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 قدمهم

ای طرفداران جنس بدنه کاملًا با اسکیتهای تمرینی متفاوت است؛ اسکیتهای مسابقه و اندازه چرخهاای ها بوده و ای مخصوص حرفهاسکیتهای مسابقه

ی های، که در این گردآوری راهنماییهای تمرینی قرار دارنددسته اسکیتهایی هستند که در خاص خود را دارد اما عمده مصرف کنندگان دنبال اسکیت

 ائه میشود:در خصوص انتخاب این گونه کفش ها ار

 1 نکات ضروری 

 تر گتوجه داشته باشید که حتماً اسکیت باید اندازه پایتان باشد و معمولًا سایز آن با سایز کفش ورزشی شما متناسب است. از خرید اسکیت بزر

 .از پایتان جداً خودداری نمایید

  اقعی و نمایید با اندازهکفشی که در ساعات انتهایی روز خریداری میهنگام بعد از ظهر برای خرید اقدام کنید چون پا به اندازه کافی ورم دارد و

 .پای شما مطابقت بیشتری دارد

 نحتماً اسکیت را قبل از خرید به پا کنید؛ شما باید در آن احساس راحتی داشته باشید. پا در داخل اسکیت نباید جایی برای عقب و جلو رفت 

 .و تنگ هم نباشدداشته باشد و باید کاملاً اندازه بوده 

 اگر قصد دارید ورزش اسکیت را تفریحی شروع کنید از خرید اسکیتهای ارزان قیمت چشم پوشی کنید. 

ارزان قیمت در  ها از پلاستیکتولیدکنندگان این نوع اسکیت .کنندهایی پر شده که تنها از تکنولوژی پوسته سخت استفاده میها از اسکیتاکثر فروشگاه

 هایی با کیفیت پایین هستند وها قادر نیستند از قوزک و مچ پا حمایت کنند همچنین دارای بلبرینگکنند، این اسکیتستفاده میچکمه و فریم ا

که  ها و در هر مکانیتوانید سالکنند. شما با یک جفت اسکیت خوب میباشند که در نتیجه این اسکیتها خوب چرخش نمیچرخهایشان فاقد توپی می

 .ار داشته باشد اسکیت کنیدزمینی همو

 بدنه اسکیت

 آهن ، آلومینیوم و یا کربن است. یک، کائوچو،تجنس بدنه اسکیت ها از پلاس

شکستن آن  د احتمالپلاستیکی اگر از جنس مناسبی نباش بدنه جنس پلاستیک وآهن برای اسکیتهای کیفیت پایین استفاده می شود و معایبی دارد.

 کند.بوده و بطورکلی اسکیت را سنگین می اآهن باشد احتمال زنگ زدن بالاگر از جنس  زیاد است.
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جنس آلومینیومی از کیفیت بهتری برخوردار است و آلومیمنوم بدلیل سبک بودن باعث کاهش وزن اسکیت می شود؛ جنس کربن هم مخصوص اسکیتهای 

یش می دهد و شاید دلیلی برای استفاده از کربن در بدنه اسکیتهای تمرینی حرفه ای است و بسیار سبک و مقاوم است اما قیمت اسکیت را بسیار افزا

 وجود نداشته باشد.

 اسکیت چکمه

 .باشند. درهنگام خرید اسکیت بهتر است که ابتدا هر دو نوع را امتحان کرده و بعد انتخاب نماییدنرم می عمدتاً شامل دو نوع سخت و 

قابلیت حمایت بهتر پا و مچ پا را داشته، تقریباً چهار سایز پا را پوشش ( Hard)های سخت انتخاب این که کدام یک بهتر است به خود شما بستگی دارد؛ چرا که چکمه

 د.شونوبی کیپ پا میوا دارند و بخ، سبک بوده و قابلیت مناسبی در تبادل ه(Soft) های نرمتری دارند. درحالیکه چکمهداده و عمر طولانی

های سخت قابلیت جابجایی و شستشو داشته و جنس آنها از نوعی ابر بسیار فشرده است که با یک درهنگام خرید اسکیت آستر کفش را بررسی نمایید؛ آستر اسکیت

 .لایه نایلونی پوشیده شده است

 ساق اسکیت

تاه دارند. های ساق کوپذیری کمتری نسبت به اسکیتکنند ولی انعطافساق بلند بهتر از پاها حمایت میهای ها باید توجه داشت که اسکیتچکمه ساقدر مورد ارتفاع 

 .تر استتر و در اسکیتهای سرعت کوتاهمعمولاً ارتفاع در اسکیتهای تفریحی و ماراتون بلند

 بست اسکیت

کند. در آورد به خوبی از پا حمایت درحالی که هیچ فشاری روی پا نمیاسکیت توجه کنید. یک سیستم بست خوب باید  های کفشبستدرهنگام خرید به 

 .های نرم بندها ابزار اصلی هستند و باید کاملاً به آنها دقت داشتهای سخت بستها باید قابل تنظیم باشند و در اسکیتاسکیت

 

 کفی اسکیت

عنوان آستر، یک لایه فوم با تراکم مختلف در سطوح مختلف پا، ه پارچه مخملی بهبرای راحتی پا طراحی شده است و یک کفی خوب از یک لای کفی کفش اسکیت

 .ماده پلاستیکی در اطراف پاشنه و یک لایه پارچه تشکیل شده است

 

اخت در اسکیتهای سهای دیگر مقایسه نمایید. لازم به ذکر است جنس آستر و کفی هنگام خرید اسکیت حتماً کفی آن را بیرون بکشید و آن را با کفی اسکیت

 .باشدهای مختلف متفاوت میشرکت

 .های مختلف را براحتی در خود جا بدهدهایی با اندازهدر موقع خرید اسکیت به فریم آن بسیار دقت کنید. یک فریم خوب باید چرخ
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 فریم یا تیغه اسکیت

ای مجزا است که با پرچ به چکمه متصل است. یک فریم خوب دارند. در بیشتر اسکیتها فریم قطعهها را روی اسکیت نگه میدر زیر چکمه قرار دارند و چرخ هافریم

و  های پلاستیک از نایلونجنس فریمهای غیرفلزی، فلز و یا ترکیبی از مواد مختلف است. های مختلف را براحتی در خود جا بدهد. جنس فریمهایی با اندازهباید چرخ

کنند. اسکیت بازهای هاکی و سرعت تمایل بیشتری به استفاده از این نوع فریم تر منتقل میهای فلزی انرژی را سریعهایی از بافت شیشه است. فریممقداری رشته

 .اندساخته شده Kevlar هایهای ترکیبی از ترکیب فشرده رزین داخل فایبر گلاس، کربن و پوستهدارند. فریم

 

  در هنگام خرید اسکیت سختی فریم آن را بررسی نمایید. برای بررسی آن چرخ جلوی اسکیت را بیرون بیاورد و سعی کنید دو ریل فریم را به

 .شوندتر به هم نزدیک میهایی که سختی بیشتری دارند مشکلهم نزدیک کنید. فریم

 چرخ ها

س اورتان )ترکیبی از پلاستیک سخت و نوعی ماده شیمیایی خاص( است و درجه سختی آن بر اساس دیورومتر با یک عدد دو رقمی ها از جنباید بدانید که چرخ

 .شودمشخص می

 

 

 

ه دهد کنمیی مجزا کننده اورتان از بلبرینگ است. جنس آن از یک ماده سخت و خشک است که هنگام اسکیت کردن هیچ انعطافی از خود نشان توپی چرخ، ناحیه

 .های مخصوص از جنس آلومینیم و فیبر کربن استترین آن نایلون ترموپلاستیک است اما در بعضی چرخمعمولی
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 چقدر باشد؟ برای کودکان قطر چرخ ها

قطر چرخ های  در این مورد سن و سطح مهارت فرزند خود را در نظر بگیرید. برای مثال فدراسیون ورزش های چرخی فرانسه برای تنظیم و انتخاب

 .شوندواقع، هر چه چرخ ها بزرگتر باشند، مفاصل کودکان بیشتر درگیر و تحریک می مسابقات یک مقیاس را معرفی کرد. در

 .شوندمیلی متری تجهیز می 76تا  71های رای انجام سبک آزاد اسکیت با چرخهای مبتدی ببیشتر اوقات، اسکیت

تکا و سطح تماس بهتری با زمین برقرار می کنند. چرخ های پلاستیکی بر روی زمین انتخاب کنید، چراکه سطح اِبهتر است چرخ های پلی اُورتانی را 

و راحت نیستند. چرخ های پلی آورتانی مانند لاستیک هستند و اگر با دست بر آن ها فشار وارد کنید سطح آن ها کمی  لیز می خورند، صدا می دهند،

