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Историја

▪ Почеси овог спорта везани су уз домороце Меланезији, који су се 
стојећи или лежећи на даскама пуштају да их носи струјана на 
врховима таласа. Као спорт, скијање на води, који се разнио 
непосредно из аквапланинга, истовремено је настао у Америци и 
Европи.

▪ Американац Џ. Андерсон приписује изум овог спорта америчком 
богаташу Ф. Волеру, који је 1920 у САД изумио прве водене скије 
(water-ski), које су биле двоструко шире од оних за снег. Године 1927. 
норвешки скијаш Петерсен први је у Европи с групом аматера у Кану на 
Азурној обали, покушавао клизити скијама површином мора уз вучу 
мотрног чамца. Исте године Американац Џ. Гулд примењује овај спорт 
у Жуан-ле-Пину у Француској, а Д. Поуп ствара центар наутичког 
туризма у Флориди {Cyprress Garden}. Аустријанац Намјесник успео је 
1919, да са два мала чамчића на ногама пређе по води пут од Инзбрука 
до Беча у дужини од 567 км.



Историја

▪ Први клуб за скијање на води основан је 1929. у САД, који је 1936 
у оквиру аквапланске манифестације организовао у Масапикви у 
држави Њујорк, такмичење у скијању на води, где се истакао Џ. 
Андерсон у извођењу акробатских фигура на једној или две скије 
и изведеном скоку од једног метра. Већ 1939. скијаши на води су 
скакали и до 10 метара.

▪ Године 1939. основан је Амерички савез за скијање на води 
(American Water Ski Association и организовано прво првенство u 
Jones Beach State Park, где су победили Б. Паркер и Естер Јејтс. 
Такмичења су обухватала више дисциплина: фигуе, слалом, 
скокове и комбинације. 



Историја

▪ Отприлике истих година формирани су савези за скијање на води у 
Европи, који су се 1946. ујединили у Светски савез за скијање на води 
Union Internationale de Ski Nautique (УМСН). Године 1947. одржано је 
Европско првенство у сијању на води, а затим и Светско првенство.

▪ У Југославији се овај спорт развио много касније. Године 1936 Иван 
Ковачевић је скијао на води у Вуковару, а вукао га је моторним чамцем 
Стјепан Копрић. Приликом прве прославе годишњице устанка у 
Хрватској 1946. одржан је на Драви у Осијеку дефиле, веслача, 
кајакаша и скијаша на води. Године 1952. скијање на води појављује се у 
Београду на Ада Хуји (Дунав), где је Иван Молнар изградио скије за 
воду према онима из Осијека. Први курс за инструкторе скијања на 
води одржан је од 17. до 23. јуна 1967. у Порторожу, а 1969. основан је 
Савез за мотонаутику и скијање на води са седиштем у Београду.



Техника скијања на води

▪ Скијање на води углавном почиње у подручјима дубље воде. 
Скијаш пре почетка мора бити у води. У тренутку када је спреман 
за почетак вожње, скијаш даје сигнал возачу глисера за који је 
причвршћен и возач полако покреће брод постепено убрзавајући 
како би скијаш сигурно  изронио из воде те дошао у усправни 
положај у ком стоји на обе ноге.

▪ Сем возача глисера и скијаша, неопходно је и присуство треће 
особе, тзв. посматрача, чији је задатак да, током вожње, 
посматра скијаша и, уколико скијаш падне, о томе обавести 
возача. Након сваког пада, вожња се наставља, једнако као и на 
почетку, постепеним убрзавањем све док скијаш поново не 
постане стабилан у усправном положају.



Техника скијања на води

▪ Брзина у овом спорту варира и иде 
од свега 22 км/ч па до 58 км/ч у 
слаломском скијању на води. 
Скијање на води без коришћена 
скија (босих ногу) још је бржа 
дисциплина у којој се могу постићи 
брзине од око 72 км/ч. Највеће 
брзине постижу се на воденим 
скијашким слалом тркама на којима 
је забележена највећа брзина од 
чак 241 км/ч. Сем брзине, и дужина 
конопца који повезује скијаша с 
глисером такође драстично варира 
с обзиром на ниво искуства и врсту 
такмичења/активности.



Слаломско скијање на води

▪ У скијању на води, слаломско 
скијање односи се на скијање 
на само једној скији. 
Слаломска скија за воду 
специјално је дизајнирана, 
скијашеве ноге на њој су обе 
положене тако да стопала 
гледају напред а сама 
конструцкоја скије омогућава 
постизање чак двоструко 
веће брзине од стандардних 
скија за воду.



Трке у скијању на води

▪ Трке у скијању на води углавном 
функционишу по једноставним 
принципима: за време трајања 
трке, сви учесници налазе се на 
води и такмиче се у брзини 
крећући се по тачно одређеној 
траси задатој за одређену трку. 
Победник оваквих трка, 
наравно, скијаш је који у 
најкраћем времену стигне на 
циљ. Један тим на оваквим 
тркама састоји се углавном од 
два скијаша, посматрача и 
возача глисера.



Скијање на води као шоу

▪ Сем као активни учесници, у скијању 
на води можете уживати и као 
посматрачи. Уз трке, скијаши на води 
понекад гледаоцима приређују и врло 
узбудљиве егзибиције на води чији 
елементи изузетно подсећају на 
гимнастичке вежбе уз битну разлику 
што су, у овом случају, извођачи на 
води, конопцем причвршћени за 
глисер у покрету и егзибиције морају 
изводити док јуре по површини воде 
брзином од неколико десетака 
километара на сат. Најчешћи 
елементи у оваквим егзибиционим 
програмима су тзв. скијашке 
пирамиде , скокови, салто окрети итд.



Сплаварење

▪ Rafting (engl. rafting) јесте термин који се са енглеског језика 
може превести као „сплаварење дивљим водама” у српски језик 
да би се термину сплаварење додао елеменат надметања, 
такмичења. Сплаварење у српском језику се односи на транспорт 
дрвене грађе рекама Таром, Дрином и Лимом из ранијих 
времена.

▪ Рафтинг је спорт који се састоји у надметању тимова у 
професионалним такмичарским чамцима са 4 до 6 чланова, а 
такмичи се у 3 дисциплине: слалому, спринту и спусту. 
Практикује на рекама 3. класе (према међународној 
класификацији).



Подела рафтинга

▪ Рафтинг је подељен у шест група („класа”) према тежини:
▪ Класа 1: Мирна река са спорим током.
▪ Класа 2: Понеки брзак или камен, али још увек не опасан рафтинг.
▪ Класа 3: Брзаци, мали таласи, мањи водопади, али без већих опасности. 

Туристички рафтинг спада у ову класу.
▪ Класа 4: Брзаци, већи таласи, стене, већи водопади или падови, потребна 

концентрација и већа брзина реаговања. Само за искусније рафтере.
▪ Класа 5: Брзаци, велики таласи, стене, велики водопади, потребно 

изузетно прецизно и концентрисано управљање. Крајња класа 
такмичарског рафтинга.

▪ Класа 6: Брзаци, огромни таласи, велике и изузетно опасне стене и хриди, 
бројне замке и падови, потребно изузетно вешто управљање рафтом без 
грешке. Ова класа је изузетно опасна и чести су смртни случајеви.
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