IETEIKUMI KĀDU APĢĒRBU
IZMANTOT ĀRA TRENIŅIEM.
Termoveļa
Termoveļa ir pirmais apģērba slānis, kas piekļaujas Jūsu ādai. Pirmais slānis palīdz regulēt ķermeņa
temperatūru, aizvadot sviedrus prom no ādas, kas to palīdz saglabāt sausu. Sausa āda palīdz saglabāt
siltumu un izbaudīt gada aukstāko sezonu. Termoveļa nodrošina arī komfortu un kustību brīvumu āra
aktivitātēs. Termoveļa var būt ļoti dažāda: krekli ar garām un īsām piedurknēm, termo bikses un 3/4
bikses, apakšbikses un pat sporta krūšturi. Termoveļai ir dažādi piegriezumi, tā var būt cieši pieguļoša Jūsu
ķermenim vai arī brīvāk krītoša siltākajiem modeļiem. Termo apakšveļām ir pieejami dažāda biezuma un
svara modeļi, lai atbilstu dažādām temperatūrām un aktivitāšu līmeņiem.

Kā izvēlēties termoveļu?
Dodaties treniņu nodarbībās ārā neatkarīgi no laika apstākļiem? Rudens/pavasara
slapjdraņķī un ziemas aukstajās dienās, tad noderēs kvalitatīva sporta termoveļa, kas
izvadīs mitrumu un uzturēs siltumu. Rekomendējam plānu sintētisko veļu, kuru vilkt zem
vēju un mitrumu aizturošas jakas. Aukstākās dienās iesakām izmantot arī otrā slāņa kreklu,
kas nodrošinās papildu siltumu. Ja Jums ir siltas treniņu bikses, kas aiztur vēju, tad
termobikses Jums būs nepieciešamas tikai pašās aukstākajās dienās.

LIETUS UN VĒJA AIZTUROŠAS VIRSJAKAS
Viena no vislielākajām kļūdām slapjā, lietainā laikā ir uzvilkt vairākas apģērbu kārtas, jo
kad tās paliek slapjas, Jūsu ķermenis nekādi nespēj tās izžāvēt, un rodas smaguma sajūta un
lielāka iespējamība saaukstēties. Tātad, nodarbībās izvēlamies grādiem atbilstošu un
mitrumu atgrūdošu materiālu apģērbu, kuru nav ieteicams vilkt vairāk kā divās kārtās.
Piemēram, krekls un pa virsu jaka. Kreklu labāk izvēlēties pieguļošu un elpojošu, vislabāk
termoveļu. Skriešanas jakai jābūt noturīgai pret ūdeni un vēju. Jakai jābūt labi elpojošai,
neļaujot zem jakas izveidot siltumnīcas efektu, lai ķermenis būtu silts, bet ne slapjš.
Membrānu jaku klāstā atšķirības meklējamas ne tikai pielietojumā un
ražotājā, bet arī apģērba veidošanā izmantotajās membrānās, piemēram,
Ceplex, DryEdge, GORE-TEX INFINIUM ™ audumi ar GORE® WINDSTOPPER®, DWR,
G1000. Membrānas nosaka
apģērba raksturu - tā ūdens
necaurlaidības un atgrūšanas,
elpojošās un vēja necaurlaidības
īpašības. Svarīgākais lietus laikā
neizmantot kokvilnas, vai sintētiskā
materiāla jakas, kuras ātri piemirkst
un nežūst.

CEPURES, GALVAS LENTES, CIMDI, UN
MULTIFUNKCIONĀLIE LAKATI
Cepurēm, multifunkcionālajiem lakatiem un galvas lentēm ir jābūt no plāna materiāla. Tās ir komfortablas
un labi elpojošas. Vairums no treniņiem paredzētajām cepurēm, multifunkcionālajiem lakatiem un galvas
lentēm ir vienā izmērā, tāpēc rūpīgi jāpiemēra vairākas, lai atrastu sev piemērotāko. Vislabāk izvēlēties
ziemas sporta veidiem, piemēram, slēpošanai paredzētās cepures.

CIMDI
Treniņiem paredzētie cimdi plauktas virspusē ir vēju aizturoši, bet plaukstas iekšpusē tie ir
no izturīga, bet elastīga materiāla. Pieejami dažāda biezuma cimdi. Biezākie cimdi domāti
treniņiem ziemā, kad salst rokas, bet plānākie būs piemēroti sacensībām
un siltiem laika apstākļiem.
Ieteikums būtu iegādāties divus
pārus cimdu, vienus siltākiem,
bet otrus
aukstākiem laika apstākļiem.

PĒC NODARBĪBAS:
Pēc nodarbības galvenais uzreiz pārvilkt sausu T-kreklu, vai džemperi, lai pēc tam, dodoties
mājup, nesaaukstētos, kā arī maiņas apavus ar sausām zeķēm.

KUR IEGĀDĀTIES?
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