
Курс за обнова на Ниво 1 за ски 
инструктори 2020/2021



МАИСС СКИ ДЕМО ТИМ

• Дејан Блажевски – МАИСС Ниво 3

• Никола Панчевски – МАИСС Ниво 4

• Илија Попов – МАИСС Ниво 3

• Димитар Лисичков – МАИСС Ниво 3





1.Спуштање право/ лизгање во 
клин/ запирање во плуг 

• Избор на терен

– добро препариан,широк,умерено стрм

• Фази на изведба

• Најчести грешки

• Вежби за корекција



1. Во основен скијачки став, паралено поставени скии. Поглед насочен 
напред 
2. Клинеста положба – задните делови (опашките) на скиите се 
раздалечуваат а предните делови (врвовите) остануваат раширени скоро 
во ширина на колкови
3. Плужна положба – опашките се потиснувааат нанадвор а врвовите се 
приближуваат до допирање. Пониска положба на тело 



Најчести грешки 

- При спуштање право, нема паралелна положба на 
скиите 

- При лизгање во клин, премногу плужна позиција на 
скиите 

- При сопирање со плуг, неправилна позиција на телото, 
премногу нанапред

- Премногу или премалку раширени скии 
- Тежиште наназад 
- Поглед надолу 
- Раце блиску до тело 
- Неправилна позиција на стапчињата (кругчињата не се 

позади скијачот)



Вежби за корекција 

- Престапување во соседна трага и враќање во 
истата 

- Насоченост на погледот кон одредена точка 

- Преминување од паралелна во клинеста 
положба и обратно 

- Поставување на скиите во плужна положба во 
место 

- Преместување на тежиштето на телото 
напред-назад 



2.Поврзани клинести свиоци

• Избор на терен

– добро препариан,широк,умерено стрм

• Фази на изведба

• Најчести грешки

• Вежби за корекција



1. Целиот лик се изведува во клинеста положба

2. Од висок скијачки став се оди кон низок и со 
потиснување на колена напред и навнатре се 
прави постепено оптоварување на надворешна 
скија



3. Со исправање од низок во висок скијачки став се 
подготвува за изведба на нов свиок
4. оптоварување се прави на новата надворешна скија со 
менување на ставот повторно во низок и со потиснување на 
коленото нанапред и навнатре кон новиот свијок



Најчести грешки 

- Слабо поставување на рабниците 

- Недоволно оптеретување на надворешната 
скија 

- Ротација на рамената 

- Недоволно изразено движење од висока во 
ниска положба



Вежби за корекција 

• Имитација на движењата во место 

• Потиснување на надворешната скија со 
помош на обете раце 

• Потиснување на надворешниот колк со 
помош на стапчињата посравени позаси 
задник

• Изведба со рацете во одрачување  



3. Поврзани клинести лакови (преку 
косо спуштање)

• Избор на терен

– добро препариан,широк, умерено стрм

• Фази на изведба

• Најчести грешки

• Вежби за корекција



1. Се започнува во висок скијачки став, со паралено 
поставени скии на рабници во насока на свијокот.

2. Се шират опашките во положба клилн

3. Се почнува со оптеретување на надворешната скија со 
промена на ставот во низок и свиткување на коленото 
нанапред и навнатре

4. Свиокот се завршува со повторно враѓање на скиите во 
паралелна положба

• Аа



Најчести грешки 

- Скиите не се во паралелна положба при 
преминување на паданата линија 

- Недоволно потиснати колена 

- Преголема брзина 

- Премало птеретување на надворешната скија 

- Влегување на внатрешниот колк во свијокот 

- Спуштање на внатрешно рамо во свијокот 

- Ненагласено движење горе долу  



Вежби за корекција 

• Поставување и попуштање на рабниците за 
време на бочно лизгање 

• Потиснување на надворешната скија со 
помош на обете раце

• Потиснување на надворешниот колк со 
помош на раце или со стапчињата 
поставени зад задникот 

•



4.Oсновни свијоци (без употреба на 
стапче)

• Избор на терен

– добро препариан,широк,умерено стрм

• Фази на изведба

• Најчести грешки

• Вежби за корекција



1. Се започнува во низок скијачки став, со паралено 
поставени скии на рабници во насока на свијокот.

