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En totes les disciplines (SL, GS, SG i DH) les corbes
comparteixen les mateixes característiques. L’objectiu
és un arc ampli, amb els esquís actuant de bona
parella i en paral·lel. Quan mires enrere, hauries de
veure un joc d’empremtes a l’estil del ferrocarril.
Als traçats també es pot aconseguir una lectura
tàctica. Es poden comparar empremtes més rodones,
més creuades amb el mateix pendent a empremtes
més ràpides amb els arcs ben tancat en el màxim
pendent (Figura 1).
Un altre element bàsic, que es pot veure clarament
és el punt en què comença la corba. Iniciar la corba
massa d’hora és un problema, una errada, molt
comuna en massa esquiadors. Quan l’esquiador entra
en una corba, si és impacient, busca els cantells i/o
dóna direcció als esquís al màxim pendent. Una acció

que fa massa aviat. Si en aquest moment exercís una
pressió, l’arc de la corba portaria l’esquiador cap a
l’interior o a cavall de la porta. Per compensar aquesta
situació, l’esquiador ha de disminuir els cantells, trencar
l’arc i lliscar lateralment fins que s’enganxi un altre
cop i passi entorn de la porta. En aquesta situació
d’ajustament s’acaba tard i amb una línia més baixa,
en què les forces externes juguen un paper molt
negatiu vers l’esquiador (Figura 2).

En totes les disciplines les corbes com-
parteixen les mateixes característiques

A vegades, les empremtes a la sortida de les corbes
són divergents. Es nota que l’esquí exterior es pot
conduir bé a la part alta de la corba. Després l’exterior

Aprèn a llegir les teves empremtes
per millorar el teu rendiment. Quan
les condic ions són justes, les
empremtes deixades a la neu et
poden ensenyar el punt on et vas
passar, com l ’esquí va ser
pressionat amb excés o com
d’equilibrades han estat les teves
traces.

Figures 3 (esquerra) i 4 (dreta).
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Anàlisi de l’empremta
acaba de girar i va recte cap al màxim pendent. Això
passa perquè quan s’arriba al màxim pendent en
comptes de començar a angular, s’ha tendit a la
inclinació cap a l’interior, traient la pressió de l’esquí
exterior. Aleshores, l’esquí interior es veu obligat a
fer tota la feina, i és molt difícil girar sobre l’interior.
L’empremta, conseqüentment, és la derrapada.
(Figura 3).

Pal abatut
Un altre tipus d’emprempta que pot aportar molta
informació és la del pal de l’eslàlom, que quan ha
estat abatut rebota sobre la neu on deixa una marca.
Normalment, les seves marques, al passar vàries
vegades o diversos corredors, agafen una forma de
ventall. El punt en què el pal rebota, dóna la línia de
l’esquiador arribant al pal. L’objectiu, en aquest cas,
és aconseguir que el pal reboti en la direcció de
l’atac de la porta següent (no al pal). Controlant on
rebota el pal de SL, estudiant la seva marca, sabràs
si vas sobrat, justet o bé de línia (Figura 4).
Espero que això t’ajudi i que la teva tècnica i tàctica
millori. "

Tècnica

Figures 1 (esquerra) i 2 (dreta).
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Un pal abatut pot ser una bona
font d’informació per l’esquiador.
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Arxiu!


