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BCM NOWATEX

Zdrowie

Kończyna
dolna - cd.

Cena: 200 zł, Masa: 124 g (rozm. M/5), Rozmiary: XS do XXXL

mgr TOMASZ SOŁOWIŃSKI
- fizjoterapeuta w Centrum Rehabilitacji Sportowej; absolwent
Wydziału Rehabilitacji AWF
w Warszawie; uczestnik podyplomowych szkoleń nowoczesnych
metod fizjoterapii; zajmuje się
usprawnianiem aktywnych
sportowo osób z zespołami bólowymi, po urazach i operacjach
ortopedycznych; doświadczenia
własne w XC oraz MTB Marathon;
www.solowinski.pl

TO NIE JEST KADR Z FILMU TRON, ANI PRZEGIĘTY FOTOMONTAŻ, ALE NAJWAŻNIEJSZA CECHA TEGO CIUCHA. PO
ZMROKU, W SNOPIE ŚWIATŁA REFLEKTORA SAMOCHODOWEGO TESTOWANA KOSZULKA STAJE SIĘ JEDNYM
WIELKIM ODBLASKIEM. W DZIEŃ NICZYM NIE RÓŻNI SIĘ
OD ODZIEŻY DLA WYCZYNOWCÓW. Dzianina zapewnia odpowiednie
odprowadzanie nadmiaru wilgotności oraz ciepła. Jest cienka i bardzo przewiewna,
a elastyczna tylko w jednym kierunku, więc nie rozciąga się, gdy obciąży się trzy klasyczne
kieszonki (czwartą można zapiąć zamkiem i wypuścić kabelek słuchawkowy). Ciasny krój
jest dopasowany i nie łopocze, ale i nie krępuje ruchów i nie uciska. Silikonowa lamówka
powstrzymuje przed podciąganiem. Antybakteryjne wykończenie zapobiega rozwojowi flory, co redukuje do zera poziom niemiłych zapachów. Ale najważniejsza cecha tego ciucha
ujawnia się dopiero po zmroku, w snopie światła reflektora samochodowego staje się jednym wielkim odblaskiem. Testowany egzemplarz jest cały odblaskowy i daje po oczach jak
tysiąc lampek. Tylko wykonane z cienkiej siateczki panele pod pachami nie „świecą”. Dwa
oblicza koszulki decydują o jej kapitalnej uniwersalności. W dzień niczym nie odbiega od
produktów z górnej półki, natomiast w nocy zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa biernego. Nie ma szans, aby ktoś Was nie zauważył. Co ciekawe, materiał ten nadaje
się do jednolitego zadruku, wprawdzie nie da się uzyskać jaskrawej kolorystyki - odcienie
są nieco zgaszone przez odblaskowe kropki, ale nam wcale to nie
przeszkadza.
Tekst: Jacek Wejster
wybitnie poprawia widoczność na drodze w nocy
zamek ¾ długości
świetna
wysokiej jakości materiał
Projekt 6
Wykonanie 5,5
Działanie 5,5

ERGONOMICZNY CHWYT
Herrmans Double Lock DD20B to
chwyty pochodzące z serii Attaque.
Ich najważniejszą cechą jest
zastosowanie w konstrukcji dwóch
materiałów o różnej gęstości
- mają one gwarantować pewny
chwyt i komfort użytkowania.
Producent podkreśla, że chwyty
zaprojektowano w zgodzie
z ergonomią, a bezpieczeństwo użytkowania
podnoszą pierścienie
mocujące je na
kierownicy. Ważą 114 g,
cena: ok. 34 zł (PS)
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KOŃCZYNA DOLNA TO ZŁOŻONY ŁAŃCUCH BIOMECHANICZNY. Jego centralnym
ogniwem, najbardziej narażonym na przeciążenia
wynikające z jazdy na rowerze, jest kolano, którego
najczęstsze problemy zostały omówione w poprzednim odcinku. W tym tekście skupimy się na
sąsiednich stawach, czyli stawie skokowym, stopie
oraz biodrze.