 .فرو می رود

 خ بر اساس سبک اسکیتدسته بندی چر

 

 

 

 

 

 

 

 

میلیمتر( 55تا  55رشته اگرسیو )از   

میلیمتر( 08تا  22)از  هاکیرشته   

میلیمتر( 58تا  28)از  رشته تفریحی  

میلیمتر( 118تا  58)از  فیتنسرشته   

ر(میلیمت118)از  سرعترشته   
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 بلبرینگ اسکیت

 .اندشتههای خوبی در آن کار گذامختلف دارند. به طور کلی اگر شما یک اسکیت با کیفیت خوب بخرید مطمئنًا بلبرینگبلبرینگها درجه بندی و انواع 

 ها و پارازیتهای داخلی، خارجی، ساچمهها بوسیله انجمن مهندسی بلبرینگ آمریکا بوجود آمده که بر اساس میزان مقاومت لایهبندی بلبرینگدرجه

 .استگیری شده اندازه

. Precision, semi precision, ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 Micro, SKF Micro. 

چرخها بیشتر  گشتاورهرچقدر شماره بلبرینگ بالا برود ، سرعت و 

 خواهد بود.

 

 ترمز ها

 .توقف اسکیت سوار شود ترمز باید از پلی اُورتان نرم، نه پلاستیک ساخته شده باشد، تا سطح تماس خوبی برقرار کرده و باعث
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 2نکات ضروری 

گیرد و دو چرخ عقب و جلو به کنیم تنها دو چرخ وسط روی زمین قرار میها را به سیستم راکر تبدیل میخوب است بدانید که وقتی چرخ -0

ر بزنند تر دوتوانند راحتاست که میگیرند. این سیستم مخصوص اسکیت بازهای نمایشی و هاکی اینچ بالاتر از سطح زمین قرار می 8/0اندازه 

ای از این سیستم استفاده کنند چون در ابتدا احساس ناپایداری و سریع تغییر جهت دهند. توجه داشته باشید که فقط اسکیت بازهای حرفه

 .رود و پی به مزایای آن خواهند بردخواهند داشت اما با کمی تمرین این احساس از بین می

ارند های مارک دار معتبر که در ایران نمایندگی ددنبال اسکیتصورت تفریحی و برای بدنسازی و فیتنس اسکیت بخرید؛ بهه بهاگر قصد دارید ک -2

 .های متفرقه پرهیز کنیدهای با مارکبروید و از خرید اسکیت

شکل   Rollerblade عنوان مثال،بهنوشته شده باشد.  درستی بر روی جنسدر هنگام خرید اسکیت مطمئن شوید مارک مورد نظر شما به -3

 .Rollerblad یا Rolerblade :صحیح این مارک است اما جنس تقلبی آن ممکن است به این شکل نوشته شده باشد

 .های ارزان قیمت و خیلی گران قیمت خودداری کنید و به راحتی پا و جنس خوب بیشتر از شکل ظاهری آن اهمیت بدهیداز خرید اسکیت -4

 .ها را خریداری فرماییدخرید اسکیت لوازم ایمنی آن را فراموش نکنید و حتماً آندرهنگام  -5

 

کنید، باید قبل از خرید رشته خود را انتخاب کرده و با توجه به نوع رشته اگر قصد دارید یک اسکیت تخصصی بخرید و به قهرمانی فکر می

 ،(Fitness)، فری استایل، اسکیتهای ماراتون و بدن سازی(Hockey) ، هاکی(Speed) ، سرعت(Figure)که یکی از موارد نمایشی

 .اسکیت تخصصی آن را خریداری کنید. اسکیتی را انتخاب نمایید که در حد سطح کاری شما است ،است  (Aggressive)اگرسی

 

ین کنند اخصصی خود را انتخاب میهای پایه رشته تکنند و بعد از گذراندن دورهای برای شروع، اول اسکیت تفریحی و فیتنس کار میعده

ه پوسته ای خریداری کنند کافراد نیز بهتر است از ابتدا تکلیف خود را مشخص کنند چون مثلاً برای رشته نمایشی بهتر است اسکیت تفریحی

اد با ی و تعویض اسکیت زیهای آن کم باشد و اسکیت قابلیت راکر شدن داشته باشد تا بعد از شروع رشته نمایشنرم داشته باشد و قطر چرخ

