
Se posicionar para pegar ondas
Um bom posicionamento na zona de arrebentação é uma das chaves para uma
boa sessão de surf. Saber se posicionar e escolher ondas adaptadas a seu nível
de surf são elementos que te ajudam no desenvolvimento no esporte.
Neste vídeo, você vai aprender a se posicionar corretamente para pegar as
melhores ondas.
Para se posicionar bem e escolher as melhores ondas, você tem de: observar
as ondas, os outros surfistas e o spot da praia; observar as ondas e os outros
surfistas da água; e ser dinâmico.
Da praia, observe os diferentes picos, onde as ondas se formam e quebram.
Observe se as ondas vão para a direita, para a esquerda ou ambos lados.
Procure também identificar o pico mais regular e o melhor ponto para entrar na
água.
Observe especialmente as eventuais correntezas, olhando para o desvio dos
surfistas na água.
Lembre se que, se você for iniciante, a melhor onda nem sempre é a maior ou a
mais frequentada do spot.
Uma arrebentação ou uma onda menor e mais próxima da beira podem ser
mais indicadas para seu nível de surf, em alguns casos.
Para isso, observe os outros surfistas para identificar também quais tem um
nível similar a seu.
Depois de escolher um pico, entre na água e observe mais detalhadamente as
ondas e os surfistas ao redor.
Encontre um ponto de onde eles partem para o drop e fique em uma posição
estratégica: nem muito longe, nem muito perto da arrebentação.
Não se esqueça das regras de prioridade.
Fique de olho no horizonte, esteja atento à evolução das ondas e as séries que
estão chegando.
Também não fique apenas esperando. Esteja sempre em movimento, busque
os melhores lugares na água. Isso mantém seu corpo aquecido e garante o
melhor posicionamento.
Uma boa dica para não perder o melhor posicionamento é marcar dois pontos
de referência fixos na praia (casa, árvore, barraca etc), um mais próximo e um
mais distante, que sejam alinhados com o pico que você escolheu.

Fique sempre de olho nesses pontos de referência porque isso te ajuda a
ajustar seu posicionamento no pico.

https:/www.sikana.tv/pt-br/sport/learn-to-surf/getting-ready-to-catch-a-wave

