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Esports

Evolució de les botes de futbol

Botes de Futbol Antigues

Les botes d’abans de 1946, eren altes i amb puntera
de sola dura, entre tall i puntera ho encolaven amb
cola  de fuster per  tal d'aconseguir la duresa de la
puntera i que fossin ressistents a l’aigua. 

Les botes  d’aquells  temps  es  doblegaven com les
d’avui  en dia,  tal  i  com es  doblega  el  peu.  Cada
jugador s'embenava el peu i el turmell d’acord amb
les  seves  necessitats,  deixant  flexibilitat  i  toc  per
donar-li a la pilota.

En aquells anys a  molts jugadors de primera i  de
segona se'ls fabricava artesanalment  a mida,  amb
pell i sola de primera qualitat. A cada jugador se li
feia la bota d’acord amb el  seu peu, per això les
fabricaven amb tres formes: ample, estreta i normal.
Si era necessari s’arreglava la forma per adaptar-la
al peu del jugador.

Quant  als  tacs  fabricats  en  cuir,  no  relliscaven  i
l‘adherència  era  extraordinària.  Més  tard  es  van
fabricar en alumini, que eren exactament igual.

La col·locació dels tacs a la bota es distribuïen de la

forma següent: dos de llargs al taló, dos mitjans a la
planta i dos curts a la puntera, per facilitar picar bé
l’empenya a la pilota. Això, en camps tous o d’herba,
en cas  d'un camp dur  s’utilitzava  la  mateixa bota
amb tacs de sola i, en camps de neu, i gel amb tacs
llargs.

Botes de Futbol Modernes

Les  Botes  de  futbol  d’ara  han  anat  evolucionant
molt.  Les  botes  actuals  tenen  a  la  puntera   una
mena de gelatina per a que no  s’obri la puntera. Els
cordons de les botes de futbol modernes són elàstics
i adaptats per lligar-los. L’exterior, l’interior i la part
superior de la bota estan brodats  per donar, amb
més probabilitat, efecte a la pilota. 

També se'ls pot  afegir un dispositiu perquè calculi
els  quiilòmetres  que  has  recorregut  faciliti moltes
dades de l’exercici fet.

Cada any, cap a l’estiu, surten més models de botes,
no  de  diferents marques,  però  sí de  diferents
models,  per  exemple  l’any  passat  van  sortir  les
noves botes Nike Hypervenom.

També van sortit unes botes noves que porten con
si fos un mitjó incorporat unit a la bota.

Les botes de futbo han anat evolucionant al llarg
del temps amb l'ajut de les noves tecnologies. A
més, el fet de tenir  a l'abast  moltes marques, fa
que cada vegada s’investigui i estudiï la manera
de millorar-les. També s’aprofita la fama d’alguns
futbolistes  actuals  per  a  fer  campanyes  de
màrqueting  d’algunes  marques  per  a  poder
vendre més.

Després  de  quaranta  anys  fabricant  botes  a  la
majoria d’equips de primera i segona divisió, els
fabricants de botes, arriben a la conclusió  que les
botes són pitjors ara, tant en pell com en els tacs.
Però, en canvi, pel que fa al disseny i materials
són molt innovadores.
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