Stopa, mimo swojej skomplikowanej budowy anatomicznej i wysokiego współczynnika urazowości
w wielu dyscyplinach, jest rzadkim źródłem bólu
u kolarza. Oparcie stopy na twardej podeszwie
i pewna stabilizacja zapięciami buta sprawia, że
stopa pracuje jako jeden człon. Oprócz zwiększenia efektywności przekazu energii
na korby, minimalizuje to ryzyko przeciążeń któregoś z licznych stawów, więzadeł, ścięgien. Prawdopodobnie najczęstszym problemem związanym ze stopami,
pojawiającym się w czasie jazdy na rowerze jest pieczenie/drętwienie w przedniej
ich części. Objaw ten związany jest z kompresją nerwów międzypalcowych na
wysokości głów kości śródstopia (najszersze miejsce na stopie). Rozwiązaniem
tego problemu może być zmiana butów na większe, luźniejsze ich zapinanie lub
używanie cieńszych skarpetek (więcej luzu dla nerwów między kośćmi) i używanie
butów o sztywniejszej podeszwie (skuteczniejsze rozłożenie punktowego nacisku
małego pedału zatrzaskowego. Dla niektórych rowerzystów być może wskazane
byłoby używanie wkładki metatarsalnej (korekcja łuku poprzecznego stopy) [pisaliśmy o tym w bB #4/2009 - przyp. red.]. Jak zawsze należy również zrewidować
set-up sprzętu. Aby unikać przeciążania przodostopia, bloki w butach nie powinny
być wysunięte zbytnio do przodu. Powinny być ustawione tak, aby po wpięciu oś
pedału pokrywała się z osią stawu między dużym palcem, a śródstopiem [więcej
o ustawianiu bloków i różnych szkołach ich montażu przeczytacie we wspomnianym bB #4/2009 - przyp. red.]. Koniecznie trzeba zadbać o prawidłowe ustawienie
siodła - nie powinno być za wysoko [patrz str. 28, przyp. red.]. Stopa w najniższej
pozycji, czyli w dolnym martwym punkcie, powinna zginać kolano do 30o. Mówiąc
o stopie bikera, należy podkreślić jej rolę, jako podstawy dla całego ciała. Należy
pamiętać, że każda nieprawidłowość, np. błędne ustawienie na pedale lub brak
korekcji płaskostopia odpowiednią wkładką, z każdym obrotem korby przekazywać
będzie zmieniony ruch na wyższe stawy, powodując ich przeciążenia.
Nad stabilną stopą znajduje się staw skokowy. Jest to jej połączenie z kośćmi
podudzia. Kolokwialnie mówiąc „kostka” jest stawem, który podczas pedałowania porusza się w najmniejszym zakresie (ok. 25o) i w niewielkim stopniu
generuje moc. Główną rolą mięśni tego stawu jest jego stabilizacja, aby umożliwić jak najskuteczniejszy transfer mocy z większych i silniejszych dźwigni
położonych wyżej (kolano, biodro). Najczęstszą dolegliwością tej okolicy jest ból
i towarzyszące mu zgrubienie ścięgna Achillesa - największego i najmocniejszego
ścięgna człowieka. Jest to wspólne ścięgno mięśni zginających stopę podeszwowo - brzuchatego łydki i płaszczkowatego. Przyczep końcowy ścięgna znajduje
się na guzie piętowym. Ból pojawia się najczęściej w połowie długości ścięgna
i może być objawem ostrego zapalenia lub przewlekłego problemu - zmian
zwyrodnieniowych i degeneracyjnych tkanek ścięgna. Ostre zapalenie może
być wynikiem jednorazowego przeciążenia - np. zbyt mocny pierwszy wiosenny
trening. Zmiany degeneracyjne natomiast są wynikiem długotrwałego sumowania
się mikrourazów. Aby uniknąć problemów bólowych tej okolicy, należy zwrócić
uwagę na ustawienie roweru, technikę jazdy oraz elastyczność mięśni łydki.
Bloki w butach wysunięte zbytnio do przodu wydłużają przeciwne ramię
dźwigni, utrudniając w ten sposób pracę ścięgna piętowego i prowokując
jego przeciążenia. Stosowanie techniki pedałowania „ankling”, czyli
zwiększonego zakresu ruchu w stawie skokowym i nasilonej pracy
mięśni łydki, może być powodem problemu z „Achillesem”.
Innym błędem w technice pedałowania, mogącym odbić się na
tym ścięgnie, jest niekontrolowane nadmierne zginanie grzbietowe stopy podczas jazdy (często popełniany błąd podczas podjeżdżania, nierzadko związane jest to ze zbyt niskim ustawieniem

1.
- pozycja wyjściowa: stanie jednonóż na poduszce sensomotorycznej
(w domowych warunkach może być miękki materac łóżka), kolano lekko
ugięte, ustawione nad stopą, ręce na biodrach, plecy wyprostowane;
- utrzymuj równowagę przez ok. 30 s, kolano cały czas ma znajdować się
dokładnie nad stopą (nie może „składać się” do środka);
- wykonaj na przemian po 5 powtórzeń na stronę

