Виряд на Роверовий Спец-Табір
зібрав пл. сен. Марко Бей, ЛЧ

Велосипед — гірського стилю. Шини гірські, бодай на 1″ (25 мм). Не
привозити ровера шосейного/трекового типу.

Взуття на ровер —

до самої їзди найкраще або туристичні сандалі із закритими
передами (захороняючи пальців стопи) – типові в рисунці (А). Зовсім підхожі і
старі кросівки (Б). Легкоспортивні сандалі і в’єтнамки типу (B) не привозити на
прогульку, з огляду на нестабільність і призвід до травми щиколоткових суглобів.
Можна й привезти другу пару напр. Crocs для вжитку підчас таборування (тримати
у великому наплечнику.)
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Роверовий одяг; приладдя комфорту й безпеки — (А) Шолом обов’язковий
(орендарі – постачальник лагодить, хіба, що волієте привезти власного) (Б) Роверові
рукавиці. (В) Вигідні велошорти. (Г) Сідло, вигідне на довгу їзду. (Ґ) Захисні окуляри
особливо бажані, аби камінці чи земля поскидана з попередного ровера не заходили
дитині в очі.

Приклади відносно дешевого виряду:
Сідло — Nashbar FC1 Saddle - Men's or Women's
Рукавиці — Bontrager Solstice
Велошорти — Aero Tech ATD 6 Panel Gel Padded Cycling Shorts

Запчастини, відповідні до власного ровера —
(обов’язкові; хто не матиме не поїде, аж батьки не закуплять)
♦ 2 — їздові камери, відповідні до ровера [2 inner tubes]

Бажано також привезти —
♦ 2 — гальма, відповідні до ровера [2 brakes]
♦ 1 — трос гальмовий [1 brake cable]
♦ 1 — трос передачний [1 shifter cable]
(Очевидно, не відноситься тим, що орендуватимуть велосипеда)

Приладдя проти сонця і комарів —

Наплечники —зовнішно- або нутрорамовий. Не привозити стародавного „рукзака”, з
наплечними пасами, тобто без широкого, пухлого пояса. Бажаний стиль залежить від
юнака, але необхідно допасувати величину наплечника до росту дитини. Радиться
докупити накриття проти дощу. Приклади знаходяться тут …… i тут.

Унікально на цю
прогульку потрібно
ще й малого, напр.
шкільного
наплечника.

Мандрівний намет (шатро) —

Малий, легкий намет на 1-2 особи, переважно з
нилону. Більші, родинні намети занадто тяжкі, щоби носилися дітьми по горбистих
стежках. Приклади знаходяться тут.

Менашка —

Є різні відносно дешеві сорти; дорогих (напр. з титану/titanium) не
потрібно. Приклади знаходити тут (1.1-літрова найпридатніша) і тут. Корисно мати і
мішка, в якому зорганізувати ввесь кухонний виряд. Не забути купити горнятко, ложку,
та вилку, коли вибраний продукт цього не включає. Найкращі горнятка – металеві, а не
пластикові. Баняки з тоненькими, півокруглими металевими ручками зовсім
незручні – легко схиляються, котрим
способом виливають кіп’ячу воду на
юнака. Коли чується потреба мати
такого баняка, необхідно докупити
ручку, щоби його добре втримати.

Вода — Тому, що наші мандрівки відбуваються посеред найгорячішої пори літа, а ще
до того мандруємо по горах, кожен юнак мусить зі собою нести бодай літру води
(бажано
півтора
літри).
Коли
користуєтся пляшками, купити дві
пляшки сорту „Nalgene” (або подібні).
За не дуже вищу ціну можна купити
водний „наплечник” такого сорту, як на
другому фото (зветься Camelbak).
На цій роверовій прогульці юнацтво
мусить носити воду в менших
наплечниках. Не буде, як тримати
пляшку в руці!

