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1. POVESTEA NOASTRĂ ȘI PRIMUL
ECHIPAMENT DE SNOWBOARD

4

Iarna ne va întâmpina în curând cu un nou alb covor, iar noi
Cristi și Alina instructorii Școlii de Snowboard CRISSPORTS ne-am
propus să începem ceva mai devreme acest sezon, cu acest prim
material, ca tu să aluneci voios și bine pregătit, cu echipamentul
corect ales, din rândurile ce urmează să le citești. Uite așa, după
promisiunea făcută de Cristi unora dintre voi „eroi ai zăpezii”, neam gândit să urcăm material informativ de valoare pe site.
Atunci când am început să ne dăm cu placa, nu știam nimic despre
echipament și alegerea lui. Nu aveam în apropiere vreun magazin de unde
să ni-l cumpărăm, iar de închiriat nici vorbă în împrejurimile din nordul țării
unde ne aflăm noi. Am folosit ani la rînd echipamente împumutate de la
prieteni, care erau în acel moment cele mai potrivite pentru noi chiar dacă
plăcile erau prea mari și late, booții vechi și de asemeni mari, legături a
căror strapuri nu prindeau prea bine, canturi neascuțite. Cam așa am
început noi. Experiența repetată în acest fel ne-a motivat să căutăm
informații despre snowboarding și echipamentul potrivit, deoarece ne
săturasem de căzături și lipsa totală de control, fiind conștienți că nu
evoluăm din această cauză și că un alt echipament potrivit nouă, ne-ar
schimba ritmul de învățare, aducându-ne așteptata împlinire.
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A LINA
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Placa cu care am început
snowboardingul am cumpărat-o în
urmă cu 9 ani, dintr-un magazin de
specialitate din Brașov, la îndemnul
unui prieten. Nu știam după ce
criterii să o aleg și m-am mulțumit
să am o placa nouă și potrivită unui
începător. Deoarece stocul pentru
fete era limitat, am ales o placă
Nitro Vandal din gama de băieți.
Corespundea ca dimensiuni dar era
direcțională și prea puțin flexibilă
pentru începători. Nu am știut să
țin cont nici de ordinea pieselor din
echipament. Legăturile le primisem
iar booții i-am achiziționat la final.
Deoarece
în
magazinul
de
specialitate din care i-am ales nu
aveau în stoc mărimea potrivită
mie, am făcut greșeala de a-i
cumpăra mai mari, numai din
dorința de a avea echipamentul
complet. Atunci nu m-am gîndit la
dezavantajele
echipamentului
necorespunzător, adică la placa
rigidă ce era greu de o manevrat,
la booții cu aproape 2-uă numere
mai mari, în care îmi jucau
picioarele, neavând control pe
cantul de la degetede. Toate
acestea le-am simțit pe urmă, în
practică, printr-o evoluția stîngace
și lentă.

C RISTI
Primul echipament adică placă,
legături și booți, asta consideram esențial pe
atunci, le-am cumpărat din Austria de la un
centru de închiriat echipamente, din stațiunea
Faschina/Voralberg, care își reînnoia stocul cu
unul de actualitatea lui 2005. Era o placă
albastră cu legături roșii și booți, toate marca
Nitro, folosite; echipament cărora multor ființe,
înaintea mea, le-a colorat sufletul înfrigurat în
iarnă. Placa era wide (lată) iar legăturile
mărimea L, pentru booți rigizi.
Habar nu aveam cum să îl aleg. Cum nu
știam cum trebuie să fie, la ce detalii să mă uit,
dar hotărât și cu bani în buzunar, totuși am fost
norocos. Omul, în a cărui centru de închirieri
eram, era expertul iar eu am urmat în proporție
de 80% indicațiile lui, restul de procente le-au
ales ochii atrași de desenul de pe ea. Așa că, eu
nu am pus la îndoială ghidarea expertului care
căuta prin rastel placa care să îmi vină până la
bărbie și care să se potrivească cu mărimea
piciorului meu. M-a întrebat apoi la ce nivel sunt
și în ce stil îmi place să mă dau. Începător
desigur și pe pârtie i-am răspuns. Și uite așa
lățimea plăcii era cam mare pentru mărimea
piciorului meu, dar atunci mai mult a contat
surferul în plină acțiune pe marele val, desenat
pe placă și lungimea potrivită pînă la bărbie a ei.
M-a mai întrebat ce îmbrăcăminte doresc, eu
răspunzând că am deja, și în gând am continuat
salopetă de ski veche și demodată, dar nu conta
asta prea mult pe focul intrerior turbat de
explorare a senzației de alunecare pe zăpadă cu
noul echipament.
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Concluzia pentru rândurile citite până acum ți-o expunem în
fraza următoare:
„Pentru

