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Ορειβατικά μποτάκια
Xαρακτηριστικά και προδιαγραφές

Τα χαρακτηριστικά της ορειβατικής μπότας

Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά στα ορειβατικά μποτάκια
είναι:

• Το βάρος της μπότας

• Στεγανότητα

• Πλευρική στήριξη

• Ακαμψία κατά μήκος

• Υποστήριξη της καμάρας του ποδιού



Τα χαρακτηριστικά της ορειβατικής μπότας

Το βάρος της μπότας

Όσο πιο ελαφριές είναι τόσο πιο εύκολο θα είναι το περπάτημα
σας. Ο κανόνας που είναι αποδεκτός λέει ότι 100 γρ. παραπάνω
στα παπούτσια σας συγκρίνεται με 500γρ. παραπάνω στην πλάτη
σας, στο σακίδιο. Οι κατασκευαστές ορειβατικών μποτών
συνεχώς εργάζονται για τη δημιουργία ελαφρύτερων διατηρώντας
παράλληλα όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται



Τα χαρακτηριστικά της ορειβατικής μπότας
(συνέχεια)

Στεγανότητα

Η υγρασία και το υγρό στοιχείο γενικώς είναι ένας από τους
μεγαλύτερους εχθρούς της ορειβασίας. Η υγρασία προκαλεί και
τις φουσκάλες στα πόδια. Υπάρχουν μερικά πράγματα που
μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα να παραμείνουν στεγνά τα
πόδια σας. Ψάχνουμε να βρούμε μπότες από διαπνέοντα και
αδιάβροχα υλικά τα οποία αφήνουν την υγρασία του ποδιού να
φύγει από το μποτάκι αλλά δεν αφήνουν τα νερά να μπουν μέσα.
Ψάχνουμε να βρούμε παπούτσια όπου οι γλώσσα τους είναι
συνδεδεμένη με το παπούτσι έως πάνω.



Τα χαρακτηριστικά της ορειβατικής μπότας
(συνέχεια)

Πλευρική στήριξη

Η μπότα θα πρέπει να παρέχει σωστή
υποστήριξη στα πόδια και στους αστραγάλους
για την αποφυγή "στριψίματος" σε ανώμαλα
εδάφη. Τα ψηλά μποτάκια με την ειδική
υποστήριξη το προσφέρουν αυτό.



Τα χαρακτηριστικά της ορειβατικής μπότας
(συνέχεια)

Ακαμψία κατά μήκος

Η μπότα θα πρέπει να υποστηρίζει όλο το
πόδι με την ακαμψία της καθώς μπορεί να
βάλετε δύναμη μόνο στο μπροστινό μέρος
ή μόνο στο πίσω μέρος σε μερικά
πατήματα-βήματα. Ταυτόχρονα θα πρέπει
να υποστηρίζει την φυσική κίνηση
ελατηρίου της καμάρας του ποδιού.



Τα χαρακτηριστικά της ορειβατικής μπότας
(συνέχεια)

Υποστήριξη της καμάρας του
ποδιού

Η μπότα θα πρέπει να υποστηρίζει επαρκώς την
καμάρα του ποδιού με τέτοιον τρόπο που να
εμποδίζει το πόδι σας να "πλαταίνει" κάτω από
μεγάλη πίεση.



Η ανατομία και τα μέρη της μπότας

Η ορειβατική μπότα αποτελείται από διάφορα στοιχεία και μέρη που δουλεύουν
όλα αυτά μαζί για να μας προσφέρουν την στήριξη και την προστασία που
χρειαζόμαστε.

• Το πάνω μέρος της μπότας
Θα πρέπει να προστατεύει και να αγκαλιάζει το πόδι, να δίνει την
απαραίτητη υποστήριξη και να απορροφά τους κραδασμούς. Θα πρέπει να
απωθεί το νερό και να είναι αδιάβροχο αλλά και να αναπνέει επαρκώς για να
φεύγει ο ιδρώτας του ποδιού για την δημιουργίας φουσκαλών.

