Dobór Długości Deski
W przysłowiowych internetach, naczytać się możecie, mniej luba bardziej trafnych
opinii na temat doboru deski.
Postaram się przybliżyć w kilku słowach jak dokonać tego wyboru rezerwując
sprzęt u nas online.
Podstawowymi parametrami jakie należy brać pod uwagę to umiejętności, wzrost i
waga, oraz płeć. Jeżeli Jesteście zaawansowanymi snowborderami należy
różnicować Długość także ze względu na styl jazdy i preferencje indywidualne.
Najogólniej rzecz ujmując, długość deski zawierać się powinna w przedziale
pomiędzy mostkiem a oczami, a konkretna długość samej deski ( a co za tym idzie
długość krawędzi
efektywnej samej
deski, która
pracuje pod nami
stykając się z
podłożem )
modyfikowana jest
naszymi
umiejętnościami i
wagą. ( u
zaawansowanych
dochodzi jeszcze
przeznaczenie deski
i preferowany styl
jazdy )
Im umiejętności są
centymetrów
tyczy się z naszej
wyższa tym
ilość centymetrów
ostatecznej
Kobiety powinny
deski aniżeli

większe tym więcej
dodajemy, to samo
wagi, im jest ona
zwiększać się powinna
którą dodamy do
długości naszej deski.
mieć nieco krótsze
mężczyźni.

Osoba początkując
dla swojego
dobrać deskę między

z normalną wagą, jak
wzrostu, powinna
mostkiem a pod brodę,

średniozaawansowani, przy standardowej wadze, powinni dobrać deskę w długości
pomiędzy pod brodą a nosem, zaś zaawansowani dobierają deskę do swojego stylu
jazdy i tu w zależności od przeznaczenia deski będzie się ona zawierała w przedziale
od mostka aż do oczu. Długość modyfikujemy w dół lub w górę w zależności od wagi
i umiejętności, im umiejętności i waga wyższa tym dłuższą deskę dobieramy i
odwrotnie gdy zarówno waga jak i umiejętności są niewielkie. Modyfikacji
dokonujemy w przedziale opisanym powyżej i zawartym na rysunku obok.
Osobnym zagadnieniem jest twardość desek tzw. flex. Ogólną zasadą jest, iż im
twardsza deska tym większe powinny być umiejętności, a zatem osoby początkujące i
średniozaawansowane dobrać powinny deski miękkie lub o średniej twardości.
Zaawansowani kierować się będą już indywidualnymi preferencjami i wybierać
twardość potrzebną do stylu i preferencji.

