CARVING

carving
co dalej

Marek Ogorza³ek

z narciarstwem
O obecnej dominacji carvingu na

rynku narciarskim nie trzeba nikogo
ju¿ przekonywaæ. Wystarczy spojrzeæ
na dowoln¹ konkurencjê alpejsk¹
Pucharu wiata lub przegl¹dn¹æ
katalogi firm produkuj¹cych narty.
i wy³¹cznie mniej lub bardziej
taliowane narty carvingowe.
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TOMEK WALDI - BODY CARVING
Jak dosz³o do powstania nart carvingowych?
Idea carvingu powstawa³a wraz z narciarstwem. Opis pierwszej taliowanej narty
pochodzi z 1896 r., kiedy to Norweg
F. Huitfeldt tak opisa³ górsk¹ nartê z regionu
Telemark W przeciwieñstwie do du¿ej
szerokoci w okolicy dziobów, narta jest
wyranie wê¿sza id¹c do czêci rodkowej,
do ty³u znów jest szersza. Zawsze marzono
o wycinaniu pe³nych skrêtów, jednak¿e
techniczne mo¿liwoci konstruowanych nart
nie pozwala³y na to . Narty byly d³ugie
i sztywne. Przy wiêkszych prêdkociach
wichrowa³y siê i zelizgiwa³y z toru jazdy.
Trzeba by³o pos³ugiwaæ siê perfekcyjn¹
technik¹ narciarsk¹, aby osi¹gn¹æ jazdê
na krawêdziach nart w wiêkszoci trwania
skrêtu. Nowoczesne rozwi¹zania
konstrukcyjne, jak i stosowanie trwalszych,
lepiej obrabianych materia³ów pozwoli³o
na rozwi¹zanie tych problemów.
Jak dosz³o do tak wielkich zmian na arenie
narciarskiej?
Pocz¹tkowo carving kojarzono z komercj¹
powsta³¹ w celu ratowania narciarstwa.
W¹tpliwoci co do trwa³ego przyjêcia siê
carvingu mieli zarówno niektórzy producenci
nart, zawodnicy, szkoleniowcy, jak i
klasyczni amatorzy bia³ego szaleñstwa.

Dzisiaj wiadomo ju¿, ¿e carving oferuje
szybsze i bezpieczniejsze narty, ³atwiejsze
i przyjemniejsze szkolenie oraz wiêcej zabawy
i nowych wra¿eñ z wykonywanych zjazdów.
Narciarstwo wyczynowe stosunkowo szybko
przyjê³o narty carvingowe, jednak przestawianie siê zawodników (z uwagi na powagê
podjêcia decyzji o zmianie techniki jazdy),
wymaga³o czasu. Poprzedni sezon ostatecznie udowodni³, ¿e ci, którzy nie dopasowuj¹
siê do skrêtu, zostaj¹ w tyle.
Na rynku amatorskim, obok nie wzbudzaj¹cych wiêkszych kontrowersji nart z grupy
allround, ukaza³y siê narty mocno taliowane
fun carvingowe. Z uwagi na ich ma³o
powa¿ny kszta³t (bardzo krótkie 140 - 170
cm d³. i mocne taliowanie R 9 - 14 m) na stoki
narciarskie wprowadzane by³y ostro¿nie i
powoli. Przyjmowa³y siê g³ównie w rodowisku narciarzy, znudzonych monotonnoci¹
klasyki, szukaj¹cych dynamiki jazdy
i mocnego trzymania na krawêdziach nart.
Ostatni sezon pokaza³, ¿e na krótkich, mocno
taliowanych nartach mog¹ siê wszyscy
fantastycznie bawiæ. Poszerzono wiêc ofertê
nart z tej grupy, co wiêcej utworzono now¹
grupê nart, snow blade, bardzo krótkich nart
do140 cm d³ugoci, o radykalnym wrêcz
taliowaniu 5 - 9 m, przypominaj¹cych

