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CZAS
NA ROWER
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Ruch to zdrowie! W dzisiejszych czasach, gdy żyje się
bardzo szybko, w stresie, a wolny czas spędza się głównie przed komputerem lub telewizorem, każda forma
aktywności jest na wagę złota. Warto przy tym pamiętać, że do uprawiania każdego sportu trzeba się właściwie przygotować. Tylko w ten sposób będzie można uzyskać pożądane efekty, a także zminimalizować ryzyko
pojawienia się urazów i kontuzji. W tekście poniżej pochylimy się nad kolarstwem. Odpowiemy na pytania dotyczące właściwego przygotowania do jego uprawiania,
korzyści zdrowotnych, które z niego płyną, a także tego,
czy rowerek stacjonarny może zastąpić ten klasyczny.

JAK ZACZĄĆ?
Rozpoczęcie przygody z rowerem zazwyczaj rozpoczynamy od jego zakupu.
W takim przypadku zdecydowanie warto udać się do profesjonalnego sklepu
sportowego, w którym rower zostanie
dostosowany odpowiednio do potrzeb
osoby go użytkującej. Można tam też
liczyć na to, że sprzęt prawdopodobnie
będzie wyższej jakości. Z pewnością nie
warto kupować roweru w popularnych
marketach na "własną rękę". Nieumiejętny dobór może spowodować późniejsze
kłopoty z częstymi kontuzjami, a także
jeszcze częstszymi wizytami ze swoim
nowym sprzętem w serwisie. Przy zakupie roweru warto zastanowić się, na
jakich ścieżkach będziemy go głównie
użytkować. Jeśli to będą tereny miasta,
z pewnością sprawdzi się prosty rower
miejski. Natomiast jeśli mamy w planach
udanie się za miasto, warto zainwestować w rower trekkingowy, bądź gdy planujemy wycieczki po bardziej górzystych
terenach - rower górski.
A co, jeśli mamy jakiś stary, zapomniany rower w piwnicy? Z pewnością, po
odpowiednim przygotowaniu, nada
się do jazdy. Po pierwsze, rower trzeba
umyć. Pozbycie się brudu, starego smaru
z łańcucha, przerzutek, wszelkich zanieczyszczeń na klockach hamulcowych,
bądź tarczach będzie miało kluczowe
znaczenie przy późniejszym użytkowa-

niu roweru. Następnie należy sprawdzić,
czy w rowerze działają hamulce. Jeśli
nie, zazwyczaj wystarcza odpowiednie
naciągnięcie linki hamulcowej. Kolejnym
ważnym aspektem jest regulacja przerzutek, a także nasmarowanie łańcucha.
Wszystkie te czynności można również
zlecić serwisowi rowerowemu. Koszt nie
powinien przekroczyć 150 zł.
Kolejną ważną sprawą jest zakup właściwej odzieży. Jeśli planujesz jedynie kilkubądź kilkunastokilometrowe wycieczki, to
wystarczy, gdy zaopatrzysz się w zwykły
strój sportowy. Natomiast, gdy marzy ci się
pokonywanie dłuższych tras, z pewnością
musisz zainwestować w typowo kolarski
strój. Przewiewna, odprowadzająca pot
koszulka, spodenki z wkładką (na pewno
docenisz ten wynalazek już po kilkudziesięciu kilometrach przesiadywania na
siodełku), a także buty, najlepiej z twardą podeszwą i zapinane na rzepy, aby
uniemożliwić przypadkowe wplątanie
się sznurówek w szprychy.
Następnym, niezwykle ważnym aspektem, o którym niestety większość osób
rozpoczynających przygodę z jakąkolwiek aktywnością fizyczną zapomina,
jest przygotowanie własnego ciała. Po
pierwsze, warto popracować nad kondycją. Nie można się porywać od razu
na stukilometrową przejażdżkę. Kilometraż należy dawkować sobie stopniowo,
a poprawie kondycji mogą również służyć zwykłe spacery, jogging czy ćwiczenia ogólnorozwojowe. Szczególnie te
ostatnie są bardzo ważne. Pozwalają na
wzmocnienie wszystkich mięśni ciała
równomiernie, co znacznie zmniejsza
prawdopodobieństwo pojawienia się
kontuzji. Bardzo ważne jest regularne
rozciąganie mięśni, co nie tylko zmniejsza
ryzyko urazów, ale i również zwiększa
wytrzymałość organizmu.

ROWER A TWOJE ZDROWIE!
Regularna jazda na rowerze ma niebagatelny wpływ na zdrowie. Takie treningi
sprawiają, że nie tylko zmienia
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się nasze ciało, ale też znacznie poprawia
się samopoczucie. Oto, co daje jazda na
rowerze:
1.

2.

Usprawnia układ krążenia - treningi
kolarskie sprawią, że twoje serce będzie mniej obciążone. Wszystko dlatego, że zwiększone tętno podczas
wysiłku oznacza niższe tętno podczas spoczynku. Serce pracuje wolniej, więc się mniej "męczy", a przy
tym jest prawidłowo dotlenione. To
wszystko sprawia, że istnieje znacznie mniejsze ryzyko zawału mięśnia
sercowego, czy rozwoju miażdżycy
naczyń krwionośnych.
Poprawa samopoczucia - jazda rowerem na świeżym powietrzu to dużo
lepiej dotlenione komórki nerwowe.
Ponadto, organizm podczas wysiłku
fizycznego wydziela znacznie większe ilości hormonów szczęścia (tzw.
endorfin). Dzięki temu osoba uprawiająca sport znacznie łatwiej znosi
sytuacje stresowe.
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3.

