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Скијање на води

Активност на води која је врло атрактивна. Неопходни
реквизити су:

- моторни чамац (погон) – вуче скијаша
- скије за воду – обичне скије, моно скије

(слаломске), трик скије (за извођење фигура) и скије за
скокове. Везови за скије морају бити гумени и подешавају
се према дужини стопала скијаша. На крајевима скија се
налази стабилизатор за лакше одржавање правца кретања

- конопац за вучу – веза скијаша са чамцем (није
растегљив) и завршава се ручком коју скијаш држи рукама

- прслук на надувавање (самоспас) – обавезан при
обуци

- одело за скијање - за хладније дане или при дужој
вожњи и треба лако да се суши

- кацига

Скијање на води

Активност на води која је врло атрактивна. Неопходни
реквизити су:

- моторни чамац (погон) – вуче скијаша
- скије за воду – обичне скије, моно скије

(слаломске), трик скије (за извођење фигура) и скије за
скокове. Везови за скије морају бити гумени и подешавају
се према дужини стопала скијаша. На крајевима скија се
налази стабилизатор за лакше одржавање правца кретања

- конопац за вучу – веза скијаша са чамцем (није
растегљив) и завршава се ручком коју скијаш држи рукама

- прслук на надувавање (самоспас) – обавезан при
обуци

- одело за скијање - за хладније дане или при дужој
вожњи и треба лако да се суши

- кацига



Опрема за скијање на води



Основни елементи скијања на води

Полазак скијаша (старт) – пре самог старта неопходна је
припрема скијаша
- поставити скије на стопала и причврстити у гумени вез
(прво се гурне стопало у предњи део веза, а затим се
задњи део подеси према дужини и затегне
- скије се могу поставити на обали, у плићаку, у дубокој
води или чамцу код искуснијих скијаша
- основни положај – савити ноге у коленима, а колена
савити на груди
- скије су састављене и паралелне вертикално у води, док
врхови вире 20цм из воде
- рукама се одржава плутајући положај и хвата вучни
конопац у води обема рукама за ручку, који је затегнут
између скија
- на договорени знак возач покреће чамац, док скијаш
остаје у основном положају све док не изађе на површину
воде
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- ручка канапа држи се опруженим рукама, уколико су руке
савијене у лакту при поласку долази до пада назад
- након изласка из воде скијаш исправља колена и полако
се подиже, ноге су састављене, док су скије паралелне у
ширини кукова
- уколико дође до пада скијаш испушта ручку канапа
- при вожњи тело је благо нагнуто назад (кукови потиснути
напред)
- промена правца – уколико се врши скретање у десно,
опруженим рукама врши се померање ручке канапа у лево
и нешто јаче се оптерети лева скија
- на крају сваке вожње скијаш треба да се заустави и то се
ради на следећи начин:

скијаш треба да пусти ручку канапа и настави
кретање по води, док не урони у воду услед
успоравања

- по заустављању скије се скидају са ногу и предају
следећем скијашу или износе на обалу
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Методика обучавања скијања на води

Предвежбе на сувом (на плажи)
обухватају предвежбе у пару и са реквизитима:

1. у пару, опруженим рукама, раширених ногу у ширини
кукова, урадити 5-10 чучњева

2. у пару, опруженим рукама, раширених ногу у ширини
кукова, зибати опруженим рукама горе-доле 20 пута

3. као претходна вежба, само сада партнери имају канап
дужине 3м са два рукохвата

4. један од партнера седи на пластичној столици
(клупици), а други га опруженим рукама доводи у
усправни став (за скијање) 10 пута, па промена

5. као претходна вежба, али сада партнери користе и
канап дужине 3м са једним рукохватом
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6. као претходна вежба, али сада један од партнера седи
фиксираних пета у песку

7. један од партнера стави скије на ноге, седне, постави
скије под углом на метално буре, а други партнер га
помоћу канапа са два рукохвата повлачи напред у
чему му помаже буре и доводи га у став за скијање у
коме треба неколико секунди да одржава равнотежу, 3
пута па промена

8. као претходна вежба, али сада почетника који седи
повлаче двојица и то раде брже (уместо металног
бурета може се користити и балван)
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Предвежбе у води:

1. почетник улази у воду дубине до 1м и сам навлачи
скије, самоспас и кацигу

2. са комплетном опремом плута на води
3. са комплетном опремом плива: напред-назад, лево-

десно
4. у дубљој води сам скида скије и поново их навлачи
5. у дубљој води повлачи колена на груди и плута у том

положају
6. у дубљој води повлачи колена на груди, избацује 20цм

врхова скија на површину и плута
7. као претходна вежба, али сада испружи руке између

