
Finalment, s’ha de regular la pressió de la puntera i de la talonera.
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�
� Amb l’assessorament d’Ski Center

el taller el taller

Regula’t les fixacions 1
✒ Tino Morte Jordi Play

Inicia la temporada amb el material en òptimes condi-

cions. Normalment s’acostuma a parar més atenció a

les soles i a les botes, i no pas tant a la regulació de les

fixacions, quan també té la seva importància.

En bona lògica, el primer pas per regular les fixacions serà 
el de col·locar la bota damunt la fixació i ajustar-la.

Ara el que tocaria seria regular l’alçada i l’obertura de les patilles de la puntera.
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Les fixacions no són la part de l’equipació que s’hagi d’estar tocant cada dos per

tres, ja que bàsicament tant sols s’haurien de tocar si es varia de pes o si com a

conseqüència de la teva pràctica has pujat de nivell. Però queda clar que hauràs

d’adaptar-les a la teva forma d’esquiar i a les necessitats que aquesta genera.

Val a dir que aquesta operació, la de regular les fixacions, es fa quan es munta

l’esquí. El primer pas seria el de posar la mida de la fixació a la mida perfecta de

la bota, amb la pretensió correcta perquè aquesta salti amb les dureses específi-

ques que li posem. Bàsicament, aquesta seria la principal feina que s’hauria de fer

en la regulació de les fixacions, ja que la seva mida no s’ha de tocar si no es canvia

de bota.

Aleshores, sí que s’hauran d’ajustar aquestes a les mesures del nou calçat. El que

hem de controlar són les dureses, tant de la talonera com de la puntera, ja que

aquestes poden variar, ja sigui per pes o per posició de l’esquí.

Digues un número
I quin número, quina regulació s’ha de marcar a la fixació? Ai!, amic meu, aquesta

és la pregunta del milió. Però, com que suposem que de coratge anem sobrats, us

direm que existeix una taula orientativa, que tot skiman hauria de fer servir com el

pa que menja, i que li serveix de guia per saber quina és la duresa que han de

tenir les fixacions. Una taula que s’ordena en funció dels paràmetres de l’alçada de

l'esquiador, del nivell d’esquí que aquest tingui, del seu peu i, més que res, de

l’agressivitat que manifesti damunt la neu. És clar que l’skiman no pot veure el

client movent-se a la neu, i que per tant s’ha de fiar del que aquest li aconsella,

raó per la qual sempre acostuma a deixar un marge de mig punt, amunt o avall,

perquè el mateix client posi mans a l’obra, en funció de si al mínim gest brusc li

salta la fixació o de si després de fer quatre tombarelles encara segueix amb els

esquís als peus.

Hi ha aspectes relacionats amb la preparació del material més o menys impor-

tants, però quan un d’aquests es relaciona directament amb la seguretat cal dedi-

car-li l’atenció que es mereix. Per tant, una encertada regulació de les fixacions és

cabdal per a una correcta pràctica esportiva, i la millor manera de garantir tant la

seguretat de la pràctica esportiva com gaudir-ne al màxim. �

El DNI de les fixacions
Hi ha qui ho fa bé i qui ho fa de qualsevol manera, però cal tenir clar que el DNI de
les fixacions en duresa va en funció d’una taula de pes, considerant també els
paràmetres d’alçada i de nivell. No es tracta d’agafar un nombre a l’atzar, com
tampoc has d’agafar un tornavís i graduar tu mateix la fixació sense tenir cap
mena de coneixement. L’ideal, com sempre, és que ho faci un expert. 
A veure si la taula que t’adjuntem tot seguit et serveix.
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