 .مشکل مواجه نشوند

تر نیز توانید از تجربیات اسکیت بازان قدیمیحتماً قبل از خرید با مربی خود مشورت کنید و اگر قصد خرید یک اسکیت تخصصی را دارید می

 .بهره ببرید
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 اسکیت کودکانراهنمای خرید 

دارد! بسیاری از والدین دچار اشتباه می شوند و  کفش اسکیتشاید فکر کنید این سوال احمقانه است، اما انتخاب فروشگاه تاثیر زیادی بر انتخاب 

ی نامعتبر خریداری می کنند. آن ها این ریسک را می کنند و اسکیت اسکیت های ارزان و بی کیفیتی را از مغازه های اسباب بازی فروشی یا خرازی ها

ین اهای نامرغوبی را می خرند که کودک پس از پوشیدن آن ها دیگر به سراغ اسکیت و اسکیت سواری نمی آید. سرنوشت محصولات این نوع مغازه ها 

 !خورنداست که در گوشه انبار ها یا گاراژ ها یا فروشگاه لوازم دست دوم خاک ب

ن ادر بسیاری از موارد این اسکیت های تقلبی، بسیار سفت هستند و به پاشنه و قوزک پای کودک آسیب می رسانند. اصلا به این محصولات نمی تو

 !اسکیت گفت، شاید اسم کفش هم برای آن ها زیادی باشد

 

 :پیش رو دارید برای خرید اسکیت شما دو انتخاب

که دارای محصولات باکیفیت، متنوع و تطبیق پذیر با پای بسیاری از کودکان است. اسکیت های این فروشگاه  فروشگاه های تخصصی اینترنتی -1

ها با قیمت های منطقی و خوبی به کاربر ارائه می شوند. شما در یک فروشگاه اینترنتی قدرت مقایسه، تنوع در انتخاب و اطمینان کامل از 

 .خریداری کنید که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند کیفیت دارید. همیشه از فروشگاه هایی

فروشگاه های زنجیره ای سطح شهر که تخصص خود را بر روی انواع لوازم ورزشی گذاشته اند. برای خرید از این فروشگاه ها باید با کودک  -2

 .خود به سطح شهر رفته و هزینه و زمان زیادی صرف کنید

  

 مخصوص کودکان ارزیابی ویژگی های اسکیت های

 !چرخ هایی که بچرخند ... ،حداقل

 والدین اسکیت هایی را انتخاب بیشتر مردم از این می ترسند که کودکانشان در طی حادثه ای بر روی زمین بیافتند و زخمی شوند. از این رو بیشتر

کنند. با این وجود، کودکان اشتیاق سواری محروم میکنند که چرخ هایشان به سختی می چرخند، و کودک خود را از احساسات و هیجانات اسکیت می

 !دهند، چرخ های بعضی از این کفشها اینقدر سفت هستند که اسکیت سوار فقط می تواند با آن ها راه برودخود را به اسکیت سواری از دست می

ها برایش وادث را مدیریت کند، سایر افتادند بدانید که افتادن بر روی زمین جزئی از اسکیت سواری است، و هنگامی که کاربر بتواند یکی از این حبای

کنار  درربی است(. )البته این وظیفه به عهده م فرزندان خود افتادن را یاد دهید ساده و مانند یک بازی می شود. بنابراین بهتر است در قدم های اول به

گرانش  رکزها بر آیید و تجربه شما بیشتر می شود: استخوان های شما انعطاف پذیر تراند، و مید، بهتر می توانید از پس افتادناین، هر چه جوانتر باش

 .بدن شما پایین تر است

http://skatebazar.com/category/34/خردسالان
http://skatebazar.com/category/34/خردسالان
http://skatebazar.com/
http://skatebazar.com/
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انات بی نظیر اسکیت سواری از آن جا سرچشمه می چرخ هایی که بچرخند یک تراژدی نیستند. در واقع این نقطه کفش جایی است که تمام هیج

 .گیرد

 سایز انتخاب

 !تخاب نکنیدنرا بسیار بزرگ ا کفش اسکیت سایز

بنابراین خانواده ها دو سایز بزرگتر از سایز اصلی پای کودک خود را  .خرید یک جفت اسکیت می تواند گران قیمت باشد متناسب با بودجه خانواده،

 :محصول خریداری شده بیشتر دوام داشته باشد و خواسته های کودک کمتر شود. این کار نتایج زیادی به همراه داردانتخاب می کنند تا 