• Η σόλα
Η σόλα είναι το κάτω μέρος της μπότας. Η σόλα δημιουργεί τριβή με όλες τις
αναμενόμενες επιφάνειες. Για να το πετύχουμε αυτό η μπότα θα πρέπει να
έχει μεγάλα εξογκώματα στη σόλα και αυτή να είναι κατασκευασμένη από
σκληρό λάστιχο καουτσούκ. Οι σόλες θα πρέπει να είναι αρκετά σκληρές
ώστε να παρέχουν επαρκή στήριξη ενώ ταυτόχρονα να είναι αρκετά
ευέλικτες ώστε να διευκολύνουν την φυσική κίνηση των ποδιών. Θα πρέπει
να είναι σταθερά συνδεδεμένες με το πάνω μέρος της μπότας μ’ ένα
αδιάβροχο τρόπο.



Η ανατομία και τα μέρη της μπότας
(συνέχεια)

Κορδόνια
Υπάρχουν πολλά είδη μηχανισμού
κορδονιών και συχνά συνδυάζονται ώστε
να γίνεται χρήση των πλεονεκτημάτων
του κάθε μηχανισμού. Είναι σχεδόν
πάντα από νάιλον πλεκτά σχοινιά.
Αποφύγετε τα κορδόνια που δεν είναι
στρογγυλά γιατί σπάνε.

o Απλές τρύπες έχουν τα πιο ελαφριά μποτάκια γιατί έχουν την τάση με την άσκηση μεγάλης δύναμης να
φεύγουν.

o Σχήματος D δεν φεύγουν εύκολα αλλά μπορεί να δημιουργήσουν οδυνηρή πίεση στο πόδι.

o Με γάντζο έχουν ένα άνοιγμα από την εξωτερική πλευρά και επιτρέπουν στο κορδόνι να φύγει τελείως.
Τα γαντζάκια τα οποία βρίσκονται κοντά στους αστραγάλους συνήθως έχουν ένα μηχανισμό ασφαλείας
και αυτός επιτρέπει να έχουμε διαφορετικό σφίξιμο στο κάτω και στο άνω μέρος της μπότας.

o Ισχυρό ύφασμα παίζει το ρόλο να περνάνε από μέσα τα κορδόνια και στο τέλος δένουν



Η ανατομία και τα μέρη της μπότας
(συνέχεια)

Γλώσσα
Η γλώσσα είναι το πτερύγιο που καλύπτει την είσοδο του πάνω μέρους
της μπότας. Στα περισσότερα ορειβατικά μποτάκια η γλώσσα είναι
συνδεδεμένη με την μπότα έως πάνω, αυτό εμποδίζει να μπαίνει νερό,
σκόνη και πετραδάκια μέσα στα μποτάκια.

Φόδρα και επένδυση
Οι μπότες έχουν φόδρα και επένδυση στο εσωτερικό τους για να
προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία και άνεση στα πόδια σας. Στην
επένδυση συχνά χρησιμοποιείτε ο αφρός διότι προσφέρει καλύτερη
προστασία από το κρύο και την πίεση. Για την φόδρα χρησιμοποιούνται
συνθετικά υλικά γιατί είναι πιο ανθεκτικά και πιο καλά στη διαχείριση
της υγρασίας και του ιδρώτα.



Η ανατομία και τα μέρη της μπότας
(συνέχεια)

Μαξιλαράκι στο πάνω μέρος της μπότας
Οι ψηλές μπότες, ο αχίλλειος τένοντας και οι αστράγαλοι

μας χρειάζονται προστασία από ερεθισμούς ίσως και από

τραυματισμούς οπότε στο πάνω μέρος της μπότας

υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι.

Υποδοχή κραμπόν
Μερικές μπότες κατηγορίας C και όλες της κατηγορίας D

έχουν υποδοχές κραμπόν.



Οι τύποι των ορειβατικών παπουτσιών

Υπάρχουν πολλοί τύποι και παραλλαγές στα ορειβατικά παπούτσια και γνωρίζοντας τα είναι το
πρώτο βήμα για την αγορά του σωστού παπουτσιού. Τα παπούτσια έχουν κάθε ένα τα δικά του
χαρακτηριστικά. Οι κατηγορίες διαφέρουν από άτομο σε άτομο και από χώρα σε χώρα.
Επιλέγοντας σωστή εφαρμογή και λειτουργικότητα είναι σημαντικό για την απόδοση και την
ασφάλεια.

