
ZDROWIE

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO 
SEZONU NARCIARSKIEGO?
Wielkimi krokami nadciąga do nas zima, a wraz z nią - długo wyczekiwany przez ama-
torów białego szaleństwa sezon narciarski. Jakkolwiek nie każdy z nas lubi ten czas 
w roku, z uwagi chociażby na zwiększone ryzyko infekcji, krótsze dni, czy obniżony na-
strój, warto jednak zauważyć, że istnieje pewne panaceum na wszystkie zimowe smutki. 
Jest to uprawianie narciarstwa! Uwierzy ten, kto choć raz spróbował! A kto już spróbo-
wał, ten rokrocznie powraca na stoki narciarskie naszych rodzimych ośrodków, których 
jest coraz więcej, czy też tych bardziej oddalonych, które z kolei oferują nam chociażby 
gwarancję śniegu. Ponieważ sezon narciarski trwa jedynie od grudnia do marca, trzeba 
zwrócić uwagę, że powrót na stok powinien być poprzedzony solidnym przygotowaniem, 
głównie fizycznym. Jak najskuteczniej przygotować się do sezonu narciarskiego, by czer-
pać z niego maksimum przyjemności przy minimalnym ryzyku urazów?
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Kiedy zaczynamy stawiać nasze pierw-
sze kroki na nartach, nie zdajemy sobie 
zazwyczaj sprawy, jak bardzo wyma-
gający fizycznie jest to sport. Mamy 
w głowie tylko piękne widoki z gór-
skich stoków oraz to wspaniałe uczu-
cie podczas szusowania w dół. Jednak 
już po pierwszej lekcji z nartami na 
nogach, boleśnie odczujemy to, że nie 
przygotowaliśmy organizmu do tego 
typu wysiłku. Dobrze jest więc mieć tą 
świadomość, aby w kolejnych latach nie 
popełnić już tego błędu i każdorazowo 
przed sezonem solidnie się do niego 
przygotować. Od czego zacząć?

NA DOBRY POCZĄTEK
Jeśli planujemy wraz z nastaniem zimy 
rozpocząć lub kontynuować naszą 
przygodę z narciarstwem, powinniśmy 
zacząć myśleć o przygotowaniach do 
sezonu co najmniej 2 miesiące wcze-
śniej. Jest to czas, w którym zdążymy na 
tyle wytrenować nasze mięśnie i stawy, 
aby były odpowiednio wzmocnione 
przed wytężonym wysiłkiem, jaki je cze-
ka. W Polsce stoki narciarskie zaczynają 
być naśnieżane mniej więcej od poło-
wy grudnia, dlatego już z początkiem 
października warto stworzyć sobie plan 
treningu (jak również diety i suplemen-
tacji) tak, aby szczyt naszej dobrej formy 
wypadł w najlepszym na szusowanie 
czasie. W zależności od upodobań 
możemy zapisać się na zajęcia fitness, 
przygotowywać się pod okiem tre-
nera personalnego lub samodzielnie, 
korzystając z dobrodziejstw Internetu, 
w którym znajdziemy całe mnóstwo tu-
toriali. Musimy jednak odnaleźć w sobie 
motywację do ćwiczeń i wykazać się 
nie lada systematycznością, albowiem 
w innym razie nasze działania nie przy-
niosą pożądanego efektu.

JAK ĆWICZYĆ?
Kiedy już mamy w głowie lub na pa-
pierze plan treningu, musimy koniecz-
nie pamiętać o doborze jego składo-
wych. Niedoświadczonym narciarzom 
wydaje się czasem, że kilka skłonów 

i rozciągnięć przed wyjściem na stok, 
powinno wystarczyć do przyjemnego 
spędzenia dnia na nartach. Jednak jest 
to zdecydowanie za mało. Pamiętajmy, 
że narciarstwo to sport mocno kontuzjo-
genny i tylko właściwe przeprowadzone 
przygotowanie fizyczne jest w stanie 
uchronić nas przed nieprzyjemnymi 
następstwami chociażby zwykłego 
upadku. Jakie więc ćwiczenia są dla 
narciarza szczególnie wartościowe? 
Przede wszystkim wzmacniające oraz 
rozciągające konkretne partie mięśni, 
które najbardziej pracują podczas szu-
sowania, czyli mięśnie nóg oraz pleców. 
Dla osób, które miały dłuższą (niż jeden 
sezon) przerwę w jeździe na nartach, 
konieczne jest przypomnienie samej 