 .کفش ها آنقدر بزرگ هستند که پای کودکان در آن شناور می شود و کنترل کودک بر کفش کمتر می شود -0

 پشتیبانی پشت کفش کافی نیست و کودک نمی تواند اسکیت سواری کند -2

 دزیاد است و مایه زحمت کودک می شواسکیت در مقایسه با کودک بزرگتر است، وزن آن  -3

 .احتمال ساییده شدن پا آنقدر زیاد است که قوزک و عضلات پشتی پای کودک آسیب می بیند -4

ید که کفش را انتخاب کناگر می خواهید از این مشکلات پیشگیری کنید، یک سایز بزرگتر از سایز واقعی انتخاب کنید. همیشه طوری سایز 

  .جلوی کفش کمی باز باشد، زیرا امکان رشد پا وجود دارد. همچنین نباید سایز را آنقدر کوچک بگیرید که انگشتان کودک تاول بزند

 کمی گران و یک راه بهتر اسکیت های قابل تنظیم: گزینه ای خوب،

انتخاب کنید که با پای کودک شما تناسب داشته باشد. اسکیت های قابل اگر از نظر مالی مشکلی ندارید، بهتر است سایزی از کفش را 

سایز را به کاربر ارائه می دهند. در نتیجه سایز کفش را مطابق با پای کودک تغییر می دهید. حتی خودتان  4تا  3 تنظیم، بسته به نوع برند 

 .نیز می توانید از سایز بزرگتر کفش استفاده کنید

تومان قیمت  0.511.111تا  811.111بین  Rollerblade ،Roces ،SEBA ،Flying Eagle ،Filaمانند  مشهور کفش های برند های

 .دارند. در مقایسه با کفش های غیر قابل تنظیم که فقط چند ماه دوام دارند، کفش های قابل تنظیم می توانند تا چند سال عمر کنند

  

 کفش های کودکانه چقدر هزینه کنم؟ برای

که البته این  تومان قیمت دارند هزار 511تومان هستند و کفش های باکیفیت تر حدود  هزار 251حدود  ارزان قیمت ترین کفش های اسکیت     •

 باشند.و جزو برندهای متفرقه و فاقد استانداردهای لازم مینمی باشد کفشها از نظر کارشناسان مناسب 

 

تومان است. این کفش ها برای اسکیت  میلیون 0.5تا هزار تومان  911قیمت های اسکیت کودکانه بین با محصولات معتبر تر و باکیفیت تری      •

http://skatebazar.com/category/42/RollerBlade
http://skatebazar.com/category/41/Roces
http://skatebazar.com/category/39/Seba
http://skatebazar.com/category/102/Flying-Eagle
http://skatebazar.com/category/71/Fila
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 .سواری در سبک آزاد طراحی شده اند

 .معتبر و کیفیت مرغوبی هستندتومان دارای برند  میلیون 0اگر کفش اسکیت کودکانه را فقط از نظر قیمت انتخاب کنیم، قیمت های حدود 

 تفاوت قیمت های چه دلیلی دارد؟

 :کیفیت مواد و طراحی کفش ها از دلایل اصلی تفاوت قیمت محسوب می شود

 (.یک کفش سفت )ارزان( در مقابل یک کفش راحت و نرم )گران تر 

  (.بهتر عملکرد –یک فریم پلاستیکی )ارزان( در مقابل یک فریم آلومینیومی )گران تر 

 یک ترمز پلاستیکی سفت درمقابل یک ترمز پلی اُورتانی نرم و راحت 

 چرخ های سفت با قطر کم )ارزان( در مقابل چرخ های بزرگ از جنس پلی اُورتان 

 تفاوت در سطح اتکا 

 اسکیت های غیر قابل تنظیم در مقابل اسکیت های قابل تنظیم 

  وتنوع در خطوط اتصال، ضخامت آستر کفش، راحتی...  

 غافل نشوید ایمنیاز لوازم 

 :هزار تومان می توانید صاحب این لوازم شوید 188تا  08این مسئله به بودجه شما ربطی ندارد! با 

 ضربه گیر زانو محافظ مچ

 کلاه ایمنی محافظ آرنج

 

 0.511.111تا   911.111عضی از برند ها اسکیت را همراه لوازم حفاظتی آن به کاربر ارائه می دهند. به طور معمول قیمت یک پک کلی اسکیت سواری حدود ب 

 .(انبرای کودکفقط تومان است )البته 
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