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Beköszöntött a sí-

szezon, előkerültek a 

garázsból, padlásról, 

sufniból a sífelszerelé-

sek, hogy tulajdonosaik 

közelebbi és távolabbi 

pályákon hódolhas-

sanak e téli sportnak. 

Azonban nem csak 

egészséges, szórakoz-

tató és szép a sízés, ve-

szélyes is lehet, ha nem 

figyelünk oda néhány 

fontos dologra a felsze-

reléssel kapcsolatosan.

A csíkszereda i  Hadofa  
síszervizbe látogattunk 
el, ahol Szabó Gyárfás 

adott hasznos tanácsokat arra 
vonatkozóan, hogyan kell meg-
felelően karbantartani a lé-
ceket. Szabó Gyárfás 21 éve 
foglalkozik síléckarbantartás-
sal. Műhelyét a célnak megfe-
lelő gépekkel, szerszámokkal 
szerelte fel, mint mondta, egy 
Dacia árát fizette értük.

 Mint a háziasszonynak a kés

 „Sokan nem tudják, de a sílé-
cet meg kell élezni. Olyan, mint 
a háziasszonynak a kés: ha nem 
vág, akkor kínlódik. Kimennek a 
pályára, látják, hogy a mellettük 
levők könnyedén mennek, az ő 
lécük meg vagy tapad a hóban, 
vagy – ha jeges a pálya – csúszik 
ki alóluk. Nem tudják, hogy a lé-
ceket is szervizelni kell. A sízés 
és általában a téli sportok ve-

szélyesek. Veszik ki a garázsból 
porosan, rozsdásan, úgy indul-
nak el, és ez sokszor balesethez 
vezethet. Ahhoz, hogy elkerül-
jük valamennyire a veszélyt, a 
sílécünk rendben kell legyen, 
a kötés megfelelően kell legyen 
beállítva, szezononként ellen-
őriztetni kell. A sílécnek is, a ba-
kancsnak is van egy súlypontja, 
ezek kell találjanak, a léc éle 
rendben kell legyen, megvannak 
a feltételek, hogy hogyan kell 
szállítani, tárolni, és ezeket be 
kell tartani”– hívta fel a figyel-
met a szakember.

 Felsorolta, mielőtt valaki fel-
kötné a sílécet a lábára, ellen-
őrizze, hogy kotyog-e, hogy a 
tárolás ideje alatt történt-e a léc-
cel valami, mennyire rozsdáso-
dott meg, és az előző szezonban 

mennyire koptak meg az élek. 
Jó, ha beviszik a léceket egy 
szervizbe, hogy ott átvizsgálják, 
beállítsák a kötéseket a testsúly 
és a síző tudása szerint. 

Sízés után is van munka

A léceket sízés után szárazra 
kell törölni, az autó belső teré-
ben kell szállítani. Amennyiben 
az autó tetején szállítjuk a lé-
ceket, tegyük zsákba. „Semmi 
esetre se hagyjuk szabadon a 
léceket a tetőn, mert sózzák az 
utakat és a sós levegő nagyon 
befolyásolja az élettartamukat. 
Nem csak az acélkantnik rozs-
dásodnak, hanem a kötések-
ben is olyan ötvözetek vannak, 
amelyek oxidálódnak. Ez be-
folyásolhatja a ki- és bekötést. 

Ha csak az autó tetején van he-
lyünk a lécek szállítására, ak-
kor be kell csomagolni őket, 
zsákba kell tenni” – hangsú-
lyozta Szabó Gyárfás.

A tárolás kapcsán szó-
ba került, hogy mi a teendő 
szezon végén a lécekkel: szá-
razra kell törölni, be lehet kenni 
szilikonbalzsammal. Lehetőleg 
ne tároljuk meleg vagy nedves 
helyen, a legmegfelelőbb, ha szá-
raz helyen tartjuk azokat.

A  s í léc  karbantartásá-
nak egyik fontos mozzanata a 
waxolás. A wax a csúszóréteget 
puhán tartja, így a jégen, vagy 
kavicson könnyebben átcsú-
szik. Ha száraz, kiszakíthat 
belőle, mélyebben megkarcol-
hatja az érdes felület. Egy sze-
zonban kétszer-háromszor kell 

waxot alkalmazni, attól függő-
en, hogy mennyit síelnek vele. 
A mai sílécek műanyagtalpúak, 
egy speciálisan erre kifejlesz-
tett anyagból. A köves, jeges pá-
lyán a műanyag talp könnyen 
megsérül. A kisebb sérülések ja-
vító gyertya segítségével is orvo-
solhatók. Ha nagyobb a sérülés, 
a talpat tisztítás után az erede-
tivel megegyező anyaggal töltik 
fel. A talp feltöltése és a kantnik 
élezése után következik a végső 
csiszolás, majd a waxolás.

