Výber bežeckých lyží
Bežecké lyže rozdeľujeme do dvoch skupín: lyže na klasický štýl alebo lyže na korčuľovanie.
Výber lyží na klasiku
Najdôležitejším parametrom pre výber dĺžky lyží na klasiku je hmotnosť lyžiara. Vysvetlenie v skratke:
každé lyže na klasiku majú približne pod viazaním odrazovú zónu. Keď stojíte na lyžiach na oboch nohách
vaša váha je rovnomerne rozložená na obe lyže a odrazová zóna by sa nemala dotýkať podložky. Pri
odraze lyžiar prenesie hmotnosť na jednu nohu a v tom momente sa odrazová zóna, na ktorej je stúpací
vosk alebo šupiny, dotkne podložky a zahryzne sa do snehu, čím poskytuje tú správnu oporu a stabilitu pri
odraze.
Ak si vyberiete na svoju hmotnosť krátke lyže, v takom prípade budete na lyže pôsobiť príliš veľkým
tlakom a odrazová zóna vás pri sklze bude brzdiť čím stratíte veľa energie. V žiadnom prípade sa nemusíte
báť, že s dlhšími lyžami budete neobratný. Dlhšie lyže poskytujú dlhšiu sklzovú časť sklznice čím je
bežkovanie pohodlnejšie a zábavnejšie.
Pre rekreačných bežkárov odporúčame lyže so šupinami, ktoré nahrádzajú vosk a lyžiarovi tak odpadá
starosť o voskovanie, ktoré je v mnohých prípadoch komplikované.
V kategórii rekreačných lyží so šupinami má značka Rossignol v ponuke populárny model X-TOUR
VENTURE AR alebo model s kvalitnejším jadrom X-TOUR ESCAPE NIS AR. Výhodou týchto lyží pre
turistických lyžiarov je väčšia šírka pod viazaním s miernym vykrojením, vďaka čomu sú stabilnejšie
a pohodlnejšie sa ovládajú. Pre športovejšie zameraných bežkárov ponúkame lyže ZYMAX CLASSIC vo
verzii so šupinami alebo bez šupín s kvalitnejším odľahčeným dreveným jadrom vystuženým bazaltom.
Pre výkonnejších bežkárov sú na výber lyže s ľahučkým jadrom HONEYCOMB pri modeloch DELTA CLASSIC
NIS, DELTA COURSE CLASSIC NIS alebo špičkové X-IUM CLASSIC WCS.
V kategórii EVO má Rossignol k dispozícii lyže vhodné pre fitnessovo orientovaných bežkárov. Vďaka
väčšej šírke sú na výber lyže kratšie, výsledkom čoho je kratšia klzná plocha sklznice a je potrebné pri
tomto druhu bežkovania vydať viac energie.

Výber lyží na korčuľovanie
Lyže na korčuľovanie vyberáme tiež podľa hmotnosti lyžiara a tvrdosti lyží. Bežkár ťažšej postavy
potrebuje tvrdšie lyže a naopak ľahší lyžiar potrebuje mäkšie bežky. Korčuliarske bežky sú hladké, aby mali
lepší sklz a často majú dve drážky kvôli lepšej vodivosti a vystúpené hrany pre stabilitu pri odraze.
Pre športovo-rekreačných skaterov má Rossignol v ponuke lyže ZYMAX SKATE a pre výkonnejších
korčuliarov sú na výber kvalitné lyže s jadrom Honeycomb DELTA SKATE, DELTA COURSE SKATE alebo
elitné X-IUM SKATE WCS. Lyže X-IUM SKATE WCS majú označenie S1,S2 alebo S3, čím je definovaná
tvrdosť lyže a výška priehybu pre rôzne typy snehu.

Výber obuvi na bežky
Výberu obuvi na bežky je potrebné venovať maximálnu pozornosť, aby ste si vybrali správnu
tvrdosť, veľkosť a tvar. Musíte mať na zreteli, že kupujete športovú obuv ...
Musíte mať na zreteli, že kupujete športovú obuv a musí vám dokonale padnúť na nohu. Pre
každého bežkára je veľmi nepríjemné, keď ho v strede túry začnú topánky odierať alebo tlačiť.
