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• Ски Опрема за почетници
• Скии ( идеална висина е да биде измеѓу брада и нос,каде во висина на
устата) Што се подолги скиите се постабилни но и потешки за
управување,затоа на почетниците им се препорачуваат пократки
скии.Исто така важна е и флексибилноста што се пофлексибилни скиите
се и помеки и поспори.
• Везови се сигурносен механизам кој ја прицвртува скијата за
кондурата.Денес скиите се купуваат заедно со везовите и така и се
продаваат
• Кондури – Кога купуваме кондури треба да обратиме внимание на типот
кој ни одговара.За почетници се препорачуваат помеки кондури додека
за искусните скијачи потврда кондура.
• Стапови (Се бираат спрема нашата висина,најправилно се мери кога сме
во ски кондури го вртиме стапот наопачки го држиме испод „хрпљите„и
ако имаме формирано прав агол тоа е висината која ни е потребна
• Наочари,кацига,ракавици,јакна,панталони,чорапи,кацига препорачувам!

Да се изнајми или купи?
- Ако скијате помалку од 10 дена во годината најдобро е да изнајмувате
опрема.Нема да треба да се одржува и да се носи (по аеродроми,коли итн)
- Но ако сте голем љубител на скијањето најдобро е да имате своја опрема
Одржување на Ски Опрема?
Опремата за скијање се одржува со алат наменет само за сервисирање на ски
опрема и пожелно е пред сезона и во текот на сезоната да ги наострете ги
рабовите на скиите(кантовите), подмачкајте и прилагодете (проверат)ги
везовите (најдобро е во Ски Сервис). Алатките и материјалите што ви се
потребни за сето ова се метални и пластични шпакли, турпии (груби и фини),
шмиргла , полиестерски стапчиња, пегла, ацетон или нитро, восоци-мажа и
неколку крпи. Новите скии треба да се сервисираат пред првата употреба за
да бидат полесни за управување.
На крајот на сезоната на скијање, опремата треба да се заштити и исчисти.
Скиите треба да се исчистат и да се нанесе слој од мажа на лизгачката
површина за да се спречи корозија. Ако немате што друго да сторите, можете
да ги измиете и исушите скиите со крпа и потоа да ги врзете и да ги оставите
исправено. Најдобро е да ги заштитите рабовите на скиите од корозија со тоа
што ќе ги премачкате со крпа натопена во парафин, вазелин или машинско
масло. Везовите исто така треба да се чистат и да се испрскаат спреј, по
можност WD-40.

Ски Кондури (удобност и контрола врз скиите)
• Првиот услов за удобност и контрола е точниот број на кондури.Стопалото
мора да е фиксирано и да нема „луфта„ само прстите да може да се
движат.Ова се однесува и на петата која не смее да се поместува нагоренадоле кога се закопчани кондурите.
• Огромен процент на скијачи скијаат со преголеми кондури на кои стапалото
им „плива„ и немаат адекватен пренос на движењето од кондура на скија.Тоа
се случува поради следново:
1.кога сме ги купиле биле ОК ,но со време улошката попушта и ногата шета
2.кај почетниците тоа прво чуство кога пробуваат за прв пат ски кондури каде
ногата е фиксирана и мислат дека им се мали па бараат број додека не се
чуствуваат удобно( се случува и до 3 броја да купат поголеми кондури)
Флекс индекс
Флекс индексот е број кој укажува на отпорност на кондурите за свиткување
нанапред (цврстина на кондурите). Кондурите со мал флекс-индекс од 50 до
70 се наменети за почетници, а оние со флекс индекс од 100 или повеќе се
дизајнирани за поискусни скијачи. Важно е да се запамети: секој
производител има своја скала на Flex Index, затоа не сите кондури со истиот
флекс се исто тврди има разлика од модел до модел.

• Кои се вистинските скии ?
• При изборот на скии, прво мора да си „признаете„ кое е
вашето скијачко знаење, и каде планирате да скијате?
• Уредени патеки
• Длабок снег
• Сноу парк
• Тежината
• Дете,Возрасен
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