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Witam wszystkich bardzo serdcznie. Jakiś czas temu obiecałem sobie, że napiszę parę

słów o butach, które mi tak dobrze służą. Proszę o wyrozumiałość ze strony profesjonalistów.

Jest to raczej dzielenie się z Wami moimi odczuciami i “doświadczeniem” 

niż test butów biegowych.  A wiec zaczynam.



Konwencjonalne materiały używane do produkcji środkowej części podeszwy pozwalają na głębokie przenikanie (odczucie uderzenia)  w 

punkcie  gdzie stopa uderza o podłoże. Fala Mizuno (Mizuno Wave) pozwala na jednolite rozproszenie wpływu  uderzenia na długości i 

szerokość środkowej części podeszwy buta, zapewniając doskonałą amortyzację. Fala ta jest biomechanicznie zaprojektowana i jest ona 

używana w środkowej części podeszwy buta. Mizuno WAVE zapewnia mniejsze  obciążenia stawów kolanowych i kostki podczas biegu. 

Technologia WAVE minimalizuje nadmierny upadek środkowej części podeszwy podczas lądowania stopy na  podłożu, a także zapewnia 

świetną kontrole ruchu.

 

AP Midsole-(Acceleration Polymer Responsive Midsole) Jest to lekki materiał wykorzystywany w środkowej części podeszwy buta Posiada 

on doskonałe właściwości  "odbijania się od podłoża", a to powoduje szybkie odbicie się buta od podłoża

X-10 to specjalny kompozyt najbardziej trwałej gumy węglowej (materiał używany do produkcji zewnętrznej części podeszwy), który jest 

około 80% bardziej wytrzymały niż inne dostępne kompozyty gumowe. Jest on używany na pięcie   oraz w  przedniej części buta dla 

zwiększenia elastyczności i wytrzymałości. Użycie tego kompozytu w zewnętrznej części podeszwy pozwala na znaczne wydłużenie czasu 

eksploatacji butów (ten kompozyt nie zużywa się tak szybko jak inne rodzaje gumy).

VS-1 to unikalny pochłaniający wstrząsy termoplastyczny elastomer (specjalny amortyzator polimerowy ). W bucie do biegania jest on 

używany w miejscach, które narażone są na największe wstrząsy (wokół pięty i przedniej części stopy). VS-1 jest zbudowany w 70% z 

materiału absorbującego wibracje , z 30% : E.V.A oraz gumy Isoprene . Kombinacja tych materiałów umożliwia znakomite pochłanianie 

wstrząsów, a także zapewnia efektywny i łagodny ´toe off´. Tworzywo VS-1 jest bardzo lekkie, posiada „pamięć”, która pozwala mu powrócić 

do oryginalnego kształtu po zaabsorbowaniu wstrząsu. Jest to idealny materiał do ciągłego absorbowania wstrząsów.

Przedstawiam rodzinę butów firmy MIZUNO z rodu “RIDER” oraz to jak przez lata następuje ciągła zmiana tych butów. 

Tak się dziwnie złożyło, że moja kolekcja butów to modele z parzystymi numerami (żeby było jasne: nie starałem się, 

samo tak wyszło).  A więc buty te wychodziły na rynek co dwa lata.  

Na początek trochę opisów technicznych dla biegaczy, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z  butami firmy MIZUNO.

SYSTEMY Używane przez MIZUNO: 

Ja ograniczam opis tylko do czterech systemów, chociaż Mizuno używa ich znacznie więcej.



PODESZWA czyli zawieszenie naszego RIDERA:

Mizuno bardzo konserwatywnie trzyma się używanych materjałów. Mam tu na myśli system X10(Guma  węglowa), 

AP (Acceleration Polymer Responsive Midsole), ale konstrukcja buta ciągle się zmienia. 

Mizuno 8 ma znacznie grubszą podeszwę na całej długości.  Kolejne modele mają mniej materjału AP pod 

nasze “paluchy”. W Rider 12  bieźnik  dość mocno  wchodzi na wysokość naszych pięt.  

Co z mojego punktu widzenia, jako amatora biegacza nie wpływa negatywnie na amortyzację, a to pewnie za sprawą 

ciągle ulepszanego materiału AP oraz  “fali MIZUNO”. But jest lekki, sprężysty i szybki.
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Miejsce, o którym bardzo dużo się dyskutuje, a mianowicie pięta!!!  

Zawodowcy i bardzo dobrze wytrenowani zawodnicy amatorzy lądują zapewne na “paluchy” . 

Pozostali tzw. amatorzy oderwani od siedzenia w pracy czy z domowych foteli, zapewne z powodu swojego lenistwa 

i słabych nóg, ladują na pięcie. 

Choć ostatnio gdzieś czytałem, że lądowanie na pięcie to naturalny odruch.  Amortyzacja pięty jest bardzo dobra 

większość mojego biegania to nawierzchnia asfaltowa, a więc środowisko ochydne dla nas biegaczy.  

