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To pytanie zadajemy, gdy stajemy przed dylematem 
doboru bielizny termicznej. Na co zwrócić uwagę? 
Po pierwsze bielizna powinna odprowadzać nadmiar 
wilgoci (potu) ze skóry, po drugie stanowić izolację 
termiczną. Należy pamiętać, że termoaktywna 
bielizna sportowa powinna być dopasowana (a wręcz 
obcisła), aby spełniała swoje zadanie. Dzisiejsza 
odzież sportowa to system trzech warstw, a pierwszą 
– najważniejszą warstwą, przylegającą bezpośrednio 
do ciała, jest bielizna. Skóra w naszym organizmie 
odpowiada za termoregulację i homeostazę, tak więc 
potrzebuje odpowiedniego ubioru, który aktywnie 
reaguje na zmiany wewnątrz organizmu oraz jego 
otoczenia. Wybór dobrej bielizny powinien zależeć 
od rodzaju i intensywności aktywności sportowej, 
od temperatury na zewnątrz oraz indywidualnej 
wrażliwości na zmianę temperatur. Należy również 
pamiętać, że znaczenie mają materiały, z których jest 
uszyta, sposób jej wykonania, a także krój i rozmiar. 
Możemy przyjąć ogólny podział na: bieliznę ciepłą, 
średnią i lekką.

BieLiZna terMicZna…  

ale jaka?
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Bielizna ciepła
Jej zadaniem  jest utrzymanie właściwej ciepłoty ciała w niskich 
lub bardzo niskich temperaturach. Najczęściej wykonana jest 
z dosyć grubych materiałów, jednak bielizna ta wciąż „oddycha” 
i odprowadza wilgoć. Przeznaczona jest dla tych, którzy „zawsze 
marzną” lub ich aktywność ruchowa jest niewielka. Dużą 
popularnością cieszy się bielizna z dodatkiem wełny merino.

Bielizna średnia 
Idealnie sprawdza się w niskich i średnich temperaturach, 
kiedy więcej się ruszamy. Doskonale odprowadza wilgoć, 
a jednocześnie stanowi warstwę izolacyjną.

BieLiZna Lekka

Najlepiej sprawdza się w wyższych temperaturach (np. latem 
lub wewnątrz), gdy w trakcie wysiłku fizycznego nie chcemy 
mieć uczucia „przepocenia”. Przeznaczona jest dla tych, którzy 
w wyższych lub średnich temperaturach dużo się ruszają. 
Świetna na siłownię lub zajęcia fitness bądź np. do biegania 
latem.
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Podstawą bezpiecznej jazdy jest właściwe 
wyposażenie narciarskie. Jednak sprzęt ochronny 
to nie wszystko… Przestrzeganie dekalogu FIS
(10 zasad) stanowi podstawę narciarskiego savoir-
vivre’u, obowiązującego wszystkich miłośników 
sportów zimowych, korzystających z ośrodków 
narciarskich. Ważna jest również realistyczna ocena 
swoich możliwości. Do właściwego wyposażenia 
narciarza zaliczamy kask narciarski, gogle 
narciarskie, rękawice narciarskie  
i ochraniacz na kręgosłup.

BezpieczeŃstWo 
na stoku

kask narciarski chroni naszą głowę przed ewentualnymi 
urazami czaszki w trakcie upadku. Podczas wyboru kasku ważne 
jest, aby zwrócić uwagę na jego właściwości – znaki certyfikacji 
jak CE, TÜV czy GS oraz normę PN-EN 1077:2007, która 
gwarantuje odpowiednią sztywność kasku. Forma i rozmiar  
to kolejne kryteria. Kask musi być wygodny, ale i dopasowany.  
Pod żadnym pozorem nie może się zsuwać z głowy. Pasek 
zapinający kask powinien dość ciasno opinać brodę.

GoGLe narciarskie chronią nasze oczy przed wiatrem, 
śniegiem i szkodliwym promieniowaniem UV. Powinny być 
dobrze dopasowane do twarzy narciarza. Ważne, by zapewniały 
optymalną widoczność, czyli miały duże pole widzenia w różnych 
warunkach oświetlenia i w różnym terenie. Na jakość widzenia 
i komfort jazdy najważniejszy wpływ mają przede wszystkim 
dobrze dobrane szyby. Szkła dobieramy zarówno do warunków, 
jak i indywidualnych preferencji. Decydując się na idealną szybę, 
wybieramy z wariantów jasności i kontrastów. Jasność szkieł 
oceniana jest w skali S0-S3.

rękaWice narciarskie ochronią nas przed zimnem, wiatrem  
i ewentualnymi otarciami. Warto przy wyborze zwróć uwagę na to, 
aby były wykonane z wytrzymałego, wodoszczelnego materiału.

ochraniacz na kręgosłup coraz bardziej popularny wśród 
amatorów narciarstwa. Zadaniem protektora jest zamortyzowanie 
siły uderzenia podczas upadku, a tym samym ochrona kręgosłupa 
przed urazami. Najczęściej występuje w formie kamizelki, która 
dobrze przylega do ciała i pokrywa kręgosłup na całej jego 
długości. 
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www.intersport.pl

ADRESY SKLEPÓW: BIAŁYSTOK CH ALFA • BIELSKO-BIAŁA GALERIA SFERA • BYDGOSZCZ FOCUS MALL, CHU ZIELONE 
ARKADY • CZĘSTOCHOWA GALERIA JURAJSKA • GDAŃSK GALERIA BAŁTYCKA, GH MADISON • GDYNIA CH RIVIERA 

• GLIWICE FACTORY • GORZÓW WLKP. NOVA PARK • KALISZ GALERIA  AMBER • KATOWICE GALERIA KATOWICKA, 
SILESIA CC • KIELCE KORONA KIELCE • KRAKÓW GALERIA BRONOWICE, CH ZAKOPIANKA, FUTURA FACTORY OUTLET, 
GALERIA KRAKOWSKA • LUBLIN CH ATRIUM FELICITY • ŁÓDŹ MANUFAKTURA • OLSZTYN GALERIA WARMIńSKA • 
OPOLE GH SOLARIS CENTER • POZNAŃ  AVENIDA, CH KING CROSS MARCELIN, GALERIA PESTKA, POSNANIA • RADOM 

GALERIA SŁONECZNA • RZESZÓW CH MILLENIUM HALL • SZCZECIN GALERIA KASKADA • WARSZAWA ARKADIA, CH 
SADYBA BEST MALL, ZŁOTE TARASY, GALERIA PÓŁNOCNA • WROCŁAW MAGNOLIA PARK • ZAKOPANE WIERCHY.

https://www.intersport.pl/

