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Carvingové lyže jsou speciálně upravené sjezdové lyže. Carvingové, nebo-li vykrojené lyže, umí
díky svému tvaru a použitému materiálu „sami zatáčet“ Mezi hlavní parametry řadíme poloměr
vykrojení hran lyží tzv. rádius, který se udává v metrech. Tento rádius udává charakterové
vlastnosti lyže. Zde platí, že čím je rádius menší, tím víc se projeví carvingový efekt. Další
podstatný parametr je délka lyží, ta se volí typově podle lyží a vyspělosti lyžaře. Kratší délky
jsou vhodné pro lehčího lyžaře, pohotovější jízdu krátké oblouky a jejich snadné ovládání právě
při zahájení oblouku. Pro těžšího lyžaře, který upřednostňuje agresivní a rychlou jízdu, jsou
vhodné lyže delší.  carvingov&eacute; lyže  jsou tedy speciálně vytvořeny pro lyžařskou
techniku, která spočívá v jízdě po hranách s aktivním využitím vnitřní i také vnější 
lyže
.  Lyže se dnes vyrábí z moderních materiálů, které se osvědčily v závodním lyžování. Hrany
carvingových lyží bývají ocelové, nebo také mohou být tepelným a chemickým zpracováním
obohacené o prvky titanu, které mohou být zakomponované do celkové konstrukce lyže. Při
výběru sjezdových lyží se setkáme s několika různými kategoriemi. Kategorie WC RACE jsou
lyže závodní určené pro ty nejzkušenější lyžaře. V kategorii RACE najdete lyže s označením SL
– slalomka, která se snadno ovládá a má výborné jízdní vlastnosti na tvrdé sjezdovce.
Označení GS – obřačka je vytvořena pro zkušené lyžaře, kteří upřednostňují rychlost a široké
sjezdovky. Označení RC – racecarver jsou v podstatě závodní lyže vhodná na upravenou
sjezdovku. V kategorii CROSS dnes najdete universální lyže pro střední až delší oblouky na
upravené trati. Kategorie ALLROUND nabízí nejrozšířenější počet lyží, které jsou univerzální a
vhodné pro rekreační až sportovní lyžování. Lyže z této kategorie najdeme v našich obchodech
asi nejvíce. V Kategorii FREERIDE najdete lyže, které jsou širší a tím pádem nosnější v
měkkém sněhu, vhodné pro lyžování i mimo sjezdovky pří zachování dobrých vlastností na
tvrdém zmrzlém sněhu. Do kategorie ALLMOUNTAIN patří univerzální 
sjezdov&eacute; lyže
a jsou vhodné na upravenou sjezdovku ale i do terénu. A většinou jsou tou nejlepší variantou
pro většinu lyžařů.
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