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Sobiva matkajalatsi valik võib 
teinekord osutuda tõeliseks 
agooniaks. Sest kuigi paljud 
matkasaapad võivad pealtnäha 

olla sarnased, on siiski tegemist erineva 
disaini ja kasutusotstarbega jalatsite-
ga. Samas on jalgade olukord liigagi sageli 
matka õnnes tumise üks olulisemaid 
komponente. Alljärgnevalt on toodud 
mõned lihtsamad näpunäited õige otsuse 
tegemiseks. 

Milline matkasaabas mulle sobib?
Matkasaapa ostu esimeseks kriteeriumiks 
on kindlasti nende otstarve. Selleks peab 
matkaja teadma, kuhu ja kui kauaks ta ka-
vatseb nendega minna ning defi neerima 
enda jaoks jalatsi muud omadused, nagu 
näiteks veekindlus. Lühematel matkara-
dadel ja tasastel maastikel piisab täiesti 
paarist igapäevaseks kasutamiseks mõel-
dud kergetest matkasaabastest, mis erine-
vad tavapärastest jooksu- või treeninguja-
lanõudest vastupidavama ehituse poolest. 
Pikema ja raskema raja jaoks tasub muret-
seda kõrged, jäigad ja tugevdatud ninaosa-
ga matkasaapad. Viimane vähendab jala 
väändumisohtu, pakub kalletel suuremat 
stabiilsust ning kaitseb löökide eest. Reeg-
lina on sünteetilistest materjalidest saabas 
kergem nahksaapast ning sobib paremi-
ni lühematele matkadele. Tänapäevaseid 
võimalusi arvestades taandub siiski kõik 
isiklikule eelistusele.

 Tootjad on enamasti jaganud matka-
jalatsid kategooriatesse, et hõlbustada 
otsuse tegemist. Tuleb silmas pidada, et 
nende pakutavad defi nitsioonid võivad 
olla üldis tavad ning iga kategooria alla 
mahub lai valik erinevate omadustega 
tooteid: on jäigemaid ja pehmemaid, ker-
gemaid ja raskemaid. Erineda võib nii liist 
kui ka kõrgus ja polsterdus.

Hind ja kaubamärk
Kuigi hind ei ole ainus ja esmane kvalitee-
di näitaja, maksavad head, vastupidavad ja 
mugavad matkajalatsid keskmisest enam. 
Seepärast tasub eelistada tuntud kauba-
märke, unustamata, et eesmärk on leida 
saapad, mis sobivad kasutajale nii liistu 
kui muude omaduste poolest. Nii näiteks 
tasub märgades oludes matkates eelistada 
Gore-Tex veekindla membraaniga saapaid. 
Mägedesse mineja peaks aga eelkõige vali-
ma jäiga kummist Vibram tallaga kõrged ja 
vastupidavast materjalist matkasaapad.

Võta poodi oma mat-
kasokid kaasa
Sobiv paar matkaja-
latseid peab olema 
paraja suurusega: 
mitte liiga väiksed, 
siis saavad muljuda 
varbad, ega ka mit-
te liiga suured, nii 
tekivad villid. Paraja 
suurusega saapad on 
tihedalt ümber jala, 
jättes siiski pisut 
ruumi varvaste lii-
gutamiseks.

Parim aeg matkasaabaste ostmiseks on hi-
line pärastlõuna. Jalg võib päeva jooksul tege-
vusest sõltuvalt isegi numbri võrra pai suda, 
tehes nii kindla peale ka matka ajal, pärast 
paljude kilomeetrite läbimist.

Saabast proovides kasuta alati (erineva 
paksusega) sokke, mida kasutad matkates. 
Ära alahinda hea sokipaari tähtsust, sest 
mida parem on sokk, seda mugavamalt ja 
paremini saabas istub.

Unusta number saapakarbil ja lähtu 
isiklikust mugavusest. Suuruse määrab 
tootja, sageli ka jalatsi liist, mistõttu väli-

selt sarnased jalatsid võivad tun-
duda jalas täiesti erinevad. Tava-
päraselt osutuvad matkasaapad 
numbri poolest suuruse või isegi 

kaks suuremaks muidu kasutusel olevast 
tänavajalatsist.

Kui kasutad ortopeedilisi taldu, ta-
sub need poodi kaasa võtta ja 
veenduda, et tallad sobivad 

ka valitud matkasaabaste 
sisse. 

Tähtis on mitte unus-
tada vastostetud mat-

kasaapaid sisse käi-
mast! Kui see on 

teh tud, oledki seik-
lusteks valmis.

Kas oskad matkasaabast valida?
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hiline pärastlõuna, jalg võib päeva jooksul 
numbri võrra paisuda!
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Lühema ja tasasema matkaraja jaoks piisab 
igapäevaseks kasutamiseks mõeldud kergetest 

matkasaabastest, pikemateks matkadeks ras-
kematel maastikel on abi kõrgetest ja jäikadest 

tugevdatud ninaosaga jalanõudest.

Kuidas proovida 
matkasaabast

Kand ei tohi loksuda! 
Kui saabas proovides jalas 
loksub, on matkal villid 
käegakatsutav reaalsus. 

Pahkluu ja päkapealne ei 
tohi liigset soonimist saada. 

Seo paelad ning koputa 
varbaga vastu maad – suur 

varvas ei tohi ninatsis 
haiget saada! 

Ära vaata numbrit 
saapakarbil, lähtu 
isiklikust mugavusest! 
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