wygl¹dem przeciêt¹ wzd³u¿ deskê snowboardow¹. W sezonie zimowym 2000/01
narty z grupy fun carving i snow blade
stanowi¹ ju¿ blisko 50 % produkcji wszystkich nart niektórych firm.
Co w przysz³oci ? Wed³ug mnie docelow¹
grup¹ produkowanych nart (obok nart
sportowych) bêd¹ narty fun carvingowe
o promieniu 9 - 14 m. Znajd¹ siê tutaj narty
zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, dobrze
i wyczynowo je¿d¿¹cych narciarzy.
Dla m³odzie¿y i wszystkich szukaj¹cych
ekstremalnej zabawy  shorty.
Powód takiego, zauwa¿alnego ju¿ rozwoju
jest bardzo prosty, narty tego typu s¹
kszta³tem swoim najbardziej zbli¿one do
najczêciej wycinanych przez narciarzy
skrêtów (R 12 - 14 m). Konstrukcja nart
pozwala na poruszanie siê na nich czyst¹
technik¹ carvingow¹ w prawie ka¿dych
warunkach niegowych i terenowych.Wszystkie narty powy¿ej 16 m egzamin carvingowy
zdaj¹ jedynie na trasach szerokich i pustych,
pozwalaj¹cych na jazdê na du¿ej prêdkoci,
skrêtami o du¿ym promieniu. Na typowych
polskich w¹skich trasach zmuszani jestemy
je¿d¿¹c na tego typu nartach do stosowania
rotacyjnego zawê¿ania skrêtu, tak jak
w technice tradycyjnej.
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MAREK - SKRÊT CARVINGOWY
Nowoczesne narty carvingowe charakteryzuj¹ siê:
- zmniejszon¹ sztywnoci¹ wzd³u¿n¹
- narty mog¹ siê g³êbiej wyginaæ, p³ynniej
dopasowuj¹c siê do promienia skrêtu,

- zwiêkszon¹ sztywnoci¹ poprzeczn¹
- dzioby i piêtki nart mniej siê wichruj¹, nie
zelizguj¹ siê, lepiej trzymaj¹ w trakcie
wycinania skrêtu

uzyskania nart krótkich, o sztywnoci nart
d³ugich i geometrii bocznej krzywizny
zbli¿onej do promienia wykonywanych
skrêtów.
Zmieni³o to radykalnie mo¿liwoci wykorzystania nart i technikê prowadzenia nart w
skrêcie.
Zwiêkszenie taliowania nart, umo¿liwi³o
wykonanie ciêtego skrêtu, o ma³ym promieniu, na ma³ej prêdkoci. Ustawiaj¹c narty
pod k¹tem do p³aszczyzny niegu, wyginaj¹c
je i dociskaj¹c do niegu, jestemy w stanie
poruszaæ siê w lizgu wzd³u¿ ich krawêdzi
po wycinanych przez narty okrêgach,
zgodnych z ich tali¹ i wygiêciem. Czym
wiêksze taliowanie nart, wiêkszy k¹t
pochylenia nart w stosunku do p³aszczyzny
niegu i uwarunkowane si³¹ odrodkow¹ ich
wygiêcie, tym mniejszy promieñ skrêtu,
a jazda staje siê bardziej ekstremalna.
Wykonany w ten sposób skrêt i jego
promieñ, zale¿eæ bêdzie od:

- k¹ta, jaki w trakcie jazdy wystêpuje miêdzy
nart¹ a pod³o¿em,

- si³y docisku narty w jej rodkowej czêci,

- twardoci narty i jej wygiêcia

- zmienion¹ geometri¹/tali¹/- skracaj¹c d³ugoæ nart, zachowuj¹c odpowiednie
ich sztywnoci, zwiêkszono g³êbokoæ ich
taliowania.

Mo¿liwoæ konstruowania nart o dowolnej
sztywnoci i d³ugoci doprowadzi³o do
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- promienia bocznej krzywizny nart (taliowania nart)

Skrêty wykonywane na tak u³o¿onych i
prowadzonych nartach, pozwalaj¹ na jazdê
ladem ciêtym, z maksymalnym wykorzystaniem si³y odrodkowej dzia³aj¹cej na nas w
skrêcie.
Si³a ta jest podstawowym elementem i
warunkiem funkcjonowania nowoczesnej
techniki narciarskiej.
Podsumowuj¹c - skrêt carvingowy - to
czysty skrêt ciêty, od pocz¹tku do koñca
wycinany przez krawêdzie nart, zgodnie z
ich tali¹ i wygiêciem.