techniki jazdy oraz tego, jak bezpiecznie 
upadać. Ćwiczenia, które zalecają tre-
nerzy przed nartami to wymachy nóg 
i ramion, przysiady, nożyce, wykroki, 
brzuszki. Na pierwsze treningi warto 
poświęcić około 20 minut i stopniowo 
wydłużać ten czas tak, by przed wyjaz-
dem wysiłek trwał około godziny. Ważne 

są również ćwiczenia na równowagę 
oraz takie, które poprawiają ogólną kon-
dycję organizmu, tj. jazda na rowerze, 
pływanie, bieganie czy jazda konna.

Jeśli w ten sposób poprowadzimy na-
sze przygotowanie kondycyjne, to nie 
tylko uchronimy się przed kontuzjami 
czy unikniemy zakwasów, ale również 
będziemy w stanie spędzić na stoku 
wiele godzin, nawet w trudnych wa-
runkach pogodowych czy na słabo 
przygotowanych trasach.

CO OPRÓCZ ĆWICZEŃ?
Choć wielu z nas wydaje się, że solidne 
przygotowanie fizyczne przed wyjaz-
dem na narty powinno wystarczyć, są 

również inne aspekty, o których warto 
pomyśleć. Dobra dieta, która dostarczy 
organizmowi substancji odżywiających 
chrząstkę stawową, potrafi również być 
pomocna podczas przygotowania do 
sezonu. Istnieją bowiem produkty, które 
wyjątkowo skutecznie zapobiegają sta-
nom zapalnym stawów,  nawet 

Pamiętajmy, że narciarstwo to sport 
mocno kontuzjogenny i tylko właściwe 

przeprowadzone przygotowanie 
fizyczne jest w stanie uchronić nas przed 
nieprzyjemnymi następstwami chociażby 

zwykłego upadku.

29% Polaków potrafi jeździć na nartach. Czynnych 
narciarzy są w naszym kraju ponad 4 miliony. 
Wskazuje się, że do największych grzechów 

polskich narciarzy należą: brawura, przecenianie 
swoich możliwości i nadmierna szybkość. 

Źródło: www.mfind.pl
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działają leczniczo oraz takie, które przy-
czyniają się do prawidłowego budowa-
nia naszych mięśni, stawów i kości. Co 
warto jeść? Podczas przygotowań do 

nart najważniejszym składnikiem, o któ-
rym nie powinniśmy zapominać jest 
pełnowartościowy nabiał. Jest on źró-
dłem białka, które buduje nasze mięśnie 
i chrząstkę stawową, a także wapnia 

i fosforu, potrzebnych dla kości. Oso-
bom uczulonym polecamy suplemen-
tację jakościowymi preparatami z apteki, 
w których doborze pomoże nam nasz 

zaufany farmaceuta. Równie istotny 
w naszej diecie, zarówno tej codziennej, 
jak i tej przygotowującej do narciarstwa, 
jest magnez. Najlepiej spożywać go 
w postaci naturalnej: jego bogactwo to 

m. in. orzechy, pestki, kasze, kakao, bana-
ny. Zapobiegnie on bolesnym skurczom 
podczas długotrwałej jazdy na nartach 
oraz pomoże naszym mięśniom szybko 
się zregenerować. Pamiętajmy również 
o suplementacji witaminą D

3
, która jest 

trudno dostępna w pożywieniu, a rów-
nież bierze udział wielu przemianach 
enzymatycznych w organizmie. Stawy 
będą nam wdzięczne, jeśli wzbogacimy 
naszą dietę o zboża i rośliny strączkowe, 
które pomagają produkować im maź, 
a także o ryby, oliwę i czosnek, które 
leczą małe stany zapalne, oraz warzywa 
i owoce, zapewniające im elastyczność.