скија и плута
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Техника скијања на води

Фаза која долази после изласка из воде. У њој се од
скијаша очекује да у скијашком ставу са добром
равнотежом скија по површини воде: право, да скреће
лево и десно (слалом вожња), да изађе из трага глисера
(прелаз преко бочних таласа, повећање брзине скијања).
Бочне таласе треба прелазити врхом скије под углом од
45°. У овој фази је неопходна добра комуникација
скијаша и возача глисера, јер се почетнику дају упутства и
исправке у прекидима скијања и када заврши на обали. У
овом делу се обучава и техника испуштања вучног канапа
у страну са пропадањем у воду, као и заустављање.
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ЈЕДРЕЊЕ НА ДАСЦИ
Техника
Прво треба подићи једро из воде. Даску за једрење
довести у окренут положај у односу на смер ветра. На
даску се попети леђима окренутим ветру, стопала су
паралелно постављена по уздужној оси даске у
раскорачном ставу у ширини кукова. Колена су благо
савијена, а леђа окренута ветру.
Хвата се стартни конопац на самом крају једном или
обема рукама.
Усправан труп нагнути назад и сачекати да вода ослободи
једро, па лагано подићи једро.
Наизменично повлачити конопац када је једро изашло из
воде. Ноге су савијене у коленима због равнотеже. Труп је
усправан и затегнут.
Јарбол ухватити обема рукама. Ноге су и даље благо
савијене. Руке су у лактовима погрчене. Тело је усправно.
Угао који чине јарбол и тело је мали, чиме је успостављен
равнотежни положај, тзв. сигурносни - стабилни
(основни).
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Методика обучавања

Вежбе на дасци без једра:
 лежати на дасци на грудима - рукама веслати поред тела

у води
 лежати на дасци на леђима - рукама веслати поред тела

у води
 седети на дасци са потколеницама у води - рукама

веслати поред тела у води
 седети на дасци ноге на дасци - рукама веслати поред

тела у води
 седети на потколеницама - рукама веслати поред тела у

води
 клечати на коленима - рукама веслати поред тела у води
 чучањ на дасци - рукама веслати поред тела у води
 из чучња на дасци устати до усправног положаја; стопала

су паралелна са уздужном осом даске
 из усправног положаја на дасци нагло прећи у положај

получучња, стопала су размакнута у ширини кукова и
паралелна са уздужном осом даске
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 у усправном положају потискивати даску наизменично
једном па другом ногом. Стопала су као у претходној
вежби

 ходати по дасци напред и назад. Стопала су као у
претходној вежби

 ходати по дасци боком напред - корак, докорак
 ходати по дасци боком напред - корак, докорак -

дохватити руком задњи, а затим предњи део даске
 стајати у получучњу на средњем делу даске - вршити

окрет око једне, затим око друге ноге (пивотирање),
према задњем и према предњем делу даске

 након окрета као у претходној вежби - дохватити руком
задњи, а затим предњи део даске

 поскок на дасци: суножним одразом стопала су у
ширини кукова, доскок у почучањ; премештање према
задњем делу даске, а затим према предњем: напред -
назад, уско - широко, са окретом за 90, 180 и 360
степени; са окретом и дохватањем даске руком и сл.
Вежбу поновити онолоко пута колико је потребно да се
кретање усвоји
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задњем делу даске, а затим према предњем: напред -
назад, уско - широко, са окретом за 90, 180 и 360
степени; са окретом и дохватањем даске руком и сл.
Вежбу поновити онолоко пута колико је потребно да се
кретање усвоји



Вежбе на дасци са једром
 подизање једра из воде
 премештање слободног краја једра кроз воду
 потапање слободног краја једра
 премештање једра преко даске и потапање слободног

једра
 уписивање круга по површини воде
 окретање једра кроз ваздух
 окретање даске за једрење - једро мирује
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Вежбе једрења на дасци

 постављање једра у средњу позицију
 померање једра у предњу и задњу позицију

(задржавање једра у предњој или задњој позицији
треба бити кратко, како не би дошло до нежељене
промене курса вијугањем, тзв. слалом

 постављање једра и ноге у предњу или у задњу
позицију

 привлачење једра – “пумпање”. Вежба се са једром у
средњој позицији

 промена висине тежишта тела једриличара
 једрење бочним ветром
 једрење уз ветар
 једрење низ ветар (једрење прво бочним ветром, а

затим једрење уз и низ ветар омогућава једриличару
лакши повратак на полазно место)

 једрење у круг
 једрење по “осмици”
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