“Pianka wspomagająca amortyzujace”  AP bardzo dobrze tłumi uderzenia o nawierzchnię. Na zdjęciu widać jak nastąpiła 

destrukcja tego materiału. RIDER 8 i 10 są mocno zniszczone, natomiast w RIDER 12 widzimy bardzo 

ładną bialutką ścianę gotową stawić czoła długim dystansom.  Biegacze, którzy używają MIZUNO RIDER wiedzą, że pięta 

to też miejsce jak ja nazywam “łapacz szyszek” oraz śniegu. Bardzo czesto trzeba pozbywać sie szyszek, które 

upodobały sobie to miejsce, a zimą śniegu, który gromadzi sie pod piętą co utrudnia bieganie. 

Czy nie widzicie podobieństwa w podeszwie do odwróconej podkowy dla konia (rys. na dole) może coś w tym jest hm
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Jak widzimy “wzór” bieżnika też w każdym modelu ulega zmianą.  But bardzo dobrze odprowadza wodę. Nie ma mowy o 

poślizgach na mokrym asfalcie, co jest bardzo ważne kiedy nasze nogi są już mocno zmęczone.  Z uwagi na bardzo bardzo 

okrojony budżet (należy czytać żona) nie mam butów na treningi i starty oraz na lato i zimę.  Więc moje Ridery muszą znosić

i wilgoć i upały, ale też bardzo duży śnieg, lód oraz niskie temp.  W bieganiu zimą nie zdażyło mi się, żebym zaliczył spotkanie 

z matką ziemią  “face to face” (i oby tak dalej). 

Tak więc na zakończenie według mnie podeszfa - jeśli chodzi i amortyzację (czyli fala Mizuno, AP i inne systemy) na plus. 

To samo przyczepność oraz bieganie po  mokrym. 

Jedyne do czego mogę się przyczepić, to bardzo zimno podczas biegu zimą (ale o tym później). 
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W pełnej okazałości 
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Dobrze, a teraz troszkę o “pasach bezpieczeństwa” a więc trzymanie naszej nogi w bucie tak, aby nie była potrzebna 

“amputacja” czarnego paznokcia lub kilogram plastrów na nasze obtarte nogi.  Pięta trzymana jest bardzo dobrze 

nie ma możliwości (tzn możliwość zawsze jest) żeby  poobcierać sobie piętę.  Materiał, jakim jest but wyściełany, jest bardzo

miły w dotyku, a zarazem wytrzymały. Tylko w jednych butach RIDERACH 10 mam jedno przetarcie, a tak cała wyściółka 

jest w bardzo dobrym stanie. Przednia część buta jest dość szeroka. Ja czuję luz po bokach, ale to nie powoduje urazów.

Słowo luz proszę raczej czytać jako komfort i wygodę, a nie ciasną kapsułę, w której nie mogę nawet poruszać paluchów.

Buty na lato są rewelacyjne!!! System wentylacji jest po prostu cudowny.  Biega się jak byś miał  “wiatr w paluchach”  

(nie czytać wiatr we włosach), ale jeśli przyjdzie zima system ten dalej działa już tylko na naszą niekorzyść. Więc ja na 

bieganie w zimę zawsze zakładam dwie pary skarpet i wtedy jest ok.  Jak noga się już zagrzeje to całkiem znośnie.  

Choć pamiętam bieganie zimą, kiedy nogi mi porządnie zmarzły.
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To byłoby na tyle mojego amatorskiego pisania o butach, które bardzo bardzo polubiłem. A nawet mogę powiedzieć 

zaprzyjażniłem się.  Bo kto jak nie nasze buty wie ile km mamy za sobą, ile bólu i potu pozostawionego na trasie. 

Dlatego warto kupować dobry sprzęt i dbać o niego. Każda z moich par RIDER-ów ma przebieg ponad 1200 km tylko 

Rider 12 maja malutki przebieg z czego bardzo się cieszę starczą na dłużej. Rider 10 używam dalej do krótkich biegów i na 

bardziej neutrealnym podłożu. BUTY do biegania używać tylko do biegania. Nie użądzać kąpieli w pralce.

Problem jaki mają miłośnicy MIZUNO w POLSCE to brak oficjalnego dystrybutora. Kiedyś sprzedawał Jacek a teraz ma 

same SAUCONY. 

Ja swoje ostatnie MIZUNO RIDERY 12 sprowadzalem z UK i jestem zadowolony. 

Miało być krótko, a wyszło jak wyszło. Bardzo dziękuję Tym którzy dotrwali do końca. 

Pamiętajcie, że żadne buty nie zastąpią dobrego rozciągania i wzmacniania mięśni. (ja przekonałem się o tym za póżno)!!!!!

Życzę wszystkim długiego biegania i do końca bez kontuzji.

Michał Niewczas 2009