NIE ZAPOMINAJMY  
O SPRZĘCIE!
Kiedy jesteśmy już w cyklu kondy-
cyjnych ćwiczeń narciarskich i odpo-
wiednio się odżywiamy, nie możemy 
pominąć kwestii tak istotnej, jak przy-
gotowanie sprzętu. Nawet jeśli fizycznie 

Jeśli planujemy dłuższy narciarski wyjazd, 
wysoce rekomendowane jest również 

wykupienie ubezpieczenia narciarskiego, 
ponieważ niestety koszty leczenia 

i rehabilitacji urazów podczas uprawiania 
narciarstwa, zwłaszcza za granicą, są 

niezwykle wysokie. 
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będziemy mieć świetnie wypracowa-
ną kondycję, to tylko dobrze dobrany 
sprzęt da nam frajdę z jazdy. Sprawdźmy 
więc stan kasku, kijków, odzieży (kurtki, 
spodni, rękawic) oraz, co najważniejsze, 
nart. Te ostatnie najbezpieczniej jest 
oddać do serwisu, gdzie zostaną od-
powiednio sprawdzone, nasmarowane, 
wyważone, a ich krawędzie naostrzone. 
Odpowiednio przeszkolony personel 
dopasuje sposób ostrzenia do pozio-
mu naszych umiejętności oraz miejsca, 

gdzie planujemy szusować. Musimy 
mieć bowiem świadomość, że właści-
we przygotowanie nart sprawi, iż po 
pierwsze, jazda będzie o wiele bez-
pieczniejsza, po drugie łatwiej będzie 
nam wykonywać manewry, a po trzecie 
narty będą lepiej trzymały się podłoża i  
dostarczą nam większej radości z jazdy 
po stoku. Nie bez znaczenia jest rów-
nież dobranie odpowiedniej bielizny 
termoaktywnej, która zapewni nam 
komfort cieplny podczas szusowania 

– zapobiegnie przegrzaniu i wychłodze-
niu, odprowadzi nadmiar wilgoci oraz 
sprawi, że unikniemy bolesnych otarć. 
Warto zainwestować w odzież wysokiej 
jakości, która posłuży nam przez lata.

NADCHODZI TEN  
WIELKI DZIEŃ
Kiedy jesteśmy już pod każdym wzglę-
dem gotowi na dzień rozpoczęcia se-
zonu narciarskiego, na wszelki wypadek 
do naszej torby podróżnej zapakujmy 
również krem z filtrem UV, maść prze-
ciwbólową i rozgrzewającą oraz żel na 
stłuczenia. Warto mieć je ze sobą, ponie-
waż kiedy zdarzy nam się już upadek czy 
niewielka kontuzja, bieganie po ośrodku 
w poszukiwaniu apteki może być uciąż-
liwe. Jeśli planujemy dłuższy narciarski 
wyjazd, wysoce rekomendowane jest 
również wykupienie ubezpieczenia nar-
ciarskiego, ponieważ niestety koszty 
leczenia i rehabilitacji urazów podczas 
uprawiania narciarstwa, zwłaszcza za 
granicą, są niezwykle wysokie. Tak przy-
gotowani, z dobrym humorem w jednej 
kieszeni kurtki i karnetem narciarskim 
w drugiej (koniecznie zapinanej), wyru-
szajmy na stok i korzystajmy z białego 
szaleństwa na całego, jednak z rozwagą 
i nie zapominając o bezpieczeństwie!

JOANNA WRZEŚNIAK
Pracownik Apteki

Podczas jazdy najbardziej narażone są nogi narciarzy. 
Najczęściej odnoszą oni kontuzje kolan (35%) oraz 

kostek i stóp (20%). Rzadziej doznają urazów górnych 
części ciała, jak ramiona i barki (17%), ręce (7%) oraz 

plecy (6%). Sporadycznie dochodzi również do 
obrażeń głowy (5%). Najczęściej wypadkom ulegają 

narciarze pomiędzy 41 a 50 rokiem życia (20,2%). 
Znacznie mniej urazów doznają narciarze pomiędzy 

31 a 40 rokiem życia (10%). Polscy narciarze 
najczęściej ulegają wypadkom w krajach alpejskich, 

jak Włochy (36%), Austria (21%) oraz Francja (8%). 
Znacznie rzadziej odnoszą kontuzje podczas jazdy na 

stokach w Czechach czy na Słowacji.

Źródło: www.rankomat.pl
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