Ünnepek előtti roham

A műhely forgalma leginkább 
karácsony előtt nő meg, olyan-
kor sokaknak és azonnal kell a 
lécjavítás. Elsőként megnézik, 
hogy a kötés megfelelően van-e 
beállítva, majd a léc talpát vizs-
gálják meg, jöhet a gépi munka. 
„Amikor a talp megfelelő méret-
re van csiszolva, akkor jön az 
élezés. Attól függően, hogy kez-
dő, vagy haladó sízővel, netán 
sportolóval van dolgom, 86-90 
fokban fenem az éleket. Ha kez-
dő, akkor 90 fokban kell. Ami-
kor már egy rendet lecsiszoltam 
a talpából, következik a feltöltés. 
Egyik gépen 350 °C fokon végig-
megy, egy rendet ráönt – ösz-
szehegeszti a régi talpat egy új 
réteggel –, a felesleges anyagot 
legyalulom, utána tovább csiszo-
lom”– avatott be a részletekbe 
Szabó Gyárfás. Amikor egy ré-
teget lecsiszolt, jöhet a waxolás, 
de nem mindegy, hogy milyen 
wax kerül a lécre. Tekintettel 
arra, hogy éppen milyen az idő-
járás, hány fok van, különböző 
waxokat használ. A sportolók 
léceire gyors waxot szokott al-
kalmazni – magyarázta, majd el-
árulta azt is, hogy sokáig ő volt 
Miklós Edit síléceinek a szervi-
zelője. „Most már külön waxolója, 
külön élezője van a léceinek, nem 
úgy van, hogy Gyafi bácsi meg-
csinálja”– mondta mosolyogva. 

 
PÉTER BEÁTA

Mit tegyünk, hogy jobban csússzon?

Szezonkezdő síléckarbantartás

Több mint húsz éve javítja a síléceket Szabó Gyárfás

Amióta elindult – még ha dö-
cögősen is – a síszezon, gyak-
ran hallani síbalesetekről is. 
Hogyan lehet megelőzni eze-
ket? A Maros Megyei Hegyi-, Ví-
zi- és Barlangi Mentőszolgálat 
vezetője, Kovács Róbert osztot-
ta meg velünk tanácsait. 

A hegyimentők vezetője 
szerint a legtöbb baleset a 
nem megfelelő sífelszerelés-
ből adódik, vagyis túl kicsi 
vagy épp túl nagy síléccel in-
dul neki a siklásnak valaki, 
emellett pedig a nem megfele-
lő kötések is számtalan prob-
lémát okoznak. A mai kötések 
elsődleges feladata, hogy ne 
csak a sícipőt rögzítsék a 
lécre, hanem nagy esésnél 
engedjék leesni azt. Így aka-
dályozzák meg, hogy a síléc 
csavarjon vagy rántson a láb-
száron. Baj, ha a kötés nincs 
megfelelően beállítva, mert 
ilyenkor a sí indokolatlanul 
gyakran leválhat, vagy – a má-
sik szélsőséges esetben – hatal-
mas esésnél sem old le.

A bukósisak fontossága

A bukósisak is az alapfel-
szerelés része kellene legyen 
a síelésre indulóknál, ugyan-
is sokszor megvéd a fejsérülé-
sektől, bizonyos helyzetekben 
akár életet is menthet. Példá-
ul az egyik legsúlyosabb bal-
esettípusnál, amikor két síző 
összeütközik a pályán. „Elég 
nagy sebességgel haladnak a 
pályákon a jól, de közepesen 
sízni tudók is, hirtelen össze-
ütközéskor nagy problémák 
történhetnek, hiszen akár 40-
60 kilométeres sebesség is ta-
lálkozhat egymással, ilyenkor 
gyakran történik fejsérülés, 
amit enyhíthet a sisak” – muta-
tott rá a hegyimentő.

Ne spóroljunk a síleckén!

Kihangsúlyozta a megfele-
lő felszerelés fontosságát. „Sok 
kezdővel megtörténik, hogy 
nem akar rögtön sok pénzt be-
fektetni, ezért nem vesz meg 

minden felszerelést, vagy épp 
kimegy a sípályára, ahol vagy 
kap magának megfelelő sífel-
szerelést vagy nem, mégis ne-
kiindul a lejtőnek” – említette 

a szakember. Kiemelte, a síző 
testmagasságának megfelelő 
sílécet kell választani és legyen 
az alapfelszerelés része a sisak 
és a síszemüveg is. „A kezdők 

pedig nem kellene megspórol-
ják legalább egy-két sílecke 
árát” – tette hozzá.
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Síbalesetek megelőzése, avagy mit ne spóroljunk ki a felkészülésből

Megfelelő felszereléssel ajánlott nekiindulni a lejtőknek

KORÁBBI FELVÉTEL: DÁVID ANNA JÚLIA

A SZERZŐ FELVÉTELE