Σε γενικές γραμμές οι κατασκευαστές και οι ειδικοί έχουν συμφωνήσει σε μία κλίμακα που πάει
από το πολύ ελαφρύ και ευέλικτο παπούτσι έως το βαρύ και άκαμπτο. Τα γράμματα από το Α
έως το D χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση. Από το ελαφρύ έως το βαρύ παρακάτω
διακρίνουμε του ακόλουθους τύπους παπουτσιών.



Οι τύποι των ορειβατικών παπουτσιών
(συνέχεια)

Παπούτσια ορεινού τρεξίματος (Class A)

Αυτά τα παπούτσια είναι σαν τα κανονικά παπούτσια
τρεξίματος μόνο που έχουν μερικά χαρακτηριστικά παραπάνω
για να ανταπεξέρχονται στα μονοπάτια των βουνών και τα
σκληρά εδάφη. Γενικά έχουν καλύτερη επένδυση και καλύτερη
σόλα. Η σόλα είναι σκληρότερη και τα παπούτσια έχουν
κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν καλύτερη
προστασία στις κακές καιρικές συνθήκες.



Οι τύποι των ορειβατικών παπουτσιών
(συνέχεια)

Παπούτσια πρόσβασης (Class A-B)

Αυτά τα παπούτσια είναι για τα πρώτα βήματα στην πεζοπορία για
χρήση σε εύκολα και καλά διατηρημένα μονοπάτια. Είναι
κατασκευασμένα από σουέτ, νάιλον ή άλλα ελαφριά υφάσματα
ενισχυμένα με δέρμα. Προσφέρουν άνετο περπάτημα από την
πρώτη μέρα. Πολλά από αυτά τα παπούτσια έχουν ένα πλαίσιο
αρχιτεκτονικής που παρέχει καλή υποστήριξη στα πόδια και στους
αστραγάλους αν και το ύψος τους δεν φτάνει μέχρι το κόκκαλο των
αστραγάλων.



Οι τύποι των ορειβατικών παπουτσιών
(συνέχεια)

Εύκαμπτες μπότες ορειβασίας (Class B)

Αυτό είναι το τυπικό μέσο παπούτσι για την ορειβασία. Προορίζονται
για λιγότερο ομαλά μονοπάτια και περπάτημα σε ελαφρώς εκτός
μονοπατιού μέρη. Η αυξημένη υποστήριξη που παρέχουν βοηθάει τις
μεγάλης διάρκειας ακόμα και τις πολυήμερες πεζοπορίες. Γενικά είναι
κατασκευασμένα από πιο σκληρό δέρμα ή δέρμα σε συνδυασμό με
άλλα σκληρά συνθετικά υλικά. Η σόλα και γενικά η όλη κατασκευή
είναι λιγότερο εύκαμπτη και δίνει αυξημένη υποστήριξη στους
αστραγάλους. Το τελείωμα φτάνει έως και τους αστραγάλους και αυτό
ίσως προκαλέσει κάποια δυσφορία εάν δεν τα έχετε συνηθίσει.



Οι τύποι των ορειβατικών παπουτσιών
(συνέχεια)

Ημιάκαμπτες ορειβατικές μπότες (Class C)

Αυτές οι μπότες προορίζονται για ανώμαλα εδάφη. Η
κατασκευή τους είναι περισσότερο τεχνική, έχουν σκληρή θήκη
για τα δάχτυλα, επένδυση από συνθετικά υλικά και πολύ
άκαμπτη σόλα. Η εσωτερική μεμβράνη συνήθως είναι από
Gore-Text ή από άλλο υλικό. Μερικές από αυτές τις μπότες
είναι συμβατές για τοποθέτηση κραμπόν. Η κατασκευή αυτής
της μπότας προορίζεται για να δίνει απόλυτη υποστήριξη και
απορρόφηση κραδασμών ενώ θα παραμένει αδιάβροχη και με
καλή διαπνευστικότητα. Το αυξημένο βάρος και η ακαμψία της
μπότας αυτής απαιτεί προπόνηση και κατάρτιση.



