
Hem de donar la mateixa importància a cada sortida,

tant si es tracta d’una baixada d’entrenament com

d’una competició. És evidentment que cada esportis-

ta afrontarà de forma particular la preparació d’una

sortida. Però entenem i sabem de sobres que en

aquesta situació, i abans d’afrontar la portella de

sortida, ha d’haver-hi unes pautes personals i indivi-

duals de preparació, física, mental i tàctica que cal

tenir en compte.

Primer, hem de preparar físicament el cos per afron-

tar durant un curt període de temps un màxim rendi-

ment. Això obliga forçosament a fer un escalfament

important que contempli l’acceleració de les pulsa-

cions, l’escalfament muscular de les parts implica-

des i la flexibilitat o elasticitat d’aquestes, com a

protecció també de les pròpies articulacions.

Mentalment hem de ser capaços d’inhibir-nos de la

situació i saber reconèixer com actuarà el nostre cos

02 02

Tècnica
La sortida en un traçat de competició

De la importància d’una bona sortida depèn en gran mesura el resultat d’una

cursa. Ningú neix ensenyat i una sortida s’ha d’entrenar tant o més que el

pas d’una porta o l’encadenament de viratges.

Amb l’assessorament de Quim Carreras, director tècnic d’esquí alpí de la FCEH

en cada moment de la competició o traçat, el qual

prèviament haurem reconegut o estudiat amb atenció.

La tàctica tindrà relació directa amb aquelles indica-

cions que hàgim rebut de l’entrenador, o que a títol

personal podem decidir més convenients. Sempre

amb l’objectiu de poder aconseguir una bona aplica-

ció de la tècnica en les diferents parts del traçat o

de la pista.

En la línia de sortida
És aquest un moment crucial, sobre el qual pot

dependre el rendiment de tota la baixada. Podem

estar en la línia de sortida en un entrenament amb

cronometratge o sense o podem estar en la portella

de sortida d’una competició. Tan se val. Per definir

aquesta situació hem de parlar del moment zero,

potser infinit, o del no-res… El que sí que està clar

és que el moment és extremadament subtil. De zero

al cent per cent. I per això disposem de dos ele-

ments propis: l’impuls dels braços a través dels bas-

tons contra la neu i l’impuls dels esquís contra la neu

o pas de patinador.

Abans d’aquesta situació ha d’existir, o existeix, el

moment zero, en què podem buscar la millor utilitza-

ció dels elements externs, de forma que realment

quan obrim la portella i el cronòmetre comenci a

comptar, la nostra inèrcia sigui el més favorable.

Per aconseguir-ho utilitzem els bastons i les espàtu-

les dels esquís com a punts de suport i amb dos

objectius: balancejar el cos cap al pendent, al mateix

temps que els esquís prenen l’orientació adequada

per utilitzar el pendent de la rampa de sortida.

Tot i així, abans de sortir o d’obrir la portella, el

moment zero… En aquest instant iniciem una coor-

dinació conjunta de l’impuls dels braços amb l’impuls

de les cames, adequats al terreny i al temps per

gestionar adequadament els primers girs, que hau-

rem de fer al cent per cent. �

Corredor iniciant el 

mecanisme de sortida.

� Punts de recolzaments dels bas-

tons i les espàtules dels esquís.

�

Inici del moviment cap

al pendent de sortida.

�

Més concentració
Dèiem que un corredor ha de saber mantenir

la mateixa concentració en un entrenament

com en una competició. Cadascú té el seu

mètode, però el que han de fer tots, són un

seguit d’estiraments per preparar el cos

correctament a l’esforç al qual el sotmetrem

seguidament.

En una competició
Tot i que la tècnica pot ser la mateixa, el que ningú pot negar és que els nervis estiguin a flor de pell i la

sang circuli per les venes a tota velocitat. Aquí us acostem dues fotos de sortida de la Copa del Món,

perquè veieu la similitud amb les d’entrenament.

L’execució d’uns estiraments es

bàsica perquè els nostres mús-

culs tinguin la resposta que

nosaltres n’esperem.

�
Correcta basculació del

cos cap al pendent.�

Elevació de les cues per adaptar

els esquís al pendent abans de

l’impuls final davant l’obertura de

la portella.

�


