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1
WSTĘP
Witaj!
Na samym początku tego poradnika
serdeczne dziękujemy za zaufanie,
którym nas obdarzasz. Z ogromnym
entuzjazmem oddajemy w Twoje ręce
naszą wiedzę i doświadczenie zbierane przez ostatnich kilkanaście lat.
Odpowiemy tu na Twoje pytania i wątpliwości związane z komfortem, ergonomią i efektywnością jazdy na rowerze, które są bezpośrednio wynikiem
właściwego ustawienia pozycji kolarza
i procesu bikefittingu.
Rozprawimy się z mitami i damy szansę kolarzom, zarówno początkującym jak i tym bardziej zaawansowanym, na dostęp do wiedzy do tej pory
zarezerwowanej tylko dla nielicznych.

Kim jesteśmy?
Świetnie działającym małżeństwem
fizjoterapeutki i byłego zawodnika
kolarstwa szosowego. Jesteśmy pasjonatami rowerów, którzy od lat
wspierają się, dzielą wiedzą i doświadczeniem, oczywiście przy tym się
świetnie bawiąc a niejednokrotnie też
kłócąc.
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Tamara GóreckaWerońska (51 lat)
dyplomowana fizjoterpaeutka i masażystka. Pierwsza w Polsce kobieta wykonująca zawód bikefitterki. Autorka
artykułów branżowych w magazynach
rowerowych (BikeBoard, Magazyn Rowerowy). Organizatorka konferencji kolarskich i wykładowca z dziedziny bikefittingu. Mistrzyni Polski w kolarstwie
szosowym i mtb firm farmaceutycznych. Założycielka kilkusetosobowej kolarskiej inicjatywy Profidea dla Kobiet.

Paweł Weroński
(49 lat) Nazywany w krakowskim światku rowerowym „Profesorem”. Z branżą rowerową związany od 25 lat. Przez
16 lat uprawiał zawodniczo kolarstwo
szosowe w klubach zagranicznych i polskich. Bikefittingiem zainteresował się
obserwując trendy światowe. Łączy
swoją wiedzę o sprzęcie rowerowym
z umiejętnościami, które zdobył i wykorzystywał jako zawodnik. W trakcie
swojej rowerowej przygody był właścicielem ok. 150 rowerów szosowych,
które gruntownie przetestował. Członek
Akademii Trenerskiej Instytutu Sportu
w Warszawie.
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Wspólnie z mężem, jako jedni z pierwszych certyfikowanych bikefitterów w Polsce zdobywaliśmy nasze umiejętności od 2010 roku.
Swoją wiedzę zawdzięczamy firmie Specialized, która umożliwiła nam pokonywanie kolejnych stopni certyfikacji u najlepszego fittera w Europie, Pavla Stedry. Osobiście mieliśmy wielką przyjemność poznać i uczyć się od twórców bikefittingu: Andrew L. Pruitta i Rogera Minkowa.
W bikefittingu poza wiedzą i dobrą metodyką najważniejsze jest doświadczenie. Mamy olbrzymią pokorę i świadomość, że każdy człowiek jest dla nas wyzwaniem.
Uważamy, że nie można zostać doskonałym specjalistą, jeżeli nie jest się w 100%
przekonanym o skuteczności metody, którą się stosuje. Sami na sobie doświadczyliśmy dobrodziejstw bikefittingu i chcemy się tym z Tobą podzielić.

Nasze wspólne motto to
„Lepiej przeciwdziałać niż leczyć”
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Co znajdziesz w tym poradniku?
Jazda na rowerze to druga po bieganiu najpopularniejsza dyscyplina sportu.
Jest także znakomitą formą profilaktyki a także rehabilitacji po przebytych problemach zdrowotnych. Jest tak dlatego, ponieważ w porównaniu do innych aktywności, kolarstwo wzmacnia mięśnie szkieletowe i pomaga utrzymać układ
krążeniowo-oddechowy w odpowiedniej formie a przy tym w niewielkim stopniu obciąża stawy.
Równocześnie daje możliwość rywalizacji, rekreacji, eksploracji i bezcennego
w obecnych czasach kontaktu z naturą na skalę niedostępną innym formom
spędzania wolnego czasu.
By uniknąć kontuzji, przeciążeń lub choćby zwykłego dyskomfortu, który zraża wielu rowerzystów do większego zaangażowania proponujemy zacząć przygodę z rowerem od procesu bikefittingu.
Wbrew obiegowej opinii to o wiele więcej niż tylko “ustawienie właściwej pozycji”. Jesteśmy przekonani, że po przeczytaniu naszego poradnika będziesz nie
tylko czerpać większą radość z jazdy na rowerze, ale staniesz się bardziej świadomym kolarzem.
Przeprowadzimy Cię przez cały proces bikefittingu według naszej metodyki,
w której wykorzystujemy elementy metody twórcy bikefittingu w USA – Andy’ego Pruitta z Centrum Medycyny Sportowej w Boulder. Przechodząc krok
po kroku cały proces obiecujemy Ci, że bez problemu samodzielnie ustawisz
poprawnie rower aby jeździć szybciej, efektywnie i bez bólu.
Jeśli masz już doświadczenie w jeździe na rowerze, wiele kwestii z pewnością
już znasz, ale mamy nadzieję, że pomożemy usystematyzować Twoją wiedzę
i niejednym Cię zaskoczymy.
Jeżeli rozpoczynasz swoją przygodę z kolarstwem, pomożemy Ci uniknąć błędów i przybliżyć do komfortowej i efektywnej jazdy.
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Najważniejsze zasady bikefittingu
1. REALIZUJ METODYKĘ KROK PO KROKU
NIE CHODŹ NA SKRÓTY
Bikefitting to proces przyczynowo-skutkowy oparty o dokonania nauki, ubrany w ramy metodyki, krok po kroku realizujący zamierzone cele.
To holistyczne spojrzenie na człowieka z wykorzystaniem wiedzy z zakresu anatomii, fizjoterapii i ergonomii.

Bikefitting korzysta z wiedzy matematycznej a zwłaszcza geometrii. Stąd, na potrzeby bikefittingu nieprzypadkowo powstał termin Geometrii Ciała.
Podstawą prawidłowej pozycji na rowerze jest badanie kątów poszczególnych
części ciała względem ich wzajemnego położenia. Dotyczy to np. ugięcia kolana, biodra, pochylenia tułowia i wielu innych.
To również fizyka, dlatego w procesie ustawiania pozycji na rowerze pojawiają
się takie terminy jak ramię siły, moc, waty, prędkość, kadencja, moment obrotu.
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Korzystamy z dorobku biomechaniki, która bada właściwości ruchu człowieka
i zajmuje się przyczynami i skutkami jego działania.
Przyczynami ruchu są dwie siły oddziaływujące na kolarza: zewnętrzna – zwłaszcza siła ciężkości i wewnętrzna w postaci siły mięśniowej. Skutkiem mogą być
odkształcenia i naprężenia ciała, na których skupia się bikefitting.
W naszej pracy wykorzystujemy też podstawy treningu kolarskiego i psychologii sportu. Prawidłowy bikefitting to wychwytywanie przyczyn dyskomfortu,
spowodowanych na przykład nieprawidłowym treningiem lub brakami w technice jazdy.
To wreszcie szeroko pojęta wiedza dotycząca mechaniki rowerowej i znajomości
sprzętu rowerowego, bez którego podstaw nie ma możliwości pomóc klientowi.

Każda akcja wywołuje reakcję.
Bikefitting to proces, w którym, tak jak w działaniu matematycznym jedno wynika z drugiego. Jeżeli zaczniesz ten proces od końca lub środka lub
pójdziesz na skróty – wynik twojego ustawienia będzie błędny.
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Główne składowe procesu bikefittingu:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Określenie celu jazdy
Historia kontuzji, przebytych złamań, skręceń i innych urazów
Ocena anatomiczna i funkcjonalna
Pomiar aktualnych parametrów roweru
Procedura dopasowania roweru
Jazda próbna
Korekta ustawień

Nie wolno przejść do ustawień roweru jeżeli pominiesz którykolwiek z punktów. Każdy z nich umożliwia odpowiedź na pytanie, czy pozycja na rowerze jest
dobra, czy potrzebna jest jej korekta, jeśli tak to w jakim zakresie i przy użyciu
jakich metod. Czy wystarczy przestawić siodło, manetki, inaczej ustawić bloki
w butach, czy może konieczna jest wymiana określonych komponentów. A jeżeli tak, to na jakie i o jakich parametrach. Bez przejścia przez całą procedurę
pozornie najprostsze rozwiązanie, jakim jest wymiana danej części, nie da pożądanego efektu.
Częstym błędem jest choćby rozpoczęcie bikefittingu od zmiany długości
wspornika kierownicy (mostka) i manewrowanie odsunięciem siodła. Te założenia są absolutnie nieprawidłowe i powodują niekorzystny wynik ustawień.

2. DOPASUJ ROWER DO MOŻLIWOŚCI
ANATOMICZNYCH SWOJEGO CIAŁA
Często słyszy się, że:
„Bikefitting to prawidłowo ustawiona pozycja na rowerze”
Prawidłowe będzie inne twierdzenie:
„Bikefitting to prawidłowo ustawiony rower do możliwości twojego ciała,
dzięki któremu uzyskasz optymalną pozycję”.
Nigdy nie próbuj dopasować swojego ciała do roweru. Twój organizm, nawet
najlepiej wytrenowany, dopasuje się tylko w nieznacznym stopniu.
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Budowa anatomiczna jest jednym z głównych determinantów obszerności
ruchów w obrębie poszczególnych stawów. Jej poziom, w wielu przypadkach,
utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie ruchu z właściwą amplitudą. Każde
przekroczenie pewnego zakresu może doprowadzić do przeciążeń i kontuzji.
Te początkowo będą objawiać się “tylko” bólem a prowadzić mogą do stanów
zapalnych, zwyrodnień i innych dotkliwych stanów przewlekłych.
Główna idea bikefittingu to takie ustawienie roweru aby był przedłużeniem
twojego ciala i idealnie wpasował się w jego bezpieczne zakresy anatomiczne.
Gdy czujesz, że boli cię odcinek szyjny, ręce są nadmiernie wyprostowane, cała
sylwetka jest mocno wyciągnięta sesja bikefittingu pomoże rozwiązać te problemy.
Efektem końcowym jest twoje poczucie komfortu i bezpieczeństwa
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3. STWÓRZ JEDNOŚĆ Z ROWEREM
Jazda na rowerze musi być przedłużeniem ruchu twojego ciała. Niewielki ruch
ciałem powinien mieć natychmiastowe przełożenie na responsywność roweru.
Można to porównać do jazdy konnej która sprawia jeźdźcowi największą frajdę gdy wspólnie z koniem stworzą świetnie działający organizm. Tak samo jest
z doskonale dopasowanym rowerem. Stwórz jedność ze swoim bikiem.
Bliższym porównaniem niż jeździectwo może być zwykłe prowadzenie samochodu. Sprawdź jak różna pozycja oddalenia fotela od kierownicy wpłynie na twoją
reakcje i sprawną jazdę. Tak samo jest z jazdą rowerem.
Gdy ten ma na przykład zbyt długą ramę, czas reakcji znacznie się wydłuża i nie
ma szans na skuteczną i dobrą jazdę.

4. PRAWIDŁOWE USTAWIENIE TO
DYNAMICZNY BIKEFITTING OPARTY
O DOBRE WYJŚCIOWE POSTAWY STATYCZNE
Po określeniu celu, nałożeniu na niego historii kontuzji i oceny anatomicznej
przechodzimy do ustawień twojego roweru, wykonanych w formie statycznej.
To są punkty wyjściowe.
Prawdziwy bikefitting zaczyna się dopiero w ruchu. Dlatego dobrze jest wykorzystać trenażer, Jeżeli nie masz takich możliwości musisz to zrobić analizując swoją jazdę na trasie. Kolarz poprzez połączenie swojego elastycznego ciała z układem dźwigni na rowerze w ruchu tworzy pewien zamknięty układ sił
wzajemnie działających na siebie.
W dynamicznej formie trzeba sprawdzić czy założenia statyczne były prawidłowe i co można w nich poprawić.
Przykładem może być korekta ustawienia wysokości siodła. Jeżeli masz pedały
zatrzaskowe i jesteś przypięty w stałych punktach do roweru a twoja miednica
w trakcie jazdy kołysze się na boki, w tylnej grupie mięśni dwugłowych ud poczujesz ból i ciągnięcie. Będzie to sygnał, by skorygować wysokość siodła. Ale
to nie koniec, ponieważ zmiana wysokości siodła wiąże się ze zmianą jego odległości od kierownicy, o czym dowiesz się w dalszej części.
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5. JAZDA NA ROWERZE TO ZASADY
BIOMECHANIKI
Jazda na rowerze jest ściśle związana z biomechaniką i powtarzalnością ruchu
kończyn dolnych. W trakcie pedałowania dochodzi do ruchu cyklicznego. W ciągu miesiąca, tylko dojeżdżając do pracy na rowerze możesz obracać korbą rowerową prawie 130 000 razy, co rocznie da nam ponad półtora miliona obrotów.
Jeżeli twoje nogi, z różnych przyczyn (patrząc na rowerzystę od przodu) nie wykonują ruchu osiowo, w obrębie trzech dużych stawów: biodra, kolana i kostki
to może dojść do poważnych problemów.

6. WYELIMINUJ PRZYCZYNY
Wynik bikefittingu zależy w dużej mierze od wyeliminowania błędów związanych z techniką jazdy na rowerze co przekłada się na przyczyny powstawania
twoich dolegliwości.
Bez zmiany nieprawidłowych nawyków, będziesz wciąż generował przeciążenia
w kolejnych częściach ciała przez co sam bikefitting ich nie wyeliminuje.
Dobrym przykładem jest tutaj kadencja i technika pedałowania.
Początkujący kolarze często rozpoczynają jazdę bez rozgrzewki i szybko zmieniają przełożenia na bardzo twarde. Bez wytrenowanej siły (rozumianej jako
cecha motoryczna) zazwyczaj doprowadza to do przeciążenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i “bólu pleców”, którego nie wyeliminuje nawet najlepiej
dobrana pozycja odciążająca tę część ciała. W takim wypadku przyczyną dyskomfortu bywa więc nie zła pozycja a nieprawidłowa technika jazdy. Profesjonalny bikefitter pomoże ci wyeliminować nie tylko ten, ale też wiele innych błędów.

7. KOMPROMIS POMIĘDZY JAZDĄ
BEZ BÓLU A OSIĄGANĄ MOCĄ
W ustawieniach początkujących amatorów nie walczymy o każdy milimetr. Przyjmujemy pewien bezpieczny margines, w obrębie którego się poruszamy.
Ustawienie roweru będzie wypadkową celu jaki chcemy osiągnąć jeżdżąc na rowerze a możliwościami anatomicznymi twojego ciała.
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W przypadku ustawienia na przykład wysokości siodełka, co przekłada się na
stopień ugięcia w stawach kolanowym, biodrowym i skokowym, zawsze zakładamy pewne widełki pomiarowe, w których będziemy się poruszali. Ta różnica
będzie wynosiła maksymalnie 2 cm.
Im wyżej ustawisz siodło tym bardziej odciążysz stawy kolanowe (rzepkę i kłykcie kości udowej) i zabezpieczysz je przed przeciążeniem, co jest najczęstszą
przyczyną stanów zapalnych w obrębie kolan.
Zyskując na zdrowiu tracisz na efektywności i sile mięśniowej zwiększając czas
przejścia korby przez dolny punkt w trakcie pedałowania nazywany martwym
punktem.
Jeżeli obniżysz siodło w obrębie tych dwóch centymetrów to bardzo zyskasz
na sile, gdyż kąt ugięcia kolana jest wprost proporcjonalny do zwiększania się
momentu obrotowego i generowania największej siły.
W układzie zginania się stawu kolanowego rzepka stanowi punkt podparcia systemu dźwigni. Im bardziej zginasz kolano tym większy nacisk wywierają kłykcie
kości udowej na powierzchnię rzepki, powodując nadmierny stres dla stawu ko-
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lanowego. W skrajnych przypadkach może dochodzić do ścierania powierzchni stawowej i chondromalacji w obrębie stawu.
W ustawieniach roweru chodzi o znalezienie złotego środka pomiędzy generowaną mocą a jazdą bez bólu.

8. KOMPROMIS POMIĘDZY KOMFORTEM
A AERODYNAMIKĄ
Zauważyliśmy, że bardzo wiele osób odwzorowuje pozycję na rowerze swoich idoli, największych gwiazd światowego kolarstwa.
Chcecie wyglądać na rowerze jak profesjonaliści i tak również jeździć. W zasadzie nie ma w tym nic złego, dobrze jest mieć wzorce, na których się opieramy,
ale nie zawsze nasze możliwości anatomiczne na to pozwalają.
Pamiętaj, że dla zawodowca najważniejszą sprawą jest generować maksymalną moc przy jak najlepszej aerodynamice.
Nie zawsze związane jest to z komfortem, jaki my rozumiemy i jakiego oczekujemy. Kolarze zawodowi uczą się jeździć na rowerze od najmłodszych lat.
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To młodzi ludzie z ogromnym talentem i nieprawdopodobnymi predyspozycjami fizyczno-psychicznymi wybrani z grona tysięcy innych zawodników.
Są mistrzami w swojej dziedzinie, którzy przebyli już długą drogę a my zaledwie jesteśmy adeptami tej sztuki.
Jest jednak dobra wiadomość. Można tak ustawić pozycję na rowerze aby zbliżyć się wyglądem do naszych idoli. Będzie do tego oczywiście potrzebny rower