Obuv vyberáme presne na veľkosť chodidla. Neodporúčame kupovať väčšiu veľkosť kvôli hrubším
ponožkám, pretože keď sa vám vnútorné vystlanie topánky používaním vytlačí, tak sa vám bude
noha v topánke pohybovať a bude vám odierať pätu. Ale nemôžete ani počítať, že by vám časom
obuv povolila, pretože špička aj päta bývajú vystužene pevným materiálom.
Medzi dámskymi a pánskymi topánkami Rossignol je rozdiel v šírke kopyta, dámska obuv je
v prstovom kĺbe užšia ako pánska. Všetky topánky Rossignol sú kompatibilné len so systémom
viazania NNN z dielne Rottefella.

Bežkársku obuv rozdeľujeme na turistickú, obuv na klasiku a korčuliarsku.
Pri turistickej obuvi je kladený dôraz na komfort, majú pohodlnejšiu papučku, sú širšie, mäkšie
a majú viac tepelnej izolácie. Najpopulárnejšie modely turistickej obuvi od značky Rossignol je
model X-3, X-5 alebo dámska X-3 Wa X-5 W, ktoré majú plastové vystuženie päty, teplom
tvarovateľné papučky a sú zateplené izoláciou Thinsulate.
Obuv na klasický štýl bežkovania je nižšia a umožňuje v členku neobmedzený ohyb. Pevné
usadenie päty v topánke je veľmi dôležité, preto sú topánky na klasiku v oblasti päty vystužené
plastom alebo pri pretekových modeloch karbónom. Predná časť podrážky v prstovom kĺbe je
mäkká a tým zaručuje ohyb chodidla pri odraze. Značka Rossignol má v ponuke viac modelov, ktoré
sa medzi sebou odlišujú podľa hmotnosti a použitých materiálov. Základný model na klasiku je
obuv X-6 CLASSIC, ďalší model s kvalitnejšou podrážkou X-8 CLASSIC, a ľahučká X-10 CLASSIC. No
a nakoniec má pre pretekárov značka Rossignol pripravené topánky s ultranízkou hmotnosťou XIUM WC CLASSIC.
Obuv na korčuľovanie je vyššia, s plastovým alebo pri pretekárskych topánkach s karbónovým
vystužením na členku a s tvrdou podrážkou. Členkové vystuženie je buď s pevného plastu alebo
s karbónu (preteková obuv) s možnosťou stiahnutia nad členkom suchým zipsom alebo račňou.
Vystuženie v oblasti členku a tvrdá podrážka je potrebná pre stabilitu chodidla pri odraze.
Základný model obuvi na korčuľovanie sú topánky X-6 SKATE, vyšší model X-8 SKATE alebo model
s tvrdšou podrážkou X-10 SKATE. Pre bežkárov na pretekovej úrovni sú určené topánky X-IUM WC
SKATE s karbónovou výstuhou v podrážke a karbónovou manžetou v členkovej oblasti .
Pri hľadaní vhodnej obuvi sa určite stretnete s Combi topánkami, ktoré sú vhodné na klasiku aj
korčuľovanie. Sú v nich skombinované vlastnosti korčuliarskej vyššej manžety s kĺbom s mäkkou
podrážkou v ohybe z topánky na klasiku. Značka Rossignol označuje takúto obuv prívlastkom
PURSUIT, a opäť má v ponuke niekoľko modelov podľa úrovne výkonnosti. Prvou topánkou v rade je
model X-6 COMBI, ľahšia a vyššia X-8 PURSUIT a nakoniec obuv s pretekovými prvkami X-IUM WC
PURSUIT.
Backcountry obuv je veľmi podobná turistickej vyššej triede bežeckých topánok, ale sú
robustnejšie, so širšou podrážkou a na zvršku je použitý oderu odolný materiál. Slúži na túry vo
voľnom teréne a vďaka svojej robustnosti umožňuje prípadné zlyžovanie miernejších svahov.
Základný model BC X-2 je nižší a na stiahnutie slúži jednoduché šnurovanie. Model BC X-6 už má
šnurovanie prekryté odolnou látkou z Cordury a má plastové vystuženie členku s kĺbom
a stiahnutím na suchý zips.

Výber bežeckých palíc
Pri výbere bežeckých palíc sa hlavne musíte rozhodnúť pre správnu dĺžku palíc, ale dôležitými
kritériami pre výber sú tiež materiál paličky, grip s pútkom a košík...
Materiál palíc má vplyv na základné vlastnosti ako sú tuhosť, hmotnosť a odolnosť palíc.
Tuhosť palice je najdôležitejší parameter. Čím sú palice tuhšie a ľahšie, tým sú vhodnejšie pre
výkonnejšieho bežkára. Ťažšiemu a silnejšiemu lyžiarovi sa bude mäkká palica ohýbať
a neposkytne mu oporu v miestach kde to bude najviac potrebovať. V paliciach značky
Rossignol je použitý hliník, karbón alebo zmes karbónu a skleného vlákna.
Pri turistických paliciach sa používajú zliatiny hliníka (XT-700, XT-600 CORK), ktoré sú veľmi
odolné a pri páde sa väčšinou len ohnú. V obchode ich kúpite za výhodnejšiu cenu, patria
medzi najlacnejšie na trhu.
Paličky so 100% karbónu používajú prevažne pretekári alebo športovejšie orientovaný
bežkári(AIR FORCE), ktorý potrebujú tuhé palice s nízkou hmotnosťou. Karbónové palice sú
pevné a ľahké, ale pri páde sa môže zlomiť a cena karbónových paličiek je dosť vysoká.
Kompromisom pre výkonnejších bežkárov sú kompozitové palice vyrobené zo zmesi karbónu
a skleného vlákna, kedy karbónové vlákna zastupujú od 10% do 90% celkového obsahu.
Samozrejme palice, ktoré obsahujú vyššie % karbónu sú tuhšie, ľahšie, ale aj drahšie. Značka
Rossignol v tejto kategórii má v ponuke niekoľko modelov ako napr. modely CARBON 30,
CARBON 50 alebo rekreačné X-500.
Grip s pútkom pri turistických paliciach býva zvyčajne základná plastová rukoväť
s jednoduchým nylonovým pútkom, ktoré má jednoduchý mechanizmus na nastavenie dĺžky
pútka.
Pri výkonnejších paličkách sa často stretávame s prírodným korkovým gripom, ktorý nechladí
dlaň a nešmýka sa, takže držanie palice je pohodlnejšie. Tiež sa môžeme stretnúť s gripom zo
„syntetického korku“. V takom prípade sa jedná o zmes syntetického materiálu a prírodného
korku.
Kvalitnejšie športové palice majú už asymetrické pútko určené presne pre ľavú alebo pravú
ruku. Okrem zápästia je pútko vedené aj medzi palcom a ukazovákom, čo napomáha technike
práce s palicami, pretože po odraze môžete palicu pustiť a pri spätnom švihu sa vám vráti do
dlane.
Košík na paliciach má za úlohu stabilizovať odraz palicou. Pokiaľ sa pohybujete na upravených
tratiach stačí vám ľahký malý košík. Ak sa viac pohybujete v prešľapanej stope v hlbšom snehu
potrebujete väčší košík, aby zabránil prabáraniu pri odraze.
Dĺžka palíc závisí od štýlu bežkovania, ktorý preferujete. Pri klasike by mali palice po
zapichnutí do snehu siahať približne po ramená, aby bol odraz čo najúčinnejší. Pre
korčuliarsku techniku potrebujete palice s dĺžkou na hranici medzi bradou a nosom. Zdatný
bežkári, ktorým to ich výkonnosť dovoľuje a majú dokonale zvládnutú techniku, volia palice
ešte dlhšie ako sú odporúčané.
Hlavne turisti by nemali svoje sily preceňovať a vyberať si príliš dlhé palice. Treba mať na
zreteli nielen štýl jazdy, ale aj zdatnosť bežkára.
Pri výbere dĺžky si môžete orientačne pomôcť priloženou tabuľkou.
Výrobca: ROSSIGNOL S.A., Francúzsko
Dovozca: BRETTON s.r.o.
Informácie pre spotrebiteľa: www. bretton.cz