o experiență plăcută alege-ți echipamentul
potrivit de la început”

Din cei 5 ani de experiență ca instructori, alături de voi,
sute de elevi și oameni minunați, am observat problema de
început de care și noi ne-am ivit, echipamentul nepotrivit. An
de an producătorii scot pe piață sute de produse, denumiri și
tehnologii care te pot deruta, în special pe tine, nou venit.

6
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Să te dai cu placa poate fi intimidant, în special dacă te
afli în fața primei experiențe, te poți simți copleșit de ceea ce
înseamnă opțiunile și artificiile ce par complicate ale
echipamentului, dar și de tonele de cuvinte și termeni noi,
nefamiliari, ție încă.
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Am creat acest ghid ca să-ți îndepărteze grijile,
oferindu-ți noțiunile cheie, care te vor ajuta să pornești corect
pe o solidă fundație, înainte de la prima încercare. Așadar, din
experiența noastră personală, din experiența celor pe care iam instruit, din vasta informație de specialitate din cărți și
manuale, generală de pe internet și pe alocuri trunchiată;
prezentă pe site-urile de opinie, din toate acestea, adunate am
structurat acest material pe care ți-l oferim și în care îți
împărtășim pașii de care să ții cont ca să îți clarifice cum să
alegi echipamentul de snowboard pentru tine și nevoile tale
personale.
La nivel de învățăcei cam 80% am observat din munca
noastră cu oamenii că alegerea echipamentului corespunzător
este prea puțin știută. Această responsabilitate personală este
lăsată pe seama specialistului. Ei, acum îți spun că este o
experiență plăcută să îți alegi echipamentul sub îndrumarea
vânzătorului din magazinele specializate precum am făcut și
eu, pentru că majoritatea dintre aceștia sunt pasionați de acest
minunat, alb sport. Dar ce se întâmplă când îți iei placa de la
garajul de lângă bloc? Sau din știu eu ce alt loc, unde se aduc și
apar ca ciupercile după ploaie, echipamente care mai de care?
Acordă-ți timp chiar acum să parcurgi materialul care îți
este ghid și prin care noi îți suntem alături și te îndrumăm pas
7
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cu pas și care te pregătește dobîndind cunoașterea de a
distinge și selecta echipamentul de snowboard.

Începe lectura, începe aventura ... ,

2. SCURTĂ PREZENTARE A
ECHIPAMENTULUI ESENTIAL
8

Datul cu placa se practică în solicitante și de multe ori
neiertătoare condiții ale mediului montan și cere echipament
specific neapărat. Îți vom enumera componentele din
echipament iar apoi vom vorbi despre fiecare în parte.

 Placa
 Legăturile
 Booții
 Hainele
 Casca
 Ochelarii
D ESPRE

PLACA DE SNOWB OARD

Snowboardul este o unealtă concepută să alunece și să
se întoarcă în funcție de cum o manevrezi. Are o talpă din
material plastic numit polietilenă și este înconjurată de muchii
din metal bine ascuțite, să vireze, ce se numesc canturi (cel de
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la călcâie și cel de la degete) ce au rol de hățuri ca să frânezi și
un miez preponderent din eternul lemn.

Mai are un vârf și o coadă, ambele fiind puțin curbate, ca
să nu se afunde în zăpadă. Forma plăcii este concavă, fiind mai
îngustă la mijloc și mai lată la capete, aspect care favorizează
ușurința efectuării virajelor. Este prevăzută pe partea
superioară cu găuri sau șină în care se înșurubează legăturile.

