
Floater
O floater consiste em flutuar por algum momento na espuma alta da onda. Ela é
usada quando a onda tem uma seção quebrando na frente do surfista e assim
ele pode ultrapassar esse ponto para chegar à parte aberta da parede. Neste
vídeo você vai aprender como realizar um floater.
A manobra do floater pode é dividida em três fases: a preparação, a flutuação e
o pouso.
Como todas as manobras do surf, a direção do olhar e a capacidade de
antecipação são determinantes para fazer o floater. Assim que você vir que a
onda vai fechar na sua frente, vá para a parte média da onda com uma boa
velocidade.
Ao se aproximar da zona de ruptura, olhe para a crista da onda, na parte em
que ela vai quebrar, e prepara sua subida.
Ao chegar na crista, use o pé da frente para guiar sua prancha para cima.
Enquanto sua prancha flutua sobre a crista, mantenha o corpo centralizado na
vertical da prancha para não perder o equilíbrio.
Comprima o corpo para abaixar seu centro de gravidade e tire um pouco o
peso da prancha.
Divida bem seu peso entre sua perna da frente e perna de trás.
Mantenha o olhar na crista ao longo enquanto você estiver flutuando.
O pouso é a fase mais difícil do floater, pois ela pode ser perigosa.
Se você perceber que a onda está muito alta ou quebrando com muita curva,
saia da onda assim que possível. Caso contrário, se prepare para fazer um
pouso suave.
Olhe para o ponto onde você quer pousar e inicie a saída da crista com o pé da
frente guiando o movimento de descida.
Mantenha as pernas flexíveis e um pouco estendidas para absorver o choque
do pouso. Estique seus braços para garantir um melhor equilíbrio e aliviar o
peso da batida.
Durante todo o movimento, fique centralizado, na vertical da sua prancha. Ao
pousar, dobre o joelhos e comprima seu corpo para absorver o choque.
Antes de experimentar o floater em ondas mais curvas, uma dica é treinar na
espuma e em ondas mais cheias. Isso te ajuda a assimilar as sensações e
gestos das fases de preparação e flutuação antes de treinar a fase mais

arriscada do pouso.
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