
Curso Intermediário: realizado com equipamento da escola

� Tipos de pranchas de windsurfe e equipamentos em geral

� Montagem e regulagem da vela e equipamento em geral.

� Beach Start (saída da praia).

� Aperfeiçoamento da postura e velocidade.

� Velejando no través orçado, arribado e vento em popa.

� Aperfeiçoamento das manobras cambar e jaibe (jib).

� Aperfeiçoamento do contravento e algumas noções básicas de regatas.

� Segurança no mar: entrar e sair do mar, como passar pela arrebentação, quando não entrar no 

mar e ir para lagoa, equipamentos e procedimentos básicos de segurança (colete salva-vidas, cabo 

de reboque, celular, check list na guarderia).



� Existem diversos modelos e tamanhos equipamentos de windsurfe. As principais classes são: fórmula, freestyle,  

raceboard, slalon e speed.  Dentro da classe raceboard, que são pranchas com bolina, temos as classes RSX e BIC 

que são classes internacionais. A RSX é olímpica e a Bic a classe mundial de eventos juvenis.

� As pranchas e as velas são distintas entre as classes e existem variações de tamanho e características nos 

materiais, nos mastros e retrancas.

Tipos de pranchas de windsurfe e equipamentos em geral

� A escolha do equipamento ideal, depende muito do local em que se vai praticar e 

também do estilo do velejador.

� O tamanho da vela depende do peso, altura e nível do velejador. Para aprender o 

ideal é começar com velas bem e com a prática é possível  aumentar o tamanho da 

vela.



Tipos de pranchas: fórmula



Tipos de pranchas: freestyle



Tipos de pranchas: raceboard



Tipos de pranchas: slalon



Tipos de pranchas: speed



Tipos de pranchas: wave



Tipos de pranchas: wind foil o futuro?
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Beach Start 



Alguns vídeos disponíveis na web mostrando o beach start
https://www.youtube.com/watch?v=XmKH-qBYEF8
https://www.youtube.com/watch?v=s7ajQRC7w9w
https://boards.co.uk/features/the-beachstart.html



Montagem e regulagem da vela e equipamento em geral

� A regulagem da vela é muito importante, pois uma vela mal armada tem um desempenho pior, dificulta o velejo 

e/ou faz com que o velejador use mais força que o necessário. Ao montar sua vela alguns detalhes importantes 

devem ser observados.

� Após colocar o mastro na vela, ajustar a extensão de pe de mastro no tamanho ideal de forma que não fique folga 

entre a base e a testa. a testa deve ser bem caçada, algumas velas maiores ou com cambers podem ter ajuda da 

manivela.



� A retranca deve estar bem ajustada ao mastro e na altura dos ombros, nos ventos mais fracos pode ficar 

mais alta e ventos mais fracos mais baixa (evita que a prancha decole).

� A esteira pode estar mais caçada nos ventos fortes e mais folgada nos ventos fracos.

� A vela abaixo está bem caçada na testa e a esteira caçada moderadamente de forma que fique uma 

barriga. Se a vela for caçada demais na esteira, perde a forma e fica sem potência.

Montagem e regulagem da vela e equipamento em geral



Montagem e regulagem da vela e equipamento em geral

� Nas pranchas de bolina, esta deve ficar totalmente abaixada no contravento. Nos ventos folgados deve ser levantada 

parcialmente ou totalmente. Quando  o vento está forte, totalmente. Quando mais folgado o traves mais se deve 

levantar a bolina e no través mais orçado, se houver necessidade pode ser usada meia bolina. Nos ventos fortes no 

contravento o velejador poderá pivotar levemente a bolina para facilitar o controle.

Prancha com a bolina toda para baixo

Prancha com a bolina toda encaixada 
(dentro da caixa de bolina)



� O trilho, muito comum nas pranchas de 

raceboard, deve ser posicionado todo 

para frente no contravento sempre. No 

través e vento em popa, depende. 

� Se o velejador conseguir planar vai 

chegando o trilho para trás até final. 

Situações intermediarias o pé de mastro 

pode ficar no meio. Nos ventos fortes no 

traves e popa o trilho deverá ficar todo 

para trás.

Montagem e regulagem da vela e equipamento em geral



Montagem e regulagem da vela e equipamento em geral

� A quilha é muito importante.  Se o velejador não estiver em condições de ter mais de uma vela, pode 

investir em uma segunda quilha. Uma diferença de 2cm de quilha muda tudo.

� Quilhas maiores para ventos mais fracos e quilhas menores para ventos mais fortes.

� Existem quilhas de diferentes tamanhos e modelos. A quilha deve estar bem ajustada a caixa de quilha. Se 

houver folga, poderá ser preenchida com tape ou material similar.



Aperfeiçoamento da postura e velocidade

� A postura ideal é com as costas 

retas, os pés afastados mais ou 

menos na linha do quadril e os 

braços afastados mais ou menos 

na linha dos ombros e o quadril 

ligeiramente voltado para frente. 