9

Pe piață se găsesc 4 tipuri de profile de plăci: clasicul
Chamber, Rocker, Plat și Hibrid combinația dintre ele.
O bună înțelegere a formei plăcii și a proprietății de
flexie și torsiune a ei, te va propulsa rapid prin pașii evoluției,
înspre explorarea muntelui, prin manevrarea acesteia în mod
natural , însă ai nevoie și de o tehnică anume, pe care ți-o vom
prezenta într-un alt material.
Important este să știi despre faptul că placa de snowboard nu
are frâne și te sfătuim s-o așezi cu legăturile în jos pe zăpadă,
asigurîndu-te că ai pus-o în loc sigur dar nu la conservat.

9
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D ESPRE

LEGĂTURI

Legăturile sunt piesele care fac conexiunea dintre tine și
placă. Ele transferă mișcările precise, conștiente pe care le faci
cu picioarele pentru a controla snowboardul. O pereche de
legături de calitate îți vor spori abilitățile de dat și progresul.

1
0
Pe piață sunt disponibile 2uă tipuri de legături: soft (cele
mai comune) și hard (speciale pentru plăci stil alpin). În
practica noastră, folosim legăturile soft. La rândul lor, ele se
împart în 2uă categorii:
 step-in și
 cel cu 2uă curele
În timp ce ambele prezintă avantaje și dezavantaje, noi
optăm pentru folosirea celor cu 2uă curele, deoarece la
acestea poți face o ajustare fină, fapt care duce spre acuratețe
și performanță.
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Legăturile sunt compuse din componentele:
o
o
o
o

o structură sau cadru/schelet
o platformă (talpă)
un spoiler
și curele (de la degete și gleznă).

Cea mai importantă parte a legăturilor este spoilerul,
acea limbă înaltă de la călcâi, ce susține piciorul. Datorită lui ai
control pe cantul de la călcâie. De asemeni, este de reținut că
acesta trebuie să se poată ajusta, înclinându-se în față pentru a
modifica unghiul gleznei.

1
1

Majoritatea legăturilor se prind pe placă printr-un disc
numit sistem de prindere 4D, prin 4 șurube. Datorită acestui
sistem de prindere se poate ajusta atât distanța dintre legături,
cât și centrarea lor pe lățimea plăcii, astfel încât booții să nu
treacă peste cantul de la degete, dar nici peste cel de la
călcâie. O a treia ajustare posibilă este aceea a unghiurilor
fiecărui picior în parte, acestea se stabilesc după
caracteristicile fizice specifice fiecărui individ în parte.
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D ESPRE

1
2

BOOŢ I

Booții reprezintă încălțămintea pentru snowboard,
aceștia fiind concepuți atât pentru bărbați cât și pentru femei.
Sunt alcătuiți din 2uă părți:
Partea interioară are un ciorap din material respirabil și tălpică,
ambele detașabile. Ciorapul are un sistem de legare
independent pe partea exterioară.
Partea exterioară este fabricată din materiale mai dure, cu
proprietăți impermeabile, cu talpă aderentă ca să nu aluneci și
călcâi solid. Sistemul de închidere variază de la cel clasic cu
șiret, la șnur sau Boalacing.
Producătorii construiesc booții specifici stilurilor de ride,
rezultând 2uă mari categorii: Soft booți și Hard booți (clăpari).
12
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Booți Soft pentru Freestyle și Freeride au grade de
rigiditate diferite, de la cel moale la cel rigid. Booții mai moi
sunt confortabili și îi recomandăm pentru începători, pe când
cei tari conferă o mai bună precizie, însă cer abilități tehnice
peste nivelul de începător.
Booții Hard sunt acei clăpari potriviți stilului alpin.

