από πίεση
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1. Αλλαγή επιβάρυνσης κατά
την διάρκεια της οδήγησης

2. Τελείωµα αλλαγής επιβάρυνσης,
γώνιασµα έξω σκι κάτω από πίεση

Ανάλυση πιέσεων στην Τεχνική Κατάβαση

1. Εµφανή αλλαγή
επιβάρυνσης στο έξω
πόδι διαµέσου
βηµατισµού και
γώνιασµα κάτω από
πίεση

2. Αρχή της
οδήγησης πάνω
στη πιεσµένη
γωνία του έξω σκι
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3. Συνέχιση της οδήγησης
της στροφής πάνω και στις
δύο Γωνίες

Σχέσεις ανάµεσα σε Γώνιασµα, Στρέψη, Επιβάρυνση
Αναλύσαµε µέχρι τώρα τους βασικούς µηχανισµούς – λειτουργίες τον καθένα ξεχωριστά για να κατανοήσουµε τη σηµασία τους. Υπάρχουν
όµως ανάµεσα τους και σηµαντικές σχέσεις στις οποίες θα αναφερθούµε ποιο κάτω.
•

•

•
•

Γώνιασµα χωρίς επιβάρυνση είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται . Όταν γωνιάζουµε, σηµαίνει ότι µε κάποιο τρόπο επιβαρύνουµε. Όσο
περισσότερο επιβαρύνουµε ένα γωνιασµένο σκι τόσο ποιο πολύ λυγίζει και έτσι υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις για µια κλειστή, µικρή
στροφή.
Η Στρέψη µπορεί αντιθέτως και χωρίς επιβάρυνση να έχει ουσία. Για να στρέψουµε το σκι χωρίς µεγάλο κόπο, οφείλουµε ( εξαιτίας της
αντίστασης του χιονιού ) να µην το επιβαρύνουµε. Ένα καλό παράδειγµα είναι, η στροφή µε βηµατισµούς προς την ανηφόρα και προς την
κατηφόρα, οδηγεί σε αλλεπάλληλες αλλαγές κατεύθυνσης. Από την άλλη όµως, εάν θέλει κάποιος κατά την διάρκεια της στρέψης να
πραγµατοποιήσει µια προοδευτική – ρευστή αλλαγή κατεύθυνσης, θα πρέπει ταυτόχρονα να εκτελέσει στρέψη , γώνιασµα και επιβάρυνση.
Οδηγώντας κάποιος ένα σκι καινούργιας τεχνολογίας ( λόγο της γεωµετρίας του ), µπορεί να αφήσει την ενεργετική στρέψη και µόνο µε
γώνιασµα και επιβάρυνση να επιδράσουν δυνάµεις και να αλλάξει κατεύθυνση.
Επίσης πρέπει να αναφερθεί, ότι µια πολύ δυναµική στρέψη και επιβάρυνση η πολύ δυναµικό γώνιασµα σε σκι καινούργιας τεχνολογίας,
έχει σαν αποτέλεσµα µια υπερφόρτιση . Αυτό µπορούµε να το δούµε π.χ. σ’ ένα αµάξι που δεν έχει καλά αµορντεσερ και σε µια δυναµική
στροφή γέρνει τόσο προς την πλευρά της στροφής µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να κρατηθεί στη στροφή και να βγει έξω από το δρόµο.
∆εν παίζει ρόλο εάν κάποιος είναι αρχάριος, προχωρηµένος η επαγγελµατίας σκιέρ, οι βασικοί µηχανισµοί λειτουργίες είναι η βάση
κάθε κίνησης πάνω στα σκι και θα πρέπει η εξάσκηση τους να γίνεται συνέχεια σε κάθε επίπεδο. Επίσης πρέπει να αναφερθεί το
γεγονός, ότι αρκετοί ( εάν όχι όλοι ) αθλητές /-τριές υψηλού επιπέδου έχουν στο πρόγραµµα τους σαν προτεραιότητα, την ιδανική
εκτέλεση των βασικών µηχανισµών – λειτουργιών.
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