A postura varia de acordo com o 

peso, altura, nível do velejador, 

condições de mar e vento, assim 

como a prancha. Então são 

muitas variáveis em ação! 



Aperfeiçoamento da postura e velocidade

� Ventos fracos o velejador 

deverá se posicionar mais 

no meio da prancha, 

próximo a bolina, 

preferencialmente atrás 

do pé de mastro. Os pés 

mais unidos e as mãos 

estarão mais para frente 

na retranca. A retranca 

poderá estar mais alta 

nestas condições, o que 

facilita planar mais rápido.



� A medida que o vento aumenta os pés se afastam, mas mãos também. O velejador vai se posicionar mais para trás 

e mais na borda  (parte lateral da prancha) oposta a vela (barlavento). 

� Nos ventos bem fortes o velejador poderá se posicionar bem atrás e na borda e flexionar mais os joelhos para se 

equilibrar. É hora de colocar vela, prancha ou quilha menor

Aperfeiçoamento da postura e velocidade



Velejando no través orçado e arribado
� O velejador deverá estar com os pés paralelos e o vento virá das suas costas. Os braços deverão estar abertos, mais ou 

menos na largura do ombro.  A força empregada inicialmente apenas para manter a vela em pé em relação a prancha 

assim como caçar e folgar a vela de acordo com a posição do vento.

� Já foi mencionado que a medida que o vento aumenta, o velejador deverá se posicionar mais para trás e mais no bordo 

de barlavento (lado oposto a vela).

� Quando o velejador estiver no través orçado, a vela deverá estar bem próxima a prancha (mas nunca ultrapassar).

� Para arribar e velejar no través mais arribado, o velejador poderá se posicionar para tras, de forma que quando ele 

jogue a retranca para frente ele não seja puxado pela vela. Ao arribar a vela deverá ser folgada até o ponto em que ela 

não paneje (bater ou formar pequenas rugas na vela).



Velejando no vento em popa
� Nem todas as pranchas velejam bem de vento em popa. Muitas vezes os velejadores optam por fazer algumas pernas 

de través bem folgado intercalados por jibs para atingir o destino final.

� Partindo do través o velejador segue arribando bem e vai folgando a vela. No vento em popa mesmo a vela ficará 

perpendicular a prancha.

� Pranchas pequenas como slalon, freestyle, wave, speed, não são velejáveis no vento em popa. Na fórmula também o 

traves folgado tem maior desempenho, mas é possível de se fazer caso seja preciso.

� Nas pranchas de raceboard em geral se faz o vento em popa se o vento estiver muito fraco. A medida que o vento 

aumenta e começa a haver planeio, o velejador pode optar por fazer pernas de traves bem folgado.



Aperfeiçoamento das manobras jib



Aperfeiçoamento das manobras cambar







Aperfeiçoamento do contravento
� Velejar bem no contravento é uma arte que exige 

dedicação. Algumas dicas básicas podem ajudar!

� Ao velejar de contravento, mantenha a parte inferior da vela 

bem próxima a prancha, fechando bem o gap.

� No vento fraco os pés podem se posicionar próximo a bolina 

e o corpo pode estar um pouco mais a frente.

� Nos ventos fortes, se posicionar mais na borda de 

barlavento e mais para trás. Pode ser necessário pivotar a 

bolina e flexionar e afastar mais as pernas.

� Inicialmente no vento forte a postura pode ser um pouco 

“feia”, contudo nesta fase o mais importante é conseguir 

aguentar mais vento. Com mais treino e tempo de 

experiência é possível obter uma postura mais elegante nas 

condições mias extremas.



Noções básicas de regatas

� O windsurfe possui diversas modalidades e as modalidades tem competições diferentes entre si. Algumas classes 

competem da mesma maneira.

� Wave: as competições se assemelham aos campeonatos de surf. São realizadas baterias e os atletas são avaliados 

nos critérios surf e pulo.

� Freestyle: as competições também são realizadas com baterias como no surf. O que vale é a dificuldade e 

complexidade da manobras (transições), assim como sua execução. 

� Speed: as competições são de velocidade pura em apenas uma perna na qual é medida a velocidade do velejador.

� Slalon: a regata de slalon é apenas de través. Os percursos podem ser em “8” ou o “M” e os velejadores fazem 

jibes nas boias. É uma regata rápida também realizada em baterias.



� As regatas das pranchas de bolina e de formula se assemelham.

� A regata tem diversas pernas. Possui pernas de contravento, través e popa. 

� As regatas são mais longas e os velejadores competem todos juntos. Não existem baterias como as modalidades 

citadas antes.

� A linha de largada é formada pela linha imaginária entre a comissão de regatas e a boia de largada. 

� Após a largada o velejador monta a boia de contravento e em seguida contorna as boias de traves e popa, 

conforme o esquema abaixo. 

� Da mesma forma a linha de chegada é formada pela linha imaginária entre a comissão