Tot ce trebuie sa stii despre echipamentele de ciclism
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Mersul pe bicicleta este o activitate extrem de placuta, dar care poate ajunge
sa devina chinuitoare atunci cand nu oferi suficienta atentie anumitor aspecte.
Cu toate ca echipamentele de baza ale unui biciclist trebuie sa fie formate dintro tinuta corespunzatoare, foarte multi dintre acestia ignora constant
recomandarile specialistilor.

www.elevensportswear.ro
Echipamentul adecvat reprezinta unul dintre dezideratele unei ture sau ale unui
antrenament reusit, motiv pentru care iti vom prezenta in randurile de mai jos
importanta fiecarei piese de echipament si cum o poti alege pe cea corecta. Avand in
vedere faptul ca ne indreptam cu pasi repezi catre mult asteptatul sezon de
primavara - vara, reprezentantii magazinului online www.elevensportswear.ro iti vor
spune tot ce trebuie sa cunosti despre elementele de baza ale unui echipament de
ciclism pentru vreme calda.
Pantalonii de ciclism
Un aspect vital pe care fiecare il urmareste in timpul pedalatului este confortul.
Prezenta senzatiei de confort in timpul unei sesiuni de ciclism este dictata de pozitia
adoptata in timpul mersului si de pantalonii de ciclism pe care ii porti. Specialistii
sustin ca aceasta piesa ar fi si cea mai importanta datorita faptului ca se muleaza
usor pe corp, micsorand rezistenta la inaintare - sunt prevazuti cu bazon, intaritura

din zona sezutului.
Pantalonii de ciclism sunt atat pentru barbati, cat si pentru femei. Cei destinati
publicului feminin se gasesc mai stramti in zona braului si sunt, de regula, mai scurti.
O pereche de pantaloni de ciclism este formata din mai multe bucati, cunoscute si
drept fasii de material cusute, in vederea posibiltatii acestora de a se mula dupa
pozitia pe bicicleta a persoanei care ii poarta. Numarul de bucati a devenit tot mai
putin relevant de cand cu materialele supraelastice, insa tot poate constitui un
indicator eficient al calitatii respective.
Tricoul de ciclism
Acesta se aseamana si altor tricouri destinate activitatilor sportive, fiind fabricat din
poliester, dar difera de acestea, intrucat este mai stramt pe corp din ratiuni
aerodinamice. In plus, prezinta si niste buzunare la spate care au un dublu rol. In
primul rand, ofera un strat suplimentar de protectie termica spatelui si permite sa iei
diferite lucruri cu tine, fara a fi necesar sa iei o borseta sau un ghiozdan.
Tricourile de ciclism sunt realizate din material sintetic pentru a elimina umezeala, iar
purtarea pe dedesubt a unui tricou sau maiou din bumbac anuleaza aceasta
proprietate, motive pentru care este si sugerat a se purta pe dedesubt un maiou
sintetic sau baselayer.
Manusile de ciclism
Pornind de la ideea ca protectia este un factor esential atunci cand mergi pe bicicleta,
o pereche de manusi nu va trebui sa iti lipseasca din dotare. De asemenea, ai parte si
de un beneficiu in plus, extra aderenta si confort mainilor tale. Manusile sunt realizate
cu ajutorul unor materiale care permit pielii sa respire si care asigura o ventilatie
facila.
Zonele cu insertii pentru confort sunt compuse dintr-un gel care amortizeaza socurile
suferite de mana atunci cand se afla pe ghidon.
Daca ai aflat si tu importanta principalelor piese ce alcatuiesc echipamentul de
ciclism, trebuie sa stii ca nu mai este timp pentru a ezita. Este foarte important ca
aceasta activitate sa se desfasoare in conditii optime care sa iti garanteze un nivel
adecvat de sanatate si siguranta. Intra acum pe elevensportswear.ro si exploreaza
ofertele disponibile!
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