
Acelerar e freiar
A velocidade é um elemento essencial no surf. Ao aumentar ou reduzir sua
própria velocidade em relação à onda você pode encontrar o melhor
posicionamento para, então, mandar as melhores manobras num mesmo drop.
Neste vídeo você vai aprender como acelerar, aumentar sua velocidade, e como
frear, reduzir sua velocidade, na onda.
A aceleração no surf é feita basicamente aproveitando a inclinação natural da
onda, com o surfista subindo e descendo pela parede da onda num trajeto que
lembra uma senóide.
Esse movimento também é chamado de 'troca de borda', pois consiste em usar
a borda interior e exterior da prancha de forma alternada.
Em função do seu objetivo e do tipo de onda, você pode fazer esse movimento
de forma mais ou menos fechada, na parte mais alta, média ou mais baixa da
onda.
Esteja sempre atento ao comportamento e evolução da onda para antecipar
seu próximo movimento.
O controle da velocidade depende bastante da observação da onda para que
você possa fazer seus movimento na hora certa.
Dessa maneira, você vai saber quando acelerar ou frear para preparar as
manobras seguintes.
Nos últimos vídeos, já observamos como a direção do olhar e a orientação são
fundamentais nas manobras.
Em vez de olhar a prancha, o surfista olha para o ponto onde quer ir de modo
que a mira lhe sirva de orientação.
A observação é fundamental para conseguir as informações que vão definir os
movimentos do corpo, especialmente o impulso das pernas.
Para acelerar, você precisa usar peso e contrapeso na frente da prancha. Isso
é feito ao flexionar e estender sua perna alternadamente.
Para frear, por outro lado, você tem de colocar seu peso na parte traseira da
sua prancha de forma suave, pouco a pouco.
Tente ficar na parte superior da onda porque a parte de baixo vai reduzir sua
velocidade, especialmente na hora de dropar
Controlar sua velocidade no surf é um exercício complexo que leva tempo para
dominar, mas não se assuste.

Pratique sempre, em vários tipos e tamanhos de onda. Assim você vai ganhar
pouco a pouco as manhas e a noção para dominar a relação entre corpo,
prancha e onda.
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