2.
- pozycja wyjściowa: stanie w wykroku, stopy ustawione na wprost, tylna noga prosta w kolanie, przednia ugięta;
- oprzyj się rękoma o ścianę i przenieś ciężar ciała do przodu nie zmieniając pozycji stóp, do uczucia wyraźnego
ciągnięcia z tyłu łydki tylnej nogi, utrzymaj tę pozycję 20 s, następnie rozluźnij kończynę na kilka sekund;
- wykonaj po 5 powtórzeń dla prawej i lewej łydki

siodła). Istotne jest to, aby dbać o odpowiednią długość mięśni
łydki. Ograniczenia w ich elastyczności i tkanek z nimi związanych wpływają niekorzystnie na mechanikę ścięgna, generując
jego przeciążenia. Dodatkowo skrócone mięśnie łydki wpływają
niekorzystnie na ustawienie stopy w taki sposób, że zwiększa
się tendencja do kierowania kolan w kierunku ramy w czasie
pedałowania.

niwia” mięśnie brzucha oraz ważne stabilizatory miednicy i generatory mocy podczas
pedałowania - mięśnie pośladkowe wielkie. W tej sytuacji grupa mięśni tylnych uda
musi „nadrabiać” funkcję prostowania biodra i kontrolowania ustawienia miednicy, co
z kolei prowadzi do jej nadaktywności i skrócenia. W tym patomechanizmie mięśniowi
biodorowo-lędźwiowemu wtórować mogą inne, m.in. silny zginacz biodra - mięsień
prosty uda (w poprzednim odcinku bB #6/2011 możecie znaleźć ćwiczenia rozluźniające i wydłużające ten mięsień). Taki przykładowy szereg następstw może sięgać dalej,
zarówno w dół jak i w górę ciała kolarza i powodować dolegliwości bólowe w różnych
okolicach.

Długotrwałe utrzymywanie zgięciowej pozycji na rowerze sprzyja
powstawaniu dysbalansu napięcia mięśniowego w narządzie
ruchu kolarza. Często okolicą pierwotnego zaburzenia jest
biodro. Brak korekcji tych zaburzeń na bieżąco odpowiednimi
ćwiczeniami realizowanymi w ramach treningu uzupełniającego,
będzie powodować kaskadowe „rozprzestrzenianie się” zaburzeń
napięcia mięśni na kończynę dolną oraz kręgosłup. Klasycznym
przykładem takiego scenariusza jest skrócenie mięśnia biodrowolędźwiowego (silny zginacz biodra rozciągający się od kręgosłupa
lędźwiowego i kości biodrowej do kości udowej) wynikające z jego
silnej pracy w czasie ciągnięcia korby w górę, ale jedynie w strefie
znacznego zgięcia biodra oraz jego charakterystyki fizjologicznej.
Objawem takiego problemu może być ból okolicy biodra lub
dolnego odcinka kręgosłupa. Taki nadaktywny, skrócony mięsień
biodrowo-lędźwiowy pochyla nadmiernie do przodu miednicę
oraz pogłębia lordozę lędźwiową. Przyczynia się to do wzmożenia napięcia mięśni prostowników grzbietu, z kolei zaś „rozle-

Za to, że bez kontroli wzroku możemy powiedzieć, w jakiej pozycji znajduje się nasze
np. biodro, jaki ruch w nim zachodzi i które mięśnie są napięte, odpowiada propriorecepcja - czucie głębokie. Proprioreceptory (odbiorniki informacji) zlokalizowane są
w stawach, ścięgnach i mięśniach. Informacje na temat aktualnej „sytuacji stawu” są
przekazywane na bieżąco do centralnego układu nerwowego, skąd wypływa polecenie
dla odpowiednich mięśni, aby napięły się z adekwatną siłą potrzebną do realizacji danej
aktywności ruchowej. Wrażenia związane z czuciem głębokim są w większości nieuświadomione. O tym, aby utrzymać równowagę na rowerze i z niego nie spaść zaczynamy
myśleć dopiero na bardzo stromym i trudnym technicznie podjeździe (efekt żyroskopowy pomaga nam mniej), no i oczywiście wszyscy mocno koncentrowaliśmy się na tym
w czasie nauki jazdy w dzieciństwie. Teraz pojedziemy choćby i po ciemku.
Sprawność tego czucia ma kapitalne znaczenie w sporcie. Po pierwsze dla minimalizacji
ryzyka urazu (np. odpowiednio szybkie napięcie odpowiednich mięśni ratujących staw
przed skręceniem). Po drugie - wpływa na możliwość doskonalszego wykonywania, lepiej
skoordynowanego ruchu - efektywniejszego i zdrowszego. Prawidłowe mechanizmy kon-

3.
- pozycja wyjściowa: klęk jednonóż wykroczny, biodro nogi tylnej wypchnięte
w przód, brzuch wciągnięty;
- opierając się o ścianę obniż pozycję
ciała do uczucia wyraźnego rozciągania
w pachwinie tylnej nogi, utrzymaj
tę pozycję 20 s, następnie rozluźnij
kończynę na kilka sekund;
- wykonaj po 5 powtórzeń dla prawej
i lewej kończyny
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4.
- pozycja wyjściowa: klęk
poparty na przedramionach,
brzuch wciągnięty, ciężarek
na kostce;
- wykonaj maksymalny wyprost w biodrze (bez zmiany
pozycji kręgosłupa, miednicy
i pozostałych stawów kończyny), następnie wróć
powoli do pozycji wyjściowej;
- wykonaj po 3 serie po 15
powtórzeń, na przemian dla
prawej i lewej strony

CEP
Cena: 189 zł

Z RACJI WŁAŚCIWOŚCI UCISKOWYCH FIRMA CEP ZALECA
DOPASOWANIE SKARPET NA
PODSTAWIE OBWODU ŁYDKI.
Tylko w ten sposób można dobrać odpowiednie
wartości kompresji, a tym samym uzyskać
najlepsze efekty. Wartość ucisku zmienia się
stopniowo w zakresie 25 mm Hg w okolicach kostki
do 18 mm Hg, co klasyfikuje CEP do drugiej klasy
medycznej, jednocześnie najwyższej wśród odzieży
sportowej. Taki rozkład jest optymalny i skuteczny
dla nóg, a jednocześnie bezpieczny. Skuteczność
działania i rzekomą poprawę wyników na poziomie
5% mają potwierdzać badania kliniczne dokonane
na szerokim gronie sportowców. Spróbujmy
na moich nogach. Pierwsze ubieranie nie jest
łatwe - są dość ciasne. Nie należy się obawiać
rozdarcia, bo użyte do produkcji włókna są
niezwykłe wytrzymałe. Zmęczone zazwyczaj
nogi, spuchnięte od przemierzania
placu budowy w tę i z powrotem, często
skutecznie wypędzały z głowy myśli
o treningu. Noc i następny dzień z CEP-ami
na nogach z czasem całkowicie odmieniły
sytuację. Noszenie CEP-ów rzeczywiście
eliminuje uczucie ciężkości nóg po całodniowej
aktywności zawodowej. Brak zmęczenia ścięgien i mięśni
przekłada się na odpowiednie nastawienie psychiczne do
treningu, a także jego skuteczność. Moje obawy odnośnie do przegrzania
w tak długich skarpetach okazały się bezzasadne. Kanaliki wentylacyjne w strukturze włókna
i wygodny, nie wżynający się w łydkę ściągacz dają znacznie lepszy komfort, niż zwykłe
podkolanówki. Takie rozwiązanie dzianiny pozwala praktycznie zapomnieć, że mamy je na
nodze. Á propos, nic nie czujesz? No to powąchaj moje. Dzięki zastosowaniu jonów srebra
nawet długotrwałe i intensywne używanie nie wpływa na powstawanie nieprzyjemnych
zapachów. Ta cecha może ucieszyć podróżników (gdy mają ograniczone możliwości prania)
i ich towarzyszy w namiocie. Głównym sprawdzianem dla CEP był wyścig etapowy Alpen
Tour i długa podróż samochodem. Dwie pary CEP-ów: Recovery i Bike Socks, czyli zestaw
wysiłkowo-wypoczynkowy, wzajemnie doskonale się uzupełniały. Recovery ma mniejsze
o 1-2 mm Hg wartości ucisku. Szczerze powiedziawszy trudno odczuć różnicę kompresji obu
odmian. Jednak już w drodze do Austrii, mimo kilku godzin drętwego bezruchu, z CEP-ami
na nogach mięśnie pozostały „świeże” i niespuchnięte. Natychmiastowe użycie CEP-ów
po etapie w zdecydowany sposób ułatwia funkcjonowanie mięśni, odsuwa nieprzyjemne
boleści łydek spowodowane zastanymi produktami metabolizmu i działa pozytywnie na stan
mięśni. Noc w CEP-ach wyraźnie ułatwia przygotowanie nóg do wysiłku, a efekty najlepiej
porównać po 3-4 kolejnych dniach. Nawet ostatniego dnia wyścigu nie czułem się, jak miało
to miejsce zazwyczaj, niczym skazaniec z miednicą betonu na nogach. Z początku trudno
było mi się przekonać do jazdy w takich podkolanówkach, jednak po pierwszej próbie, mimo
dziwnych spojrzeń obserwatorów, trudno zrezygnować z ich dobrodziejstw. Jazda w Bike
Socks po pewnym czasie pozwala ograniczyć odczuwanie następstw
najdłuższych wysiłków. Nie odczuwałem bolących wiązadeł i mięśni
łydek. CEP-y poprawiają ukrwienie, a nogi pracują odczuwalnie lżej.
Tekst: Jarek Hałas