Οι τύποι των ορειβατικών παπουτσιών
(συνέχεια)

Άκαμπτες ορειβατικές μπότες (Class D)

Αυτές είναι οι μπότες που θα ανεβούμε το Everest. Συχνά
χρησιμοποιούνται μαζί με κραμπόν και έχουν υποδοχές για
αυτά (κραμπόν). Μερικές άκαμπτες ορειβατικές μπότες έχουν
πλαστικό κέλυφος και άρθρωση στο σημείο του αστραγάλου
όπως ακριβώς και οι μπότες του σκι. Λειτουργούν πολύ καλά
στην παγοαναρρίχηση αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν κάνουν
για μεγάλης διάρκειας πορείες. Οι παραλλαγές που είναι λίγο
πιο εύκαμπτες χρησιμοποιούν δέρμα σε συνδυασμό με
τεχνικά υλικά υψηλής τεχνολογίας για να δίνουν λίγη
περισσότερη άνεση και ταυτόχρονα τέλεια υποστήριξη. Επίσης
έχουν ειδική μόνωση για προστασία από τις πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες.



Επιλογή Μπότας

Αφού καταλήξαμε στην
κατηγορία, στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και την τιμή για
τις μπότες μας, ήλθε η ώρα να
τις δοκιμάσουμε. Οι μπότες
ορειβασίας πρέπει να
προσαρμόζονται τέλεια στα
πόδια μας. Η μη καλή
προσαρμογή μπορεί να γίνει
αιτία τραυματισμού και μικρής ή
μεγάλης ταλαιπωρίας.



Επιλογή Μπότας
(συνέχεια)

Ώρα δοκιμής: Τα πόδια μας κατά τη διάρκεια της
ημέρας ¨φουσκώνουν¨ λιγάκι, όπως όταν πεζοπορούμε.
Επομένως, πρέπει να αγοράζουμε μπότες το απόγευμα.

Κάλτσες: Δοκιμάζουμε τις μπότες φορώντας κάλτσες
που θα χρησιμοποιούμε κανονικά, ενδείκνυται να
χρησιμοποιούμε ειδικές κάλτσες ορειβασίας, για αποφυγή
τραυματισμών και πιθανής αχρήστευσης του υλικού Gor –
Tex.

Φοράμε τις μπότες σωστά: Πιέζουμε τη φτέρνα
στο πίσω μέρος, κεντράρουμε τη γλώσσα και δένουμε τα
κορδόνια σφιχτά, αλλά χωρίς να παρεμποδίζεται η
κυκλοφορία του αίματος.



Επιλογή Μπότας
(συνέχεια)

Πρακτικός κανόνας: Το πόδι πρέπει να έχει περίπου ένα (1) εκατοστό
ελεύθερο χώρο μπροστά από τα δάχτυλα. Δηλαδή, μισό (1/2) ή ένα (1) νούμερο
μεγαλύτερο από το σύνηθες μέγεθος που φορούμε.

Έλεγχος προσαρμογής: Όρθιοι, δοκιμάστε να πιέσετε την μπότα με
διάφορους τρόπους. Είναι η φτέρνα σταθερή (Δεν πρέπει να μετακινείται με την
κίνηση); Τα δάχτυλα έχουν αρκετό χώρο μπροστά τους; Υπάρχει κάποια πίεση σε
οποιοδήποτε σημείο;

Χρόνος δοκιμής: Αφιερώστε λίγο χρόνο για να περπατήσετε μέσα στο
κατάστημα με τις μπότες φορεμένες. Μετά την επιλογή και αγορά θα πρέπει να
κάνετε λίγη υπομονή, διότι οι μπότες θα προσαρμοστούν απολύτως στα πόδια σας
μετά τις πρώτες πορείες.

Μικροπροβλήματα: Εξογκώματα ή κάποιες άλλες ατέλειες που μπορεί να
νιώθετε στο παπούτσι σημαίνει πως δεν είναι κατάλληλο για εσάς. Ακόμα ο
υπερβολικός ελεύθερος χώρος στη μύτη του παπουτσιού θα σας προκαλέσει
πρόβλημα κατά την ορειβασία.



Δέσιμο μπότας

Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σωστά δεμένη τη μπότα μας
κατά τη διάρκεια της ορειβασίας μιας και μπορεί να μας
αποτρέψει από διάφορα ατυχήματα όπως το
στραμπούληγμα.

