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Care este echipamentul de care ai nevoie? Care sunt cele mai importante elemente de
echipament de munte? Pe cine ar trebui să întrebi? Unde găsești cele mai bune și accesibile
echipamente? Cantitatea de informații pe care un drumeț începător trebuie să o digere poate fi
copleșitoare la început.
Publicația sectionhiker.com a analizat 250 de sfaturi oferite
de la drumeții începători care și-au cumpărat recent echipamentul de munte și a ales 12 dintre
cele mai utile sfaturipe care le poate primi cineva aflat în căutarea primelor sale sfaturi.

Împrumută echipamentul de la prieteni înainte de a-l cumpăra
Nu te avânta să cumperi un lucru de care nu ești sigur că vei avea nevoie. Este bine să încerci
înainte câteva elemente de echipament pentru a afla ce ți se potrivește cu adevărat. Există,
însă, și piese de echipament pe care nu este recomandat să le împrumuți de la alții, cum ar fi
primele două straturi de haine sau bocancii de drumeție. În primul rând, piciorul tău are o
anumită mărime, care nu se potrivește întotdeauna cu cele ale prietenilor tăi. În al doilea rând, o
pereche de bocanci purtați sunt mai confortabili decât este o pereche nouă la început, fapt ce te
poate înșela în alegerea pe care o faci.

2. Folosește ceea ce deții deja înainte de a cumpăra

Uită-te în dulap și în debaraua cu articole sportive. Ai putea folosi pe munte multe lucruri pe
care le deții deja. După câteva drumeții vei ști exact care sunt lucrurile de care mai ai nevoie și
în care merită să investești.

3. Cumpără echipamentul din magazinele cu o bună politică de returnare a produselor
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Cumpără produse din acele magazine care au o bună politică de returnare, așa cum este acest
magazin online. Motivele sunt simple. În primul rând, dacă nu ești mulțumit de calitatea
produsului sau consideri că ai comandat altceva decât ai primit, poți trimite produsul înapoi. În
al doilea rând, astfel de magazine sunt, de obicei, și cele mai serioase de pe piață, deoarece
încearcă să preîntâmpine problemele legate de calitatea produselor sau de modul defectuos de
expediere.

4. Stabilește un buget anual de achiziție a echipamentelor

Stabilește-ți un buget anual de achiziție a echipamentelor (spre exemplu, 1.000 de lei). În acest
fel nu vei cumpăra tot echipamentul deodată, atunci când ești un montaniard începător, și vei
ști, cu timpul, cum să faci cele mai bune alegeri.

5. Mergi în drumeție cu un prieten și încearcă echipamentul său

Mergi în drumeție cu montaniarzi mai experimentați și încearcă diferite elemente componente
ale echipamentului lor. Ei îți vor spune mai multe lucruri despre echipamentul de munte și îți vor
vorbi din experiență, fapt ce te poate ajuta să iei cele mai bune decizii.

6. Cumpără echipamente second hand

Magazinele second hand pot fi un adevărat colț de rai pentru iubitorii echipamentelor montane.
Unele magazine comercializează, spre exemplu, jachete de munte impermeabile pe care le poți
cumpăra cu 40-50 de lei, în timp ce produse similare sunt vândute cu 500 de lei în magazinele
de profil.
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