2. Се почнува со промена на ставот во висок и свиткување 
на коленото нанапред и навнатре кон свијокот и 
постепено менување на сравот кон низок

3. Свиокот се завршува со повторно враѓање во низок став



Најчести грешки 

- Скиите не се во паралелна положба при 
преминување на паданата линија 

- Недоволно потиснати колена 

- Преголема брзина 

- Премало оптеретување на надворешната скија 

- Влегување на внатрешниот колк во свијокот 

- Спуштање на внатрешно рамо во свијокот 

- Ненагласено движење горе долу  



Вежби за корекција 

• Поставување и попуштање на рабниците за 
време на бочно лизгање 

• Потиснување на надворешната скија со 
помош на обете раце

• Потиснување на надворешниот колк со 
помош на раце или со стапчињата 
поставени зад задникот 



5. Основни паралелни свиоци (со 
стапче)

• Избор на терен

– добро препариан,широк,умерено стрм

• Ширина на ходникот е 6-8м.

• Фази на изведба

• Најчести грешки

• Вежби за корекција



1. Основен скијачки став, средна позиција, скиите се 
во паралелен однос. Правец, косо низ падина
2. Растеретување (начин и правец)- Исправање на 
горе,напред 



3. Водење на скиите – Се 
воспоставува во завршна фаза на 
завојот 



4. Ритам-(однос на свиткување/исправање)-
свиткувањето трае повеќе од опружањето



6. Поврзани паралелни свиоци 
(широк ходник)

• Избор на терен

– добро препариан,широк,умерено стрм

• Ширина на ходникот е 10-12м.

• Фази на изведба

• Најчести грешки

• Вежби за корекција



1. Основен скијачки став,висока позиција, скиите во 
паралелен однос. Правец, во спуст
2. Растеретување (начин и правец)- исправање на 
горе,напред



7. Поврзани паралелни свиоци 
(тесен ходник)

• Избор на терен

– добро препариан,широк,умерено стрм

• Ширина на ходникот е 4-6м.

• Фази на изведба

• Најчести грешки

• Вежби за корекција



паралелен однос во ширина на колкови. Правец, во 
спуст
2. Растеретување (начин и правец)- исправање на 
горе,напред 
3. Спуштање во ниска позиција и истовремено 
колената се потиснуваат нанапред и навнатре кон 
падината 



3. Следува отурнување во насока на новиот свиок со 
истовремено боцкање на стапчето, извртување на 
стапалата и движење на колената нанапред и 
навнатре кон падината



Најчести грешки

- Претерано вртење на скиите (опашките на 
скиите 

- Скиите не се на раб

- Засукување на телото 

- Неповрзани свијоци 

- Несоодветно распоредена тежина на 
внатрешна и надворешна скија 

- Неконтролирана брзина 

- Колена во положба на триаголник 



Корисни вежби

• Свиоци со клинесто оттурнување кон брег 
на рабници 

• Поврзани свиоци со подигање на 
внатрешната скија 

• Свијок со застанување (хокеј стоп)

• Поврзани свијоци со рацете и стапчињата 
водорамно во предрачје 

• Поврзани свијоци со рацете преклопени 
преку гради на рамена 



Користени материјали

• https://www.youtube.com/watch?v=SeNOB5s
WlGE

• http://maiss.mk/wp-
content/uploads/2020/10/ALPSKO-SKIJANJE-
PREVOD-Elementi-od-izvedbata-na-slovenska-
nacionalna-skola-na-alpsko-skijanje-JOVE-
2009-1.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=SeNOB5sWlGE
http://maiss.mk/wp-content/uploads/2020/10/ALPSKO-SKIJANJE-PREVOD-Elementi-od-izvedbata-na-slovenska-nacionalna-skola-na-alpsko-skijanje-JOVE-2009-1.pdf

