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HOJA PO ELASTIČNEM TRAKU
(SLACKLINE)
Ker želimo kulturo in šport slackline-a približati
mlajšim generacijam, smo v ta namen pripravili
tudi izobraževanja za športne pedagoge vseh vrst
ter razvili program, ki bi bil primeren kot vsebina
izbirnega predmeta Šport za sprostitev.

Hoja po napetem traku ali slackline je sodobna oblika
starodavne umetnosti hoje po vrvi, ki se je v zadnjih
desetih letih razširila po vsem svetu.
Slackline je zabavna vadba ravnotežja, zahteva pa tudi
dobro koordinacijo – zavedanje položaja telesa ter veliko
koncentracije.
Zaradi kompleksnih in pomembnih vplivov na vadečega
se vse bolj uveljavlja kot pomembno sredstvo za
vsestransko kondicijsko pripravo športnikov, postopno jo
uvajajo tudi v programe športa v šoli ter postaja tudi del
rekreativne in preventivne športne vadbe.
Slackline je torej odlična in hkrati zabavna oblika vadbe
za izboljšanje propriocepcije, ravnotežja, stabilnosti,
odzivnosti ter drugih gibalnih sposobnosti. Odlična je
za trening mentalne priprave, npr. zbrano odzivanje
v ključnih trenutkih, za povečanje koncentracije pri
učenju, osredotočenosti na trenutno nalogo in zanos
(flow – psihofizično stanje optimalnega doživljanja;
Csikszentmihalyi, 2008). Z vadbo povečujemo uporabo
svojih nezavednih funkcij in občutkov ter se jih naučimo
ozaveščati. Nezavedna informacija se namreč v možganih
pojavi približno 0,3 sekunde prej kot tista, ki se je zavedamo
(readiness potential - Schwartz in Begley, 2004).
Če smo sposobni dlje časa ohranjati koncentracijo
ali slediti želenemu toku misli, s tem krepimo svoje
možgane in povečujemo njihovo plastičnost. Od tod
izvirajo številne koristi in kognitivne sposobnost, kot
sta na primer ustvarjalnost in iznajdljivost.

Vstajanje na tresoči se trak. Začetniška delavnica.

Že pred 2000 leti so korejski Jultagi hodili po napetih
vrveh.

Stabilizacija v počepu.

KAKO ZAČETI?

Osnovni položaj za lovljenje ravnotežja

Vsak začetek je težak, zato je za opazen napredek potrebno nekaj časa in vaje. Povsem normalno je,
da se vam bo ob prvih poskusih slackline močno tresel. Poleg vztrajnosti pri poizkušanju bodite pri
tem pozorni na naslednje ključne dejavnike:
1

Pogled usmerjen naprej, osredotočenost v eno točko – boljši občutek za prostor.

2

Stopala vzporedno s trakom, rahlo pokrčeno koleno na stojni nogi.

3

Roke sproščene, pokrčene v komolcih, držimo jih nad glavo.

4

Pozorni smo na prenos teže in ne hitimo.

5

Dihamo enakomerno, umirjamo begajoč um.

OPREMA
Lepota slacklininga je tudi v preprostosti. Zanj namreč potrebujemo le ustrezen trak in napenjalec s
katerim sami enostavno postavimo svoje poligon kar v parku pred šolo.

STEBRIČKI ZA DVORANE
Tam kjer dreves ni, smo za ta namen razvili stebričke, s katerimi lahko slackline vpnemo v standardne
luknje v dovranah.

ELASTIČEN TRAK
Za začetnike, a tudi naprednejše uporabnike priporočamo trak ožje (2,5 cm) in srednje (3,5 cm) širine.
Največji vpliv predstavlja raztezek slacklina, ki je pri ožjih trakovih običajno večji. Večji poves slacklina
zahteva večjo osredotočenost, kar pa je tako ali drugače ena glavnih lastnosti slacklininga. Širši je boljši
za izvajanje trikov in bo zaradi manjšega povesa verjetno ljubši tistim z večjo telesno težo.
Trakovi širine 5 cm so zaradi prevelike togosti za hojo precej slabši od ožjih. Na prvi pogled je po njih
je morda res lažje hoditi, vendar pa lahko zelo hitro ugotovimo, da to ni tako. Namenjeni so izvajanju
dinamičnih trikov in skokov (trickline).

Primer dvoranskega slackline poligona z Nizozemske - Slacktivity Benelux ( www.slacktivity.nl)

SAMOSTOJ
Tam kjer ni možno uporabiti stebričkov pa smo za ta namen razvili
stojalo Samostoj s katerim lahko slackline postavimo kjerkoli.
Samostoj je primeren za izvajanje posebej prilagojenih
vaj za stabilizacijo, rehabilitacijo in razvoj ravnotežja.

KJE KUPITI OPREMO?
Za več informacij, si poglejte našo ponudbo
opreme na spletu, ali nas kontaktirajte:
www.balansa.si – slackline trgovina

KDO SMO IN KAJ POČNEMO
Športno-kulturno-raziskovalno društvo Balansa slackline se ukvarja s spodbujanjem, širjenjem in
raziskovanjem slackline kulture, oziroma kulture gibanja telesa, ki je v neposredni povezavi z mentalno
vadbo in na zabaven način vodi v kreativno, zdravo in boljše življenje. V ta namen izvajamo delavnice
in tečaje ravnotežja, izdelujemo in prodajamo potrebno opremo, organiziramo razne družabne
dogodke, predavanja in demonstracije, postavljamo slackline poligone in obiskujemo ter organiziramo
mednarodna slackline srečanja.

Waterline druženje na Bloškem jezeru 2015
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