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Skoki narciarskie
dyscyplina sportowa 
polegająca na 
oddawaniu skoków na 
nartach.



Skoki narciarskie- zimowa dyscyplina sportowa 
rozgrywana na skoczniach narciarskich od 

połowy XIX w. Skoki narciarskie wraz z biegami 
narciarskimi oraz kąbinacją norweską należą 
dorodziny sportów narciarstwa klasycznego.



Dyscyplina ta cieszy się 
popularnością głównie w 
Europie, szczególnie w 
krajach nordyckich i Europy 
Środkowej , a poza Europą 
dyscyplina ta jest popularna 
głównie w Japonii.



Celem jest wykonanie jak najdłuższego skoku po rozpędzeniu 
się i odbiciu od progu skoczni. Na największych skoczniach, tzw. 
mamucich, możliwe są skoki przekraczające 250 metrów 
(konkurencję tę nazywa się wtedy lotami narciarskimi). Ocenia 
się odległość uzyskaną przez zawodnika oraz styl skoku.



Miejscem, w którym narodziły się zimowe konkurencje klasyczne, w tym także skoki, jest Norwegia. Tam 
właśnie pojawili się narciarze, wykorzystujący „dwie deski” nie tylko do biegania, ale i skakania. Jednym 
z nich był Sondre Norheim z Telemarku, oraz pierwszy rekordzista w długości skoku narciarskiego Olaf 

Rye. Pierwszy klub narciarski, Trysil Shooting and Skiing Club, założono na początku lat sześćdziesiątych 
XIX wieku. W tym samym czasie zorganizowano pierwsze zawody narciarskie „Holmenkollen Nordic”, 

które z czasem zyskały miano igrzysk nordyckich. Pierwsza większa skocznia została zbudowana 
w Holmenkollen, gdzie 31 stycznia 1892 rozegrano pierwszy konkurs skoków, podczas którego najdalej 

skoczył Arne Ustvedt (21,5 metra). Szybko popularność poza Norwegią skoki zyskały także 
w Finlandii i Szwecji, a poza Skandynawią znalazły uznanie w Austrii, Szwajcarii i pozostałych krajach 

alpejskich.



Początki skoków w Polsce to 
rok 1908, kiedy to 
przeprowadzono konkurs 
skoków w Sławsku (wygrał 
zawodnik „Czarnych 
Lwów” Leszek Pawłowski).



Pierwsze polskie sukcesy 
pojawiły się w 1936 na IV 

Zimowych Igrzyskach 
Olimpijskich w Garmisch-
Partenkirchen. Stanisław 

Marusarz skoczył wtedy 73 i 
75,5 metra i zajął 5. miejsce. W 

tym samym roku powstała 
największa mamucia skocznia 
w Planicy, na której 15 marca 

została złamana bariera 100 
metrów. Dokonał tego 

Austriak Josef Bradl, który tego 
dnia uzyskał 101 metrów.





Polscy sportowcy odnosili liczne sukcesy we wszystkich najważniejszych zawodach w skokach narciarskich. 
Na zimowych igrzyskach olimpijskich Polacy zdobyli 9 medali (8 indywidualnie i 1 drużynowo). 
Indywidualnymi mistrzami olimpijskimi byli: Wojciech Fortuna (1972) oraz Kamil Stoch (dwa tytuły w 2014 
i jeden w 2018). Cztery medale zdobył też Adam Małysz (srebrny i brązowy w 2002, dwa srebrne w 2010). 
W 2018 reprezentacja Polski zdobyła brązowy medal olimpijski w konkursie drużynowym.



Czterech polskich skoczków ustanowiło 
lub wyrównało rekord świata w długości 
skoku narciarskiego. Byli to: Bronisław 
Czech (79,5 m w 1931), Stanisław 
Marusarz (95 m w 1935), Piotr Fijas (194 
m w 1987) i Adam Małysz (225 m w 
2003 – wyrównany rekord). 
Aktualnym rekordzistą Polski w długości 
skoku narciarskiego jest Kamil Stoch, 
który w 2017 skoczył 251,5 metra w 
Planicy.



Trzymamy kciuki 
za naszych 
Skoczków.