o odpowiedniej, sportowej geometrii i właściwie dobranych komponentach.
Jeżeli twoim celem są wycieczki w gronie przyjaciół postaw na bardziej komfortową pozycję, dopasowaną idealnie do twojego ciała.
Jeżeli chcesz ścigać się w zawodach to ważną cechą będzie aerodynamika. Musisz tylko sprawdzić czy parametry anatomiczno-funkcjonalne twojego ciała
pozwolą na ustawienie takiej pozycji. Jest kilka trików bikefitterskich, w postaci doboru odpowiednich komponentów i akcesoriów, które zwiększą twoją aerodynamikę, równocześnie nie ograniczając zanadto komfortu.
Zawsze jest rozwiązanie trzeba tylko je poznać i wdrożyć.
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9. WIEDZA O KOMPONENTACH
ROWEROWYCH I SZYBKI DOSTĘP
Efektem bikefittingu jest doskonale ustawiony rower, co wiąże się z dostępem
do komponentów i akcesoriów dopasowanych do geometrii ciała. Warto kupować komponenty producentów którzy mają wiedzę i odpowiednie podejście do
produktów rowerowych a proces projektowania opierają na dokonaniach nauki. To dzięki oparciu się o wiedzę i wyniki badań naukowych dokonał się przełom w konstrukcji rowerów, części i ubiorów, skutkujący poprawą efektywności i komfortu kolarzy na każdym poziomie zaawansowania.
Firma Specialized jako pierwsza na rynku wprowadziła ten termin (“Body Geometry™) dzięki zaangażowaniu dwóch naukowców: inżyniera zajmującego się
ergonomią produktów Rogera Minkowa i twórcy bikefittingu w USA Andy’ego Pruitta.
Zidentyfikowali problemy, zaproponowali rozwiązania poprzez nowe podejście
do projektowania oparte o wiedzę naukową a następnie przetestowali swoje założenia dzięki czołowym kolarzom. Tak powstała wciąż powiększana grupa akcesoriów rowerowych dostosowana i wspierająca proces bikefittingu.
Wśród niezliczonych produktów na rynku, nie wszystkie umożliwią rozwiązanie
problemów walczącego z dyskomfortem rowerzysty.
Najlepszym przykładem jest nieprawdopodobna różnorodność siodełek rowerowych gdy tymczasem zaledwie ok. 15% z nich pomoże rozwiązać twoje
problemy.
W pierwszej kolejności stworzono ergonomiczne siodła, potem przyszła kolej
na buty, wkładki do butów, rękawiczki, gripy rowerowe, kierownice i wsporniki kierownic. Jesteśmy przekonani, że zastosowanie komponentów zgodnych
z geometrią ciała połączone z doskonałą metodyką rozwiąże 95% twoich problemów bólowych.
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10. KAŻDA ZMIANA WYMUSZA KOREKTĘ
POZOSTAŁYCH USTAWIEŃ
Jeżeli wymienisz siodełko, np. na szersze lub o innym profilu musisz się liczyć
z faktem, że trzeba będzie skorygować wartości poziomu siodła, jego wysokość,
odległość przód-tył. Gdy zakupisz profesjonalne wkładki do butów rowerowych,
które nieco wydłużą twoją stopę o grubość wkładki, powinieneś również skorygować od razu wysokość siodełka, podnosząc go o ok. 2-5 mm.