3. PAȘII CHEIE PENTRU TINE
Pașii pe care să-i urmezi pentru a avea o imagine de
ansamblu în alegerea echipamentului sunt răspunsurile la
următoarele

1
3

a)ÎNTREBĂRI :

1. Cât timp o să petreci practicând snowboardingul?
Ocazional sau în fiecare weekend? Dacă te dai ocazional,
noi îți recomandăm să îți închiriezi echipamentul de la centrele
specializate de la baza pârtiilor. Du-te cu temele făcute, adică
bine informat. Dacă ești dornic de alunecare în întregul sezon,
atunci te sfătuim să ai propriul echipament (măcar booții)!

2. Care sunt interesele tale plecând de la stilul pe care
vrei să îl exprimi?
Datorită tehnologiei dezvoltate din zilele noastre
echipamentul a ajuns să fie specific atît zonei în care te dai cît
și stilului pe care îl preferi. De exemplu echipamentul folosit în
13
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stilul Freestyle (pe pîrtie sau în snowpark) este diferit de cel
Freeride (înafara pîrtiei) sau stilul Alpin.

3. Știi că echipamentul se alege în funcție de
dimensiunile corporale specifice fiecărui individ?
Se ține cont de greutate, înălțime și mărimea piciorului.
Un aspect important de reținut: citește specificațiile fiecărui
produs atunci cînd îl alegi, deoarece conțin tabele cu mărimile
corespunzătoare fiecărui individ în parte.

4. Care este nivelul tehnic al tău?

1
4

Începător

Te descurci

legând viraje derapate pe

pârtiile verzi (domoale) și „pășești” cu entuziasm pe cele
albastre, adică ușoare?

Novice/Intermediar Cobori cu ușurință pârtiile notate
cu roșu, de dificultate medie, controlând viteza și trasa (linia pe
care cobori) prin continuitatea virajelor?
Avansat Ai deja stil /fluență? Guști din relaxare? Dacă
tragi cu ochiul înapoi, îți vezi urma virajelor ca o linie de stilou.
Salți în lumea dinafara pârtiei, la adevărata senzație pe zăpada
nebătută?

Expert

Trăiești în libertate și detașare în timp ce

aluneci? Ești mulțumit de creația ta - săritura, rotația,
aterizarea - în zăpada adâncă dar și pe cea bătută? Acestea
sunt instrumentele de joacă ale unui expert.
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5. Ce buget ai pentru achiziționarea echipamentului?
Indiferent de prețul pe care tu decizi să îl plătești, în
prezent ai acces la o mare diversitate de produse împărțite pe
categorii de preț (mic, mediu, mare).
Cel mai indicat ar fi să îți achiziționezi echipamentul din magazilele
de specialitate.

Următoarele site-uri sunt magazine specializate în echipamente de board și nu
numai:
Susținem magazinele la nivel local . Acestea sunt :
www.freesport.ro 
www.mush-room.ro 
Iar următoarele magazine sunt din toată țara care livrează produsele prin servicii
de curierat sau poştă.
www.funride.ro
www.theswitch.ro
www.skateworld.ro
www.u-man.ro

1
5

www.burton.com Pionerii aceștia pun la dispoziție pe site-ul
lor o
unealtă
numită
configurator pentru alegerea
echipamentului, care îți poate fi de mare folos.
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B)

AFLĂ CUM SĂ ÎȚI ALEGI ECHIPAMENTUL POTRIVIT
A LEGE PLACA DE SNOWBOARD
Nu uita, când vine momentul să decizi ce fel de placă să
folosești, ține cont de următoarele aspecte (generale ce sunt
valabile și pentru selectarea legăturilor și a booților):
 nivelul la care ești
 caracteristicile corporale (înălțime, greutate, mărimea piciorului)
 preferințele stilului de dat
 interesul de a testa varietatea de produse (noutățile în tehnologie).

