
Si introduïm l’esquiador en un estadi de treball que

ens permet dibuixar un traçat fàcil, en el qual les

distàncies vertical i horitzontal a la línia de pendent

contingui una màxima simetria, podem adaptar-lo a

un traçat en concret. D’aquesta manera iniciarem un

ensinistrament dels moviments de l’esquiador, de

forma que progressivament aquests moviments sur-

tin de manera espontània i automatitzada.

Cercant el temps d’execució
Per aquesta raó en un traçat haurem de tenir molt

present un nou aspecte que anomenarem la línia de

competició, la qual depèn del temps d’execució dels

mecanismes o moviments que componen cada corba

i el mecanisme de canvi d’una corba a una altra. En

un traçat el temps d’execució determinarà la línia que

executarà l’esquiador o el recorregut que facin els

esquís en el pas per les portes.

La línia de sortida ha de ser alta. De projecció més

oberta a la part alta de la corba, inclinació, accelera-

ció i recerca de projecció per damunt de cada porta.

Ràpid en el pas per porta regulant l’angulació del

maluc i dels turmells. Còmode a la sortida de cada

porta, obertura dels angles i canvi.

O, pel contrari, una línia més baixa de projecció més

tancada a la part alta de la corba. En aquest cas, en

funció de la tècnica i de les qualitats físiques de cada

esportista pot convertir-se en una línia inapropiada

per encadenar les següents portes, una mala projec-

ció, i ocasionar un pas de porta irregular, amb poc

temps d’execució i una sortida de la porta brusca i

lenta.

La línia de competició
en un traçat

En anteriors capítols ja hem vist els aspectes tècnics per a què un

esquiador pugui afrontar un traçat de competició amb garanties

d’èxit. Per aquesta raó només fèiem esment a la posició de l’esquia-

dor –cos, cames i braços–, i als mecanismes que actuen: inclinació i

angulació. Tot seguit veurem la línia de competició en un traçat.

El més a prop de la línia recta de pendent
La sensació que hem de tenir és que el cos de

l’esquiador ha d’estar el màxim de temps possible el

més a prop que es pugui de la recta de pendent entre

la sortida i l’arribada de la competició, o de la línia

que uneix l’inici i el final de cada corba.

Amb aquesta percepció veiem com en un traçat

d’eslàlom el cos passa per fora de la porta, els

esquís per l’interior, i el braç extern és el que troba i

aparta el pal de la porta. El cos està alt, els angles

dels malucs i els turmells tancats. Però, en l’eslàlom

gegant, el doble pal amb bandera ens obliga instantà-

niament a donar l’esquena per entrar i apartar el pal,

tot fent que la distància a la línia de pendent i el reco-

rregut disminueixi.

En aquestes dues situacions descrites, ja sigui la

d’eslàlom o la de gegant, just en aquest moment,

l’esquiador ha de tenir clar el control del fi de la

corba. Aquest control li permetrà iniciar la següent

corba amb una línia correcta en temps d’execució, i

activar amb la projecció adequada, els mecanismes

tècnics d’inclinació i angulació. �
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Si la línia és inapropiada la

sortida de la porta pot ser

massa brusca. 
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El més important és que l’esquiador

arribi a fer els moviments de 

manera espontània i automatitzada

Fixa’t en les diferents línies

de traçada, alta i baixa, i en

com varia la zona de projec-

ció i el pas per la corba.
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Una mala projecció pot

ocasionar unas pas de

porta irregular. 

Foto: Albert Palau.
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El cos de l’esquiador ha d’estar

el màxim de temps possible el

més a prop de la línia recta de

pendent entre la línia que uneix

l’inici i el final de la corba.
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