Ανάβαση: Κατά την ανάβαση η πίεση είναι μεγαλύτερη στο
μπροστά μέρος του πέλματος, η φτέρνα μένει στιγμιαία
μετέωρη και το κάτω μέρος της κνήμης πιέζεται στο επάνω
δέσιμο της μπότας. Δένουμε περισσότερο σφιχτά τα
κορδόνια στο κάτω μέρος, προς τα δάχτυλα και αφήνουμε
λίγο πιο χαλαρά τα κορδόνια στο επάνω μέρος για να μην
πιέζεται η κνήμη.

Κατάβαση: Κατά την κατάβαση το πόδι έχει την τάση να
γλιστράει εμπρός μέσα στην μπότα. Δένουμε πιο σφιχτά τα
κορδόνια στο επάνω μέρος.



Φροντίδα και συντήρηση ορειβατικών
παπουτσιών

Είναι σημαντικό να συντηρούμε τις μπότες ορειβασίας μας προσεκτικά μετά τη χρήση.
Καλό είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Παρακάτω προτείνεται μία
διαδικασία συντήρησης που θα μας βοηθήσει.

Προετοιμασία: Βγάζουμε τον αφαιρούμενο πάτο για να στεγνώσει. Εάν έχουμε σκοπό
να ανανεώσουμε το ¨κέρωμα¨ βγάζουμε και τα κορδόνια.

Καθάρισμα: Κάτω από τρεχούμενο νερό, με μία βούρτσα απομακρύνουμε τις βρωμιές.
Επίσης, απομακρύνουμε βρωμιές και πέτρες από τη σόλα.

Υγιεινή: Το εσωτερικό, αν είναι απαραίτητο καθαρίζεται με χλιαρό νερό (χωρίς
σαπούνι) και βούρτσα. Εάν οι μπότες μας δεν έχουν Gor – Tex μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σαπούνι. Δεν τις βάζουμε ποτέ στο πλυντήριο.



Φροντίδα και συντήρηση ορειβατικών
παπουτσιών (συνέχεια)

Στέγνωμα: Ποτέ δε στεγνώνουμε τις μπότες κάτω από τον ήλιο ή κοντά σε εστίες θερμότητας,
όπως σώματα καλοριφέρ, σόμπες κλπ. (το δέρμα είναι ευαίσθητο και μπορεί να γίνει εύθραυστο,
σκληρό και με χαραγές. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και είναι πραγματικά σωτήριο σε
πολλές περιπτώσεις είναι να παραγεμίσουμε τις μπότες με εφημερίδες οι οποίες απορροφάνε
την υγρασία.



Φροντίδα και συντήρηση ορειβατικών
παπουτσιών (συνέχεια)

Ψεκασμός: Ψεκάζουμε το δέρμα με ειδικό υλικό για αδιαβροχοποίηση και
συντήρηση (συνήθως συνιστά κάποιο υλικό ο κατασκευαστής). Το καλλύτερο είναι να
ψεκάζουμε όταν το δέρμα δεν έχει στεγνώσει τελείως και οι πόροι είναι ανοιχτοί.
Μπορούμε να ψεκάσουμε και τις μπότες που έχουν κάποιο είδος υφάσματος ή
συνθετικού επάνω τους.

Κέρωμα: Μόνο για δερμάτινες μπότες, που χρειάζονται κάπου – κάπου κέρωμα που
τρέφει το δέρμα. (Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή). Πολλές φορές μετά το
κέρωμα το δέρμα σκουραίνει κάτι το οποίο είναι εντελώς φυσιολογικό.



Φροντίδα και συντήρηση ορειβατικών
παπουτσιών (συνέχεια)

Απομακρύνουμε βρωμιές
και πέτρες από τη σόλα

Πλένουμε τις μπότες με
νερό και ήπιο σαπούνι

Ξεπλένουμε τις μπότες
σας

Με μια στεγνή πετσέτα
απομακρύνουμε την υγρασία

Αφαιρούμε τα εσωτερικά
και
αφήνουμε τα να
στεγνώσουν ξεχωριστά

Γεμίζουμε τις μπότες σας με
χαρτί για να τραβήξουμε την
υγρασία

Μην στεγνώνετε τις μπότες σας
δίπλα στη φωτιά!



Ανατομία μιας μπότας πεζοπορίας



Αυτάααα!



Ευχαριστώ για την υπομονή σας και την προσοχή σας.

Παρακαλώ αν υπάρχουν ερωτήσεις;