1
6

Dacă ești începător orientează-te către o placă de
Freestyle mai flexibilă, deoarece îți va fi mai ușor de o
manevrat. Constituția fizică joacă cel mai important rol în
alegerea plăcii și anume:
1. o persoană grea are nevoie de un snowboard mai lung și rigid, pe
când uneia ușoare i se potrivește unul mai flexibil și mai scurt;
2. o persoană înaltă va folosi un snowboard mai lung, în timp ce o
persoană scundă unul mai scurt.
În general, pentru începători un reper este lungimea
plăcii între umăr și bărbie iar lățimea în funcție de mărimea
piciorului, adică vârful booților să nu depășească lățimea plăcii.
De obicei plăcile au standard pentru lățimi medii și late.
De asemenea există pe piață gama de echipamente
specifice femeilor, putând fi ușor de recunoscut după designul
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feminin, dimensiunile și caracteristicile specifice lor (placa mai
ușoară, mai îngustă și mai scurtă).
Nu în ultimul rând, un alt aspect de care să ții cont când
vrei o placă este stilul pe care dorești să îl alegi. Pe scurt, noi
am ales 2uă stiluri principale, ca să simplificăm teoria, astfel:


freestyle



freeride

 Snowboardul de Freestyle

1
7

Specific snowpark-ului, este ideal începătorilor deoarece e
flexibil și uşor de manevrat, însă mai instabil pe măsură ce
viteza crește;
Ca dimensiune e mai scurt, ceea ce ajută ca inițierea
virajelor să fie mai ușoară;
De asemenea are un design simetric Twin-tip sau
bidirecțional, permițând alunecarea fie cu un picior în față, fie
cu celălalt.

 Snowboardul de freeride
Este mai lung și mai rigid, ceea ce înseamnă o mai mare
stabilitate la viteză mare, însă mai greu de manevrat;
Direcțional - cu vârful mai moale, acesta generând o
inițiere a virajelor mai ușoară, iarcoada mai rigidă oferind o
fermitate crescută în completarea virajelor.
E conceput pentru a fi potrivit în orice împrejurare de dat:
 în mediul montan
17
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 în zăpadă mare, oferind o portanță net superioară decît cea de
Freestyle
 pe pârtii, coborâri în viraje carve.

A LEGE LEGĂTURILE
Când îți alegi aceste piese din echipament ține cont de
următoatele aspecte:
 să fie confortabile
 să fie compatibile cu sistemul de prindere pe placă
 să alegi mărimea potrivită (XS, S, M, L, XL) compatibilă
cu booții

1
8

 să fie cu flex mai scăzut, pentru începători
 Să aibă 2uă curele de fixare a booților
 să fie de bună calitate
Următoarele detalii sunt importante în ce privește
calitatea legăturilor:

 să aibă gas pedal înălțat (vârful tălpii de la legătură) prin care se realizeză
controlul pe cantul de la degete.
 partea din interior sau platforma - este concepută după forma piciorului,
conferă o bună aderență și absoarbe șocurile datorită materialului moale
din care este aceasta făcută.
 Cele două curele late de la gleznă sunt căptușite și concepute într-o formă
care se mulează după booți, detaliu ce înlătură punctele de presiune și
disconfortul; cele de la vârfuri acoperă vârful booților, conferind o mai bună
fixare.

18
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Orice mișcare mică/mare între booți și legături reflectă un control scăzut,
pierderea preciziei și un efort mai mare pe care mereu trebuie să îl depui,
diminuând din siguranța ta și a celorlalți în timp ce aluneci și un progres lent
precum am avut și noi, la început.

A LEGE

1
9

BOOȚII

Booții ar fi bine să fie prima achiziție din echipament,
deoarece în funcție de ei vei alege legăturile și apoi placa.
Reprezintă încălțămintea, acea piesă din echipament, ce
trebuie să îți confere maximum de confort. Aceasta înseamnă
să fie confortabili, mulându-se pe glezne, încât călcâiul să nu
joace. În caz contrar, o pereche de tălpici în plus ți-ar fi de
mare folos pentru o mai bună stabilizare, cât și pentru igienă.
De asemeni să fie călduroși, suportivi și impermeabili.









