
Tipos de pranchas
Uma prancha adaptada a seu nível e condições de surf no spot é fundamental
para que você tenha bons resultados na água.
Nesse vídeo você vai conhecer os diferentes tipos de pranchas e suas
características técnicas.
Os principais tipos de prancha são: a longboard, a funboard ou prancha
evolution, a shortboard, e as pranchas híbridas
A longboard é uma prancha bem grande, com no mínimo 9 pés de
comprimento.
Ela tem um bico redondo e um outline retilíneo.
Ela também tem um volume elevado, o que é facilita a flutuação e a remada.
Ela é boa para iniciantes. Surfistas mais avançados usam esse modelo em
ondas menores ou mais cheias para conseguirem um estilo de surf suave, mais
'retrô' e 'oldschool'.
A funboard ou evolutiva é uma prancha intermediária.
Esse modelo é ideal para o surfista que já tem as bases do esporte.
Ela tem entre 7 e 9 pés de comprimento, bico redondo e outline bem reto, ainda
quem tenha uma curva definida.
Essa prancha dá mais margem para manobra e ela se adapta a mais situações
do que o longboard, sem perder flutuabilidade e estabilidade.
O shortboard ou pranchinha é uma prancha para surfistas mais avançados.
Esse modelo tem não é longo: seu comprimento é de 5 a 6,5 pés.
Ela tem um bico pontudo e baixo volume.
Além disso, o rocker dela é mais acentuado quando comparado a outras
pranchas.
Ela é prancha com maior margem de manobra, mas também é instável e tem
menor índice de flutuação.
Por isso, ela é ideal para quem já tem as manhas do surf, mas é péssima para
iniciantes.
As pranchas híbridas são pranchas geralmente tem o mesmo comprimento das
shortboards, mas elas são mais largas e planas.

Esses modelos têm bicos pontudos ou redondos, fish ou egg em inglês.
Essas pranchas são ótimas escolhas para quem quer surfar ondas menores e
mais cheias, mas não quer abrir mão das manobras rápidas.
Com sua evolução no esporte, você pode e deve experimentar todos tipos de
pranchas. Converse com surfistas e shapers, os designers de pranchas, para
ter certeza sobre a prancha ideal para você!
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