
1. Mi tartja fenn a támaszhelyzetet hóekehelyzetben? 

a. Hóekecsúszás közben elsősorban mindkét lábbal szimmetrikusan befelé 
való forgatás történik, emellett pedig terpeszállásba való távolítás és 
ebben a helyzetben való statikus tartás. A külső erők szimmetrikusan 
hatnak a testre és lényegében változatlannak tekinthetők. 

b. Hóekeívben a folyamatosan változik a külső erők iránya és nagysága. 
Ennek megfelelően a testtartás is aszimmetrikussá válik, a két oldal 
szerepe és működése alapvetően különböző lesz.  

Az ívkülső oldal funkciója elsősorban a kanyarból kifelé mutató erők 
megtartása lesz (az azoknak való ellenállás), ennek megfelelően 
elsősorban a feszítésben szerepet játszó izmok (négyfejű combizom, nagy 
farizom) működnek.  

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ívbelső oldal passzív, ernyedt lenne. 
Az ívbelső oldalon a legjelentősebb izomfeszülés a támaszhelyzet  (hóeke) 
fenntartására szolgál. Az ívkülső sí nagyjából állandóan az ív érintőjének 
megfelelően halad, az ívbelső sí van ebből a helyzetből kitérítve, csőre 
folyamatosan kifelé mutat az ívből. Ez lényegében azt jelenti, hogy az 
ívkülső sí kényelmes, természetes helyzetben van, míg az ívbelső kevésbé 
természetes helyzetét folyamatos izommunkával kell fenntartani. 

Ezt a helyzetet az ívbelső oldali csípőhorpasz aktív munkája tartja fenn, 
aminek során tónusával az ívbelső térdet felfelé húzza. Ez a tónus egyben 
vízszintesen rögzíti a medencét és ebben a helyzetben az ívközéppont 
felé húzza, ezzel szabályozva az ívkülső sí élhelyzetét.  

A tapasztalat és a belső érzések azt mutatják, hogy a csípőhorpasz fent 
leírt munkája a forgatás építőkövének a kulcsa. Ez könnyen belátható: ha 
valaki egy hóekeív közben megszünteti a csípőhorpasz által létrehozott 
térdhúzást, csökken a támaszhelyzet, az ívkülső síléc az esésvonal felé fog 
sodródni, elnyúlik az ív. 

A hóekeív közben az egyenes és függőleges felsőtest arra utal, hogy nincs 
kellő aktivitás a csípőhorpasz és a hasizom környékén. A helyes 
izommunka törvényszerűen magával vonja a felsőtest helyes tartását, 
ennek során a felsőtest előre hajlik.  



Az élváltás az aszimmetrikus oldalak cseréjét jelenti. Az ívkülső oldalon 
támasztó munkát végző feszítő izmok lazulnak, míg az ívbelső oldalon a 
csípőt az ívközéppont felé húzó csípőhorpasz munkája csökken.  

Ha ennek a folyamatnak az eredményeként kialakul egy passzív fázis, 
akkor elnyújtott élváltás következik be. Ekkor az csípő átbillenését a 
gravitáció és a repítő erő összegződése eredményezi. Ehhez a 
mozgásformához jól illeszkedik a könnyed felfelé irányuló mozgás Ezt 
felfelé történő mozgás a következőképpen jön létre: az ívbelső 
csípőhorpasz nemcsak befelé, hanem lefelé is húzza a csípőt. Ennek a 
tónusnak a csökkenésével megszűnik a csípő lefelé törekvése, így szinte 
magától jön a megemelkedés. 

Magasabb végrehajtási szinten a fent leírt ellazulásba az ívkülső oldalon a 
csípőhorpasz aktív munkája közvetlenül kapcsolódik bele. Magasabb 
szintű koordinációt igényel, hiszen ugyanazon izomcsoport ívbelső oldali 
ellazulásával egyidejűleg összehúzódik az ívkülső oldali párja, és egyben 
az ívkülső oldalon a feszítő izmok ellazításával egyidejűleg a hajlítók (a 
combhajlító mellett itt hajlítókhoz sorolva a csípőhorpaszt is) aktivitása 
növekszik. Ilyenkor az egyik oldali csípőhorpasz lefelé irányuló 
törekvésének csökkenésével a másik oldali aktivitása növekszik, így a 
súlypont nem indul meg felfelé (hiszen folyamatosan van olyan 
izomtónus, amelyik a lefelé irányul), tehát jobban illeszkedik a függőleges 
mozgás nélküli élváltás. 

2. Támasztott lendület 

A támasztott lendület bekormányzási szakasza lényegében megegyezik a 
hóekeívvel. Ennek jellemző mozzanata az élváltást követő semleges 
helyzetből az ívbelső (völgy felőli) csípőhorpasz aktivitása, a belső térd 
felfelé való húzása. 