Cumpără-ți booți NOI!
Alege-i de bună calitate, ca papucii pe care îi porți zilnic!
Acordă-ți timp și răbdare când îi alegi, nu te repezi
Pune accentul pe confort, nu pe culoare sau design
E important să îi încerci cu ciorapi de snowboard
Să-i simți că se mulează pe picior iar călcâiul nu joacă
Ia-ți mărimea piciorului ce o porți, în scurt timp după purtare o să îi
simți mari
 Ține cont de preferințe, stil și flex/index, rigiditate.
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Din perspectiva noastră ordinea de selecție a echipamentului
trebuie să fie următoarea:
 booți
 legături
 placa.
Un ultim aspect dar și cel mai important după care să te
ghidezi ar fi să îți urmezi propria intuiție.

D ESPRE HAINELE DE SNO WBOARD
Se poate că ți-ai făcut o părere despre placă, legături și booți, din ce ai citit
până acum, încât poți să le alegi singur. Mai ai de pus hainele pe tine, alese și
acestea ca să te simți cât mai confortabil.
Hainele de snowboard sunt special create pentru a conferi un maximum de
confort și sunt fabricate din materiale care păstrază căldura și au proprietate
impermeabilă, windstopper și respirabilă, indiferent de condițiile vremii.
Ar fi bine să te îmbraci în straturi, ca o ceapă, purtând pe corp hăinițe
mulate din materiale care să nu absoarbă apa, dacă transpiri. Preferabil din
lână moale pentru confortul pielii sau din material sintetic, după cum preferi.
Peste acestea poți lua o îmbrăcăminte soft-shell care este windstopper prin
care nu pătrunde vântul și impermeabil, iar deasupra o geacă și pantaloni cu
aceleași proprietăți, însă dintr-un material mai dur și rezistent. În picioare
ciorapi de snowboard sau preferabil din lână.

2
0
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Ce trebuie să mai adaugi:
1) Se știe că o treime din căldura corporală se pierde prin cap, așa că o
căciulă călduroasă este vitală pentru a te feri de expunerea la frig.
2) O cagulă care îți protejează fața și gâtul de ger.
3) O pereche de mănuși care să se muleze bine pe mâini o să îți aducă
confort și o stare de bine.
4) Cască de protecție - este un accesoriu important.
5) Ochelari

ECHIPAMENTUL ADIȚIONAL
2
1

În completarea echipamentului esențial cu care începi,
merită să iei în considerare câteva accesorii care îți aduc un
plus de siguranță, pe măsură ce orizontul locului de dat se
expansionează.

 Armurile sau protecțiile de corp și chitul de mentenanță (tulul sau
șurubelnița) sunt folositoare în toate zonele de dat pe care le preferi.
Sunt mulți rideri care poartă armuri zi de zi, deoarece
snowboardingul poate fi uneori un sport de mare impact fizic,
cu zăpada sau stâncile. Noroc cu conștientizarea nevoii de
protecție, datorită cărora se previn accidentările. Protecțiile
de spate pentru coloana vertebrală și pantalonii crash-pants
sunt recomandați de mai toți riderii experimentați. Protecțiile
pentru încheieturi, prezente în unele mănuși sunt iarăți o piesă
importantă pentru protecție și prevenție.
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 Kitul de avalanșă este esențial pentru aventurierul din tine care caută să
exploreze muntele, împingându-și limitele și țintind tot mai sus spre
pisc, în mediul freeride.

De reținut
Ce e important de ştiut despre echipament ?

Ceea ce tu ai de făcut este să îți alegi cu grijă și răbdare echipamentul,
ținând cont de dimensiunile tale corporale în această ordine:
greutate, înălțime, mărimea piciorului (astfel încât să îl simți confortabil),
şi ordinea în care îl alegi – cele mai importante piese din
2stilul
echipament cu care să începi achiziția sunt booții, apoi legăturile şi
2placa.
.

În felul acesta ai fi scutit de experiențe mai puțin
plăcute, precum ale noastre și ți-ar fi mai ușor să evoluezi în ce
privește snowboardingul cu echipamentul corect ales.

Care este povestea ta despre primul echipament ales ? Suntem
curioși să o aflăm !
Cum ți se par sfaturile din acest material ?
Ce anume ai dori să mai afli despre snowboarding?
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Descoperă cu noi arta alunecării

2
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