
سرسـره بازيــــــ
از هزاران سال پیش، مردمان سرزمین های سردسیر متوجه شدند که بارش برف موجب وقفه اي بزرگ در 

زندگي آن ها مي شود. با سرد شدن هوا نیاز به چوب، وسايل گرم کننده و مواد خوراکي افزايش مي يافت. به همین 
دلیل، نیاز بود که قبیله ها براي شکار حیوانات روي برف حرکت کنند و به مناطق دوردست بروند.

انسان از همان زمان به دنبال ساختن وسیله اي بودند که راه رفتن روي برف را آسان کند و مشکالتي چون فرورفتن پا درون 
برف را از بین ببرد. تجربه نشان داد که هر چه کفش ها سبک تر و درازتر باشند، کمتر در برف فرو مي روند. به همین دلیل، مردم 

ساکن شمال اروپا استخوان هاي حیوانات را مي تراشیدند و به پاي خود مي بستند. اولین اسکی ها به اين ترتیب ساخته شدند.

       آشنايی با ورزش اسکی و انواع مسابقه های آن 

لباس اسکي
لباس اسکي بازان از جنس نایلون است. 

البته اسکي بازان زیر این لباس نایلوني از لباس هاي سبک و گرم 
نیز استفاده مي کنند. لباس اسکي شامل شلوار چسبان، کاپشن، 

دستکش، عینک، جوراب و کاله است و رنگ آن معموالً گرم و 
درخشان )مثل قرمز و نارنجي( است تا اسکي باز در برف به خوبی 

دیده مي شود. استفاده از دستکش مناسب سبب می شود انگشتان آسیب 
نبیند. افتادن های مداوم روی برف، به خصوص در مورد افراد مبتدی، برای 
سالمت مفاصل مچ دست بسیار خطرناک است. بنابراین الزم است که 

اسکی بازان از دستکش مناسب استفاده کنند.

انواع رقابت هاي اسکي
اسکي آلپاین

رقابت هاي آلپاین به همة مسابقه هایی گفته مي شود که اسکي باز باید از نقطه اي مرتفع، مسیري سراشیب را بپیماید و 
به سوي پایین حرکت کند. از جمله مسابقه های آلپاین مي توان به مارپیچ بزرگ، مارپیچ کوچک و »داون هیل« اشاره کرد.

داون هيل
در رقابت »اسکي در سراشیبي« )داون هیل(، اسکي باز از ارتفاع به سمت دامنة کوه حرکت مي کند. رقابت داون هیل در 

ارتفاع 610 متري و در مسیري حدود 3ـ  1/5 مایل )4/8 - 2/4 کیلومتر( برگزار مي شود. حداقل عرض مسیر 
از باال تا پایین کوه 8 متر است و براي جلوگیري از خارج شدن ورزشکاران از مسیر، در دو طرف 

آن، از ابتدا تا انتها، با پرچم هایي کوچک مشخص شده است. با توجه به اینکه در داون هیل، 
هیچ گونه پیچي در مسیر وجود ندارد، سرعت مهم ترین عامل براي موفقیت است. از این نظر 

اسکي بازان هنگام حرکت، زانوهاي خود را خم مي کنند و چوب هاي اسکي را در زیر بازوهایشان قرار 
مي دهند تا از مقاومت )اصطکاک( بدن و هوا بکاهند و بر سرعت خود بیفزایند.

ابزارها و وسايل اسکی
اسکي مثل بسیاري از رشته های 

ورزشي نیست که با هر لباس و وسايلي 
بتوان آن را انجام داد. به علت شرايط 

محیطي که اسکي بايد در آن انجام شود، 
داشتن پوشاک مناسب و گرم و تجهیزات 
ايمني و خاص ضرورت دارد که برخی 

عينکاز آن ها عبارت اند از:
اسکـي  تجهیزات  مهم ترین  از  یکـي 
عینک است. عینـک عـالوه بر جلوگیری از 
انعکاس اشعه های مضر و خطرناک خورشید از روي 

برف و ضد مه بودن، داراي زیبایی نیز هست.

كفش اسکی
کفش اسکي کف ضخیمي دارد و ساقه بلند است. براي 

محکم شدن پا در این کفش ها نیازي به بندهاي 
چسب دار نیست و به کمک یک گیرة قابل تنظیم 
)سگک دار( مي توان آن را محکم کرد.

باتوم
اسکي بازها هنگام فرود آمدن از ارتفاعات یا پیش رفتن روی سطح 

صاف از دو چوب مخصوص به نام باتوم استفاده مي کنند که در 
انتهاي آن ها حلقه اي پالستیکي یا فلزي وجود دارد. این حلقه 

مانع فرورفتن چوب در برف مي شود.
استفاده از باتوم هم به تعادل اسکي باز کمک 

مي کند و هم با انتقال نیروي دستان او به زمین، 
پیشروي او را میسر مي سازد.

14
00

د 
فن

س
 - ا

 ۶ 
ره

ما
ش

۳۶ 

عی
زار

ی 
هد

م
ش

ورز
ن 

جها
 



اساللوم )مارپيچ كوچک(
مسیر مسابقة اساللوم، مسیري مارپیچ است 
و اسکي باز باید از بین جفت پرچم هایي که در طول مسیر 
بیشترین  کند.  عبور  زیگزاگ  به صورت  گرفته اند،  قرار 
فاصله بین دو جفت پرچم 15 متر و کمترین فاصله 0/75 
متر است. هر جفت پرچم در فاصلة 5 متري یکدیگر قرار 
گرفته اند و اسکي باز هنگام حرکت در سراشیبي، حتماً باید از 
بین تمام جفت پرچم ها بگذرد. در صورتي که اسکي باز به جاي 
عبور از بین جفت پرچم ها، از کنار یکي از آن ها بگذرد، خطا 

کرده است و حذف خواهد شد.

مارپيچ بزرگ
این رقابت نیز مثل مارپیچ کوچک است و در آن اسکي باز باید 
از بین پیچ هایي که به وسیلة میله درست شده اند، به شکل مارپیچ 
عبور کند. در مسیرهاي مارپیچ بزرگ به جاي پرچم، جفت هاي 
دروازه )دو میلة موازي با هم که در باالي هر دو، یک پرچم مستطیل 
شکل و متصل به هر دو میله هست( قرار گرفته اند. ارتفاع دروازة باز 
)عریض( 1/5 متر، فاصلة دو میله از هم 75 سانتي متر و فاصلة هر دو 
دروازه از هم در حالت موازي 8ـ  4 متر است. این دروازه ها لزوماً به 

موازات هم نیستند و ممکن است یک دروازه جلوتر از دیگري باشد.
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