Wzmocnienie mięśni - gdy rower
stanie się Twoim przyjacielem na
dłużej, twoje mięśnie będą ci za to
bardzo wdzięczne. A jak mięśnie to
również stawy, czy kręgosłup. Musisz pamiętać, że właśnie osłabione
mięśnie są główną przyczyną boleści okołostawowych czy też bólów
w różnych partiach kręgosłupa. Wyćwiczone mięśnie to również piękna
sylwetka ciała.

4.

Wzrost odporności organizmu zwiększona aktywność organizmu
podwyższa jego odporność. Czeka cię chociażby znacznie mniej
okresów przeziębień. Jeśli już cię
dopadnie jakiś drobnoustrój, to
"zahartowany" organizm powinien
sobie z nim poradzić szybko oraz
skutecznie.

5.

Sokoli wzrok – choć może to zaskakiwać, jazda na rowerze sprzyja również poprawie widzenia. Wytężanie
wzroku podczas wielokilometrowej

jazdy rowerem, odpoczynek od
ekranów komputerów i telewizorów, nie tylko go wyostrzy, ale także
pozwoli na regenerację oczu.

PRZECIWWSKAZANIA DO
JAZDY ROWEREM
Jak widać, korzyści zdrowotnych, które
wynikają z uprawiania kolarstwa jest
naprawdę sporo. A czy istnieją jakieś
przeciwwskazania, które uniemożliwiają
rozpoczęcie swojej przygody z rowerem? Z pewnością należą do nich poważne schorzenia kręgosłupa, a także
stawów biodrowych i kolanowych,
chociaż pod okiem doświadczonych
fizjoterapeutów, rehabilitacja po zabiegu stawu kolanowego niejednokrotnie
przebiega właśnie z użyciem roweru.
Na własną rękę, jednak nie powinno się
tego praktykować. Z jazdy na rowerze
powinny również zrezygnować osoby
borykające się z nagłymi skokami ciśnienia tętniczego krwi. Wysiłek fizyczny,
który powoduje skoki tętna, jakim jest
kolarstwo może wywołać niekontrolo-
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wane zmiany ciśnienia krwi, co może
okazać się tragiczne w skutkach. Osoby cierpiące na tą przypadłość mogą
jednak często korzystać z roweru stacjonarnego.
Na jakie kontuzje narażeni są kolarze?
Jazda na rowerze wiąże się z większym
ryzykiem upadków, co przekłada się na
złamania, skręcenia, czy potłuczenia.
Częstszymi kontuzjami są natomiast
przeciążenia stawów oraz mięśni. Dotyczy to szczególnie osób, które przystępują do wysiłku fizycznego bez
odpowiedniego wcześniejszego przygotowania kondycyjnego i bez właściwej rozgrzewki.

W KILKU SŁOWACH O ROWERZE STACJONARNYM
Czy rower stacjonarny jest w ogóle
w stanie zastąpić ten klasyczny? Nie!
I należy oba rozpatrywać w zupełnie
dwóch różnych aspektach sportowych
oraz zdrowotnych. Jeśli jesteś w pełni
zdrowy i nic nie stoi na przeszkodzie,
żeby korzystać z roweru, którym możesz pojeździć po pięknej okolicy to nie
zastępuj go rowerem stacjonarnym. Ten
drugi jest idealny dla osób leczących
swoje dolegliwości sercowo- naczyniowe. Popularny "rowerek" jest jednym
z pierwszych rodzajów wysiłku fizycznego zlecanych dla pacjentów po zawałach serca, bądź po wprowadzeniu sten-

tów do naczyń krwionośnych. Wszystko
dlatego, że w rowerkach stacjonarnych
istnieje możliwość regulacji obciążenia
wysiłku fizycznego przy stałej kontroli
tętna osoby ćwiczącej. Podobnie z roweru stacjonarnego korzystają osoby
dochodzące do pełni zdrowia po kontuzjach stawów kolanowych. Pod okiem
rehabilitantów, przy odpowiednim
obciążeniu odbudowują oni mięśnie
wspomagające pracę stawów.
Oczywiście, gdy któryś już dzień z rzędu
pada deszcz lub śnieg, wybór roweru
stacjonarnego będzie lepszy niż brak jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Jednak
jeśli mamy wybór, lepiej zdecydować się
na przejażdżkę na świeżym powietrzu.
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RUSZAMY NA WYCIECZKĘ!
Mamy przygotowany rower, wiemy jakie
korzyści płyną z jazdy rowerem, w takim razie teraz musimy odpowiednio się
przygotować do naszej przejażdżki. Po
pierwsze, nie zapominaj o kasku rowerowym. Chroni on głowę nie tylko przed
upadkiem, ale także przed kamieniami,
które mogą odbić się spod kół wymijającego rowerzystę auta. Po drugie, zawsze warto ze sobą mieć źródło światła,
zarówno przednie jak i tylne. Pamiętaj,
że nie chodzi głównie o to, żebyś ty
coś lepiej widział po zmroku, ale żeby
to ciebie lepiej widzieli inni uczestnicy
ruchu drogowego.
Kolejny aspekt to analiza wybranej trasy.
Musisz wiedzieć, czy są na niej podjazdy,
które mogą znacząco wydłużyć czas
wycieczki, a także po jakiej nawierzchni będziesz się poruszać. Zawsze miej
przy sobie wodę, by nie dopuścić do
odwodnienia. Pamiętaj, że nawet kiedy
nie będziesz odczuwać pragnienia, należy pić wodę małymi łykami, najlepiej
w regularnych odstępach czasu. Jeżeli
planujesz dłuższą wycieczkę, warto zabrać ze sobą także małą przekąskę.
MACIEJ BIRECKI
Pracownik Apteki
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