
Tomar uma direção
Fazer uma curva, entrar na onda e seguir ao lado da parede, seja de frente ou
de costas, frontside ou backside, são os primeiros passos curtir uma sessão
de surf em toda suas possibilidades.
A partir daí, você vai aproveitar muito mais as ondas, surfando com mais
velocidades e mandando algumas manobras. Neste vídeo você vai aprender a
fazer curvas básicas que te ajudam a mudar de direção e seguir a parede da
onda.
As curvas básicas do surf, como todas outras manobras, são resultado de
posicionamento, tensão e flexão do corpo — especialmente nas pernas —,
equilíbrio e orientação do olhar e dos ombros, e, por fim, velocidade.
Vamos aprender como usar esses elementos de forma básica.
Para fazer uma curva em frontside, você tem de fixar o olhar na parede da
onda a sua frente.
Ao fazer isso, vire a cabeça, ombros, braços e quadril suavemente para que
você fique totalmente virado para a parede.
Quando você começar a girar o corpo, abaixe levemente seu centro de
gravidade dobrando seus joelhos.
Mantenha o braço de trás levantado e levemente flexionado (cotovelo para trás)
na altura do ombro e braço da frente na altura do peito.
Ao fim do giro, levante um pouco seu centro de gravidade desdobrando
levemente os joelhos.
Da mesma forma, você precisa fazer a mesma sequência de movimentos
virando as costas para a parede da onda para mandar a manobra em backside.
O melhor lugar para fazer uma entrada ou uma curva, isto é, mudar de direção,
são as partes alta ou média da onda para que você tenha energia e velocidade
suficientes para outras manobras.
Por isso é sempre recomendado executar a sua curva logo após o drop ou até
durante o drop.
Uma dica é, antes de cair na água, praticar esses movimentos em casa em
frente o espelho.
Isso é útil para ajustar a posição e os movimentos comparando-os com o
exemplo desse vídeo.

https://www.sikana.tv/pt-br/sport/learn-to-surf/basic-turns