11. NIE ZWLEKAJ Z WPROWADZANIEM ZMIAN
Pamięć mięśniowa pozwala nam wykonywać zadania sensualno-motoryczne do
których należy jazda na rowerze. Tej sztuki nauczyliśmy się poprzez świadomy
trening w sposób intencjonalny. Dzięki temu nie zapomnisz tego do końca życia.
Jeżeli twój organizm nauczy się, na przykład, nieprawidłowej techniki pedałowania, będziesz musiał włożyć spory wysiłek, aby ciało zaakceptowało i nauczyło się nowych wzorców.
W innym wypadku, gdy będziesz zmęczony, automatycznie, bez swojej świadomości wrócisz do starych nawyków.
Im szybciej wprowadzisz poprawne zmiany tym lepiej dla ciebie. Zbyt długie
odkładanie sprawdzenia czy jeździsz w poprawnej pozycji może wygenerować
długotrwały problem bólowy, z którym będziesz borykać się długi czas.
Takim uciążliwym objawem może być uszkodzenie ścięgna Achillesa lub przykurcz pasma biodrowo-piszczelowego.
Statystyki są nieubłagane. Przez 12 lat do naszego studia aż 65% osób zgłosiło się z powodu odczuwanego bólu i dyskomfortu w trakcie jazdy na rowerze.
Pozostała grupa chciała jeździć z większą mocą i bardziej efektywnie. Mało kto
myślał o prewencji.
Od około 4 lat obserwujemy pozytywne zmiany w tym podejściu. Praktycznie każdy kto kupuje rower od razu prosi nas o ustawienie poprawnej pozycji.
Najlepszym okresem na zmiany w ustawieniu pozycji na rowerze jest początek
sezonu. Nie czekaj aż lato się skończy.
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12. DAJ CIAŁU CZAS NA ADAPTACJĘ
DO NOWEJ POZYCJI
Po zakończeniu procesu ustawienia roweru należy pamiętać o tym, że musi minąć pewien czas aby organizm zaakceptował nową pozycję.
To jest proces. Staraj się robić krótkie, mało intensywne przejażdżki, aby dać
szansę swojemu ciału na spokojne dostosowanie się do nowych wzorców ruchowych i nowej pozycji. Zatroszcz się o nie.
Dla niego każda zmiana to stres.
Obserwuj je w trakcie jazdy i zanotuj zaraz po powrocie do domu wszystkie
ewentualne bólowe sygnały lub spostrzeżenia.
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13. BIKEFITTING NALEŻY POWTARZAĆ
Ustawienia należy powtarzać, poniważ Twoje ciało poddane ćwiczeniom i wysiłkowi, również ewoluuje.
Wkładając znaczną pracę zarówno w przejażdżki rowerowe jak i w treningi ogólnorozwojowe, zwiększamy sprawność naszego ciała. Jeżeli kontynuujemy uprawianie sportu, zmiany następują powoli, ale stale.
W związku z tym twój rower też musi się zmieniać nadążając za twoim własnym
rozwojem. Za rok może się okazać, że będziesz mógł przyjąć bardziej aerodynamiczną pozycję, zmienić nieco kąt mostka lub zmienić go na dłuższy.
Bikefitting powinieneś sprawdzać i korygować co roku i przy każdym nowo zakupionym rowerze. Z czasem wzrośnie twoja świadomość jazdy, łatwiej będziesz
rozumiał jakie masz potrzeby i oczekiwania. Poprzez regularny trening poprawi się twoja technika, wzrośnie siła i wytrzymałość. Łatwiej dostosujesz się do
zmian i określisz swoje cele.
Istotnym czynnikiem jest również wiek. Wraz z upływem lat zmniejsza się elastyczność mięśni i tkanki łącznej. Bikefitting pomaga utrzymać komfort i efektywność jazdy mimo starzejącego się organizmu.
Należy jednak pamiętać, że osoby, które wcześniej dysponowały odpowiednią
gibkością, dłużej utrzymują jej wyższy poziom. Kobiety dysponują większym
potencjałem w zakresie tej zdolności motorycznej. O wiele szybciej zwiększają zakres ruchów w poszczególnych stawach co z drugiej strony często powoduje problemy, gdyż nieświadomie zwiększają zakres ruchów poszczególnych
stawów, co z kolei może skutkować przeciążeniami.
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Uwaga bikefitterów
•

Aby stać się doskonałym ekspertem od zmiany własnej pozycji na
rowerze musisz mieć świadomośc własnego ciała i zachodzących
w nim zmian.

•

Zapisuj wszystkie symptomy a potem je w wolnej chwili analizuj lub
skonsultuj. Zastanów się kiedy odczuwasz ból, w jakich sytuacjach, czy
to jest cykliczne czy pojawia się tylko po bardzo intensywnym wysiłku.

•

Czy twój ból jest składową kilku nakładających się aktywności?

•

Z określeniem co wpływa ostatecznie na problemy bólowe: czy przeciążenie na basenie, w trakcie biegania czy przez rower często trudność mają triathloniści.

•

Reaguj na doznania bólowe, nie zapominaj o regeneracji po długim
wysiłku i odpoczynku.

•

Sztuką jest umieć mądrze odpuszczać.

Jeżeli rozpocząłeś przygodę z bikefittingiem w jednym studio, nie zmieniaj go, gdy do końca nie jesteś zadowolony. Bikefitting to proces. Nie
zawsze osiągnięcie optimum na jednym spotkaniu. Czasem potrzeba kilka spotkań. Wróć, poproś o korektę. Masz to w cenie.

35

