
Merania je potrebné vykonávať cez oblečenie, ktoré si budete obliekať pri zoskoku. 

 

 

1. Dĺžka paže: merajte na zadnej časti paže od zápästia ku chrbtici s natiahnutou pažou 

ukazujúc na bočnú stranu od Vášho tela. 

 

2. Hrudník: jedná sa o štandardné meranie okolo hrudníka cez bradavky pri voľne      

spustených pažiach. Nenafukujte hrudník. 

 

3. Pás: pri vzpriamenom postoji merajte okolo Vášho pásu cez pupok. Merajte cez 

oblečenie, ktoré bežne pri zoskokoch nosíte a pri uvoľnenom brušnom svalstve. 

 

4. Boky: Najprv vyberte peňaženku a mobil z vašich zadných vreciek. Merajte 

v najširších miestach bokov. Meranie zopakujte dvakrát a do objednávky vpíšte väčší 

rozmer.   

 

5. Stehno: Merajte cez najširšie miesto stehna. Pre väčšinu ľudí je to približne 10 cm pod 

rozkrokom. 

 

6. Lýtko: Merajte cez najširšie miesto lýtkového svalu. 



7. Výška: Pri vzpriamenom postoji, od hlavy k päte, naboso. 

 

8. Krk: Merajte okolo Vášho krku v úrovni goliera. 

 

9. Biceps: Merajte cez najširšie miesto pri uvoľnenej pravej ruke, ak ste pravák.  

 

10. Predlaktie: merajte cez najširšie miesto.  

 

11. Zápästie: merajte okolo Vášho zápästia v mieste, kde nosíte hodinky. 

 

12. Dĺžka v rozkroku: Pri tomto meraní sa postavte vzpriamene a obutú majte Vašu 

športovú obuv. Pri mierne rozkročenom postoji jeden koniec metra pridržte v rozkroku a 

merajte priamo dolu k podlahe. Uistite sa, že meter začína vysoko v rozkroku, pričom ale 

nesmie cez neho presahovať. Tento rozmer je dôležitý. Presnosť tohto rozmeru zaručí, že 

Vaše booties budú pasovať presne.    

 

13. Od kolena k podlahe: Merajte od stredu kolena dolu k podlahe pri obutí Vašej bežnej 

športovej obuvi. 

 

14. Trup: Priložte začiatok metra do priehlbinky v strede na Vašom krku. Je umiestnená 

nižšie pod Vašim ohryzkom. Merajte z najnižšieho miesta priehlbinky, dole cez Váš 

rozkrok a späť cez chrbát k spodnej časti Vášho krku. Je to v mieste, kde býva umiestnený 

horný okraj Vášho trička.   

 

15. Veľkosť obuvi: Uveďte Vašu veľkosť obuvi a číslovanie, podľa ktorého je veľkosť 

uvedená (US, UK alebo EU). 

 

16. Váha: Uveďte Vašu váhu. 

 