Ha az előző lendület párhuzamos kikormányzásából aktív kilépéssel 
kerülünk támaszba, akkor a bekormányzást a kilépő (ívkülső, hegy felőli) 
térd emelése, azaz a csípőhorpaszának aktivitása indítja. Ebben a fázisban 
azonban a fent leírtaknak megfelelően pont az ellenkező oldalon kellene 
ezeknek az izmoknak működniük. A helyes végrehajtás során az ívbelső 
oldali aktivitás következményeként létrejön a forgatás (az ívkülső 
oldalon), ami kialakítja a támaszthelyzetet. Mindezek hatására kezdődik 
meg a kanyarodás. 



A hóekeív kapcsán már szó volt arról, hogy ha az ív közepén megszűnik a 
belső oldali (hóekehelyzetet fenntartó) tónus, akkor az ív kiegyenesedik. 
Ez arra utal, hogy a támasztott lendület esetén a párhuzamos sível 
történő forgatást is a belső oldali izmok munkájának megváltozása indítja 
el. A mozgás alaposabb vizsgálata megmutatja, hogy ez nem a tónus 
oldását jelenti. Sokkal inkább a mozgás irányának megváltozásáról van 
szó. Eddig a csípőhorpasz munkájaként a térd felfelé (és talán kissé kifelé) 
törekedett. A melléforgatáskor ennek iránya megváltozik, és befelé, az 
ívközéppont felé irányul, és egyben a térd félköríven előre is törekszik.  

Ez a mozgásforma jelenti azt a forgatást, amelyet a lendületek során 
használunk. Alaposabb megfigyelés után kijelenthető, hogy ilyenkor a 
forgatást az ívbelső láb fent leírt mozgása vezérli, miközben az ívkülső láb 
követi ezt a mozgást, és egyben viseli a terhelés nagyobb részét. Eközben 
a két láb közötti munkamegosztásban van hasonlóság a hóekeívhez 
képest: az ívkülső lábon elsősorban a feszítők dominálnak a terhelés 
alátámasztásának érdekében, míg az ívbelsőn a hajlítók dolgoznak a 
forgatás létrehozásán. 

3. Párhuzamos lendület karcolással 

A karcolt párhuzamos lendületben nagyon tisztán jelentkezik a belső 
térd húzása, a csípőhorpasz szerepe. Ennek a tónusnak kulcsszerepe van 
a megfelelő csípőszög, az alpesi alaptartás, az élhelyzet kialakításában, a 
terhelés szabályozásában.  

Az élváltás előtt a terhelés nagyobb része az ívkülső (völgy) sílécen van.  
Az ívkülső terhelést a fent leírtaknak megfelelően az ívkülső láb feszítő 
izmai viselik, miközben a test az élszöget alakítja ki, azáltal, hogy az ív 
középpontja felé törekszik.  A csípő az ív belseje felé törekszik. Akkor 
helyes a végrehajtás, ha eközben a csípőtengely és a válltengely közel 
vízszintes. Ennek a kulcsa az, hogy a csípő tengelyét vízszintesen 
stabilizálni kell, a válltengely ezt követi (vízszintes válltengely ferde 
csípőtengellyel is létrehozható, de csak a gerinc oldalirányú görbítésével).  

A medence egyik fix pontját az ívkülső oldalon az alátámasztó láb adja. Ha 
medence az ívbelső oldalon nincs rögzítve, a tengelye elbillen. A tengely 
fixálására lehetőséget ad az is, ha az ívbelső oldalon is alátámasztjuk, 
ezzel viszont terhelést juttatunk az ívbelső lábra (ez viszont nem cél). 
Másik megoldás az ívbelső oldalon a csípőhorpasz és a hasizom tónusa, 



hiszen ezek az izmok mintegy felfelé húzzák a medence belső oldalát, így 
vízszintes közeli helyzetben rögzítik. Ezzel a megoldással egyrészt jobban 
szabályozható a terhelés, másrészt a belső oldali tónusok nemcsak 
rögzítik a csípőt, hanem befelé is húzzák, azaz segítenek növelni az 
élszöget. 

Az élváltáshoz közeledve enyhül a csípőhorpasz tónusa (akárcsak a külső 
oldali feszítő izmoké is valamelyest), aminek következtében az eddig bent 
tartott csípő elindul a völgy felé, a terhelés viszont marad az ívkülső 
lábon, amelyiken még mindig a feszítő munka dominál. Az élváltás 
megtörténte után itt (a közben már ívbelsővé vált lábon) tovább lazul a 
feszítő tónus, és ezzel egy időben bekapcsolódik a csípőhorpasz 
aktivitása, aminek következtében hajlik az ívbelső térd, a terhelés 
fokozatosan átkerül az ívkülső síre, ahol a fellépő erőknek megfelelően 
felépül a feszítő izmok tónusa. 

Tipikusan az ez irányú hibát jelzi a függőleges felsőtest, hiszen a 
hóekeívnél leírtaknak megfelelően a törzsizmok megfelelő működése 
törvényszerűen magával vonja a felsőtest meghajlását és előrebillenését. 

Gyakori hiba, hogy a terhelés szabályozásában a belső térd 
csípőhorpasszal való húzása válik a kizárólagos eszközzé. Emellett 
azonban szükség van az ívkülső láb feszítő munkájára és a felsőtest kifelé 
irányuló törekvésére. 

4. Párhuzamos lendület forgatással 

A forgatott párhuzamos lendület forgatása a támasztott lendületnél 
megismert forgatásra építkezik. A karcolt lendülettől elsősorban az 
ívbelső térd munkájának iránya különbözteti meg. A karcolt lendületnél 
az ívbelső térd elsősorban befelé törekszik, hogy kialakítsa és szabályozza 
az élhelyzetet. A forgatásnál az ívbelső térdet a tisztán befelé törekvés 
helyett félköríven előre-befelé való törekvés jellemzi, de alapvetően a 
karcolt lendületre épül. 

5. Kompressziós párhuzamos lendület 

A kompressziós lendület nehézségét általában a függőleges mozgás 
sajátosságainak megtalálása jelenti. Ez legfeljebb a durva kivitelezéshez 
elegendő.  



Magasabb szinten nehéz egyeztetni a kikormányzásban való nyújtást az 
ívbelső térd befelé való hajlításával. Az ellentmondás ott oldható fel, hogy 
az élváltást követően elsősorban a feszítő izmok munkája a domináns. A 
kikormányzó szakaszban megjelenik az ívbelső térd befelé-felfelé irányuló 
munkája, miközben az ívkülső láb tovább folytatja a kanyarból kifelé 
mutató erőkkel szembeni nyújtó munkáját.  

Az élváltáshoz közeledve az ívkülső láb a nyújtást létrehozó izmok 
fokozatos lazításával a külső erőknek engedve hajlik, miközben az ívbelső 
oldalon a csípőhorpasz tónusa lazul. Ennek következményeként a csípő 
közeledik a sílécek felé, majd a legrövidebb úton a völgy felé áthalad 
felettük. 
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6. Egyéb mozgásformák 

a. Korcsolyázólépés 

A korcsolyázólépésre gondolva elsőként az lendítés-elrugaszkodás és a 
siklófázis jut eszünkbe. A mozgásfolyamatot a lendítés indítja el, azonban 
a biomechanika alapján tudjuk, hogy a lendítés abban a fázisban hatásos, 
amikor a lendítő végtag már lassul.  

Mégis fontos a szerepe van a lendítés megindításának is. Ekkor ugyanis a 
lendítő láb térddel vezérelve felemelkedik és az új irányba (előre-oldalra) 
lendül. Ezt a mozgást is az azoldali csípőhorpasz végzi, aminek – a 
korábbiakban már leírtaknak megfelelően – eredményeként a vízszintes 
tengelyen rögzített medencét oldalra húzza. Ennek hatására a 
támaszkodó láb élére áll, alátámasztást biztosítva az elrugaszkodásra. 

b. Ívlépés 

Az ívlépés során a korcsolyázólépésnél már leírt mechanizmus 
tapasztalható, a különbség abban áll, hogy itt az egyirányú lépéseknél 
nem kell átbillenni az él fölött. Oktatási szempontból ez jelenti az egyik 
legnagyobb hasznát: segítségével gyakoroltatható a párhuzamos lendület 
alpesi alaptartása, pontosabban annak kialakítása. 

 

 



 

 

7. Alpesi alaptartás 

Az alpesi alaptartást sokszor gyakoroltatják állóhelyben vagy klasszikus 
(nem élen, kanyarban vezetett) rézsútsiklásban. Ezekben a helyzetekben 
a csípőszöget (kiflitartást) a hasizmok és az oldalsó törzsizmok tónusa 
hozza létre. Ezekben a pozíciókban a hegy felőli lábon a feszítő izmok 
vannak tónusban, a hajlítók el vannak lazítva. Látványát tekintve ez a 
tartás hasonlít az alpesi alaptartásra (de nem azonos vele).  

Ha ívlépéssel gyakoroljuk az alpesi alaptartás kialakítását (nem magát a 
tartást), sokkal közelebb jutunk a célunkhoz, hiszen a valóban szükséges 
izmok valóságnak megfelelő elmozdulásával gyakorlunk, legfeljebb az 
izommunka dinamikája tér el a célfeladatétól. 

Alapvetően megállapítható, hogy az alpesi alaptartás gyakorlása csak a 
megfelelő erőhelyzetben képzelhető el. A repítő erők nélkül nincsenek 
meg azok a külső tényezők, amelyek nélkül a megfelelő izomműködés 
nem építhető fel. 