5,3
świetne dopasowanie
dobre właściwości higieniczne
świetne materiały

Modele porównywalne
2XU - unisex, redukują
do minimum drgania
i zmęczenie mięśni,
zapewniają lepsze krążenie krwi a dzięki temu
lepszy dopływ tlenu do
mięśni, materiał: 85%
poliester, 15% elastan.
Cena: 180 zł
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świetne
Projekt 5
Wykonanie 5
Działanie 5,5

AND24 - przygotowują
mięśnie przed wysiłkiem,
zwiększają wydajność
mięśni podczas wysiłku,
przyspieszają czas
regeneracji po wysiłku.
Materiał z biologicznie
aktywnymi jonami srebra
Ag+. Cena: 95 zł

troli nerwowo-mięśniowej możemy usprawniać stosując trening sensomotoryczny
oparty na ćwiczeniach równoważnych. Do tego celu wykorzystywane są rożnego
rodzaju przyrządy stwarzające warunki niestabilnego podłoża, na których ćwiczący
balansuje. Pierwszym etapem treningu są proste ćwiczenia statyczne, polegające
na utrzymaniu prawidłowego osiowego ustawienia kończyn oraz kręgosłupa, stojąc obunóż na łatwiejszych przyrządach. W dalszych etapach
przechodzimy do trudniejszych przyrządów, stania jednonóż, wyłączenia kontroli wzroku, wprowadzamy dodatkowe zadania ruchowe
(np. półprzysiady), charakterystyczne elementy dla kolarstwa (np.
praca nieobciążaną kończyną markująca obracanie korbą), ćwiczenia
w pozycjach zbliżonych do pozycji na rowerze oraz ćwiczenia dynamiczne.
Poniżej kilka ćwiczeń, nacelowanych na profilaktykę opisanych w tym odcinku
problemów, które powinny stanowić element pełnego treningu uzupełniającego:
podstawowe ćwiczenie propriorecepcji (Ryc. 1), stretching mięśni łydki (Ryc. 2),
stretching mięśnia biodrowo-lędźwiowego (Ryc. 3), ćwiczenie wzmacniające mięsień
pośladkowy wielki w pełnym zakresie ruchu biodra (Ryc. 4). Ćwiczenia mają charakter profilaktyczny, natomiast każda dolegliwość bólowa powinna być zbadana przez
specjalistę (lekarz/fizjoterapeuta), a program ćwiczeń terapeutycznych dopasowany
indywidualnie. Nie ma dwóch takich samych przypadków! Ćwiczenia powinny
być wykonywane 2-3 razy w tygodniu, nigdy bezpośrednio przed lub po treningu.
Jednoznacznym sygnałem do przerwania ćwiczeń jest ból w trakcie lub po ich wykonaniu. We wszystkich ćwiczeniach niezmiernie ważna jest prawidłowa technika ich
wykonania. W kolejnym odcinku, o problemach wynikających raczej z przeciążeń
statycznych, niż dynamicznych - kończyna górna i obręcz barkowa.

Porady

Jego wysokość
siodełko
DOBÓR WYSOKOŚCI SIODŁA TO PODSTAWOWY ELEMENT BIKE FITTINGU, CZYLI
DOPASOWANIA ROWERU. Narosło sporo legend,
które wpływają na to, jak ustawione są siodła nie tylko
w sektorach maratońskich. Jeszcze zanim przystąpicie
do pomiarów trzeba wspomnieć o tym, że wysokość
siodła zależy od budowy ciała rowerzysty czy kolarza,
jego siły, dyscypliny czy wreszcie rodzaju roweru, jakiego
używa. Dlatego dokładny pomiar wysokości siodełka nie
może być realizowany na podstawie prób statycznych,
pomiaru kości itd. Dynamika rowerzysty na rowerze
jest ogromna. Bez względu na dyscyplinę, pozycja na
rowerze zmienia się. Można jechać na stojąco, można
pedałować siedząc. W zależności od potrzeb i zmęczenia
kolarz może chcieć pedałować siłowo albo mielić miękkie
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