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Alternatywne
narciarstwo

Narciarstwo skiturowe to całkowita 
wolność. Idziesz, gdzie chcesz, a granicą 
są tylko własne umiejętności, kondycja, 
pogoda i zagrożenie lawinowe. Drugim 

elementem jest niesamowity kontakt 
z przyrodą. Bezwględnie to dla mnie 

najważniejszy element foczenia.
– Wojciech szatkowski – historyk sportu,

miłośnik skituringu
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Tegoroczny sezon narciarski można 
śmiało zaliczyć do udanych. Od 
pierwszych śnieżnych dni mogli-

śmy spokojnie szusować po wielu zróż-
nicowanych trasach. Niektórym udało się 
zaliczyć „szczyrkowski powder day”, czyli 
jazdę poza trasą po świeżutkim puchu.  
A  co bardziej zapobiegliwi właściciele 
stoków w  każdej dogodnej sytuacji pro-
dukowali nadwyżki pożądanego białego 
proszku, zapewniając sobie kolejki do wy-
ciągów nawet w okolicach majówki...

A może by tak spróbować czegoś inne-
go, odejść od utartych szlaków, zamienić 
komercyjne i nerwowe dreptanie w kolej-
ce do podgrzewanej kanapy na swobodne 
podążanie tam, gdzie zaniosą nas oczy? 

Przecież narciarstwo to nie tylko kolo-
rowe stroje, muzyka z głośników i ekwili-
brystyczne pokazówki na stoku. Narciar-
stwo to przede wszystkim nasz indywidu-
alny kontakt z przyrodą, której nieodłącz-
nym atrybutem jest pewna niedostępność. 
Dlatego wielu wytrawnych narciarzy chęt-
nie wybiera skitouring - wędrowanie po 
górach na nartach. Bo tak w największym 
skrócie można nazwać ten rodzaj narciar-
stwa. Historia zatacza koło, przywracając 
pierwotne znaczenie nartom, które na po-
czątku swojego istnienia miały za zadanie 
pomagać w  zimowych wędrówkach. Ski-
touring jest ekscytującym oderwaniem 
od pędu codzienności, wyciśnie z  ciebie 
siódme poty podczas podejść, oddając 
w  zamian frajdę zjazdu w  dziewiczych 
terenach. To, gdzie będziesz foczył zależy 

od ciebie i oczywiście od twoich umiejęt-
ności. W  sprawnym wędrowaniu spory 
udział będzie miał odpowiednio dobrany, 
odmienny od zjazdowego, sprzęt. Przede 
wszystkim, w odróżnieniu od standardo-
wego narciarskiego sprzętu, ten do skitu-
ringu pozwoli nam na podejście pod górę. 
Pomogą nam w  tym zarówno specjalne 
wiązania uwalniające piętę podobnie jak 
w  biegówkach, jak i  specjalna naklejka, 
którą kleimy do ślizgu nart, zwana foką 
(uniemożliwia zsuwanie się narty podczas 
podchodzenia). Chociaż istnieje możli-
wość wykorzystania butów zjazdowych 
do skituringu, to ze względu na ich twar-
dość, czego efektem będą bolesne otarcia, 
zalecane jest stosowanie również specjal-
nego obuwia. Same narty, lżejsze od zjaz-
dowych, charakteryzuje również większa 
szerokość pod stopą. Całość sprzętu kom-
pletujemy teleskopowymi kijami. Oczy-
wiście, jak przy każdej wędrówce w góry, 
nie można zapomnieć o  odpowiednim 
ubiorze oraz podstawowym wyposażeniu 
plecaka. 

Jak się jednak okazuje, nie tylko skito-
uring jest alternatywą do uprawiania nar-
ciarstwa kolejkowego. Ciekawą i  zdecy-
dowanie bardziej ekscytującą formą zjeż-
dżania z gór jest heliskiing i heliboarding.  
Najważniejszą różnicą w obu przypadkach 
jest sposób, w  jaki dostajemy się na start 
zjazdu - dolatujemy tam jako pasażero-
wie helikoptera. Korzystając z tego środka 
transportu, mamy oczywiście możliwość 
przemierzania standardowych tras nar-

ciarskich szerokim łukiem omijając ko-
lejki do wyciągów. Natomiast ogromnie 
ciekawie jawi się możliwość dotarcia do 
wyjątkowo niedostępnych tras. Taka eks-
ploracja malowniczych terenów zyskuje 
ostatnio coraz więcej zwolenników. Także 
w tym przypadku należy dopasować teren 
do umiejętności i możliwości samych za-
interesowanych. 

Co ważne w Katowicach istnieje firma, 
która od lat zajmuje się organizowaniem 
różnorakiej formy aktywnego spędzania 
wolnego czasu. „X Sport” proponuje dla 
swoich klientów nie tylko kompetentną 
obsługę sprzedaży czy wynajmu odpo-
wiedniego sprzętu, ale także organizuje 
takie wyjątkowe wypady. Zarówno je-
śli chodzi o  heliskiing/heliboarding jak 
i  o  skituring. Wykwalifikowana kadra 
proponuje adekwatny poziom wyprawy 
dostosowany do możliwości klienta za-
równo w kraju jak i  za granicą oraz naj-
wyższej klasy zabezpieczenie włącznie ze 
szkoleniami lawinowymi.

Heliski w Polsce i w Rumunii.
Skiturowe wyprawy w Beskidach 
oraz Tatrach.

www.x-sport.pl
www.facebook.com/XSPORT2000


