
Equipamentos e acessórios
É importante conhecer outros acessórios e equipamentos utilizados no surf.
Nesse vídeo, você vai aprender mais sobre isso.
Os acessórios do surf podem ser divididos em fixos, que ficam juntos da
prancha, e independentes, como a parafina e roupa de borracha.
As quilhas são indispensáveis. Elas ficam na parte inferior da rabeta da prancha
e podem ser retiradas usando uma chave especial.
As quilhas te dão o controle no direcionamento da prancha. Por isso é
importante escolher bem o tipo de montagem de quilhas que você vai usar.
No geral, as pranchas longboard usam uma montagem de quilha única e maior
no centro da rabeta.
Na shortboard, a montagem mais frequente é o 'thruster' (triquilhas), com 3
quilhas do mesmo tamanho.
A montagem 'quad' (com 4 quilhas) vem ganhando cada vez mais adeptos
graças a sua estabilidade e velocidade.
Um outro acessório indispensável é o leash ou cordinha. O leash é uma corda
sintética presa por um à rabeta da sua prancha.
Ela evita que você perca sua prancha ou que ela possa bater e causar acidentes
em outros surfistas e banhistas.
O leash deve ser amarrado no tornozelo do pé traseiro antes de entrar na água
e depois dos aquecimentos.
O comprimento do leash depende do tamanho da sua prancha.
Por isso, antes de comprar seu leash, verifique com seu professor ou shaper
qual leash você deve usar.
Enfim um outro acessório é o deck ou pad.
Ele é uma borracha que se localiza na rabeta (deck traseiro) ou no meio (deck
dianteiro) da prancha.
Ele ajuda na aderência do seu pé à prancha, como um substituto à parafina.
A parafina, aliás, também ajuda na aderência dos pés à prancha.
Ela geralmente é vendida na forma de pequenos blocos brancos ou coloridos.
Existem diversos tipos de parafinas adaptadas para diferentes temperaturas de

água.
Para aplicar parafina, esfregue o bloco nos locais onde você coloca seus pés
(na rabeta, caso você use deck de borracha, e no centro).
Faça isso antes de cada sessão, cruzando as passagens com camadas no
sentido vertical, horizontal e diagonal para uma boa cobertura da superfície.
Se a camada grudada à prancha estiver gasta ou grossa, use um raspador de
parafina ou um cartão de plástico resistente para retirar o excesso.
Por fim, a roupa que você usa também influencia seu desempenho.
Você pode usar uma regata, camiseta de lycra ou uma roupa de borracha.
Esses tecidos tem boas vantagens: eles mantém seu corpo aquecido,
protegem sua pele de queimaduras do sol e evitam pequenas lesões
decorrentes do contato da pele com a prancha e a parafina.
É importante escolher uma roupa adaptada às condições do spot e seu
tamanho para garantir o conforto necessário. Em condições normais, com
água em volta de 18, 22 graus, uma camiseta de lycra ou uma roupa de
borracha fina são suficientes.
Em águas mais quentes você não precisa usar tecido de borracha. Uma roupa
lycra costuma ser suficiente. Em condições mais frias, você pode ter de usar
uma cobertura para o corpo todo, como capuz e sapatos de borracha.
Cuidar da sua prancha e dos outros materiais é fundamental para mantê-los em
condições excelentes de uso ao longo da sua vida. Por isso, lave sempre seus
equipamentos e suas roupas de surf com água doce e fria, ou morna, depois
de cada sessão para tirar o sal e areia. Deixe que ela seque fora do sol, num
lugar bem ventilado.
Evite deixar seu equipamento (prancha, borracha, parafina etc) no sol, pois isso
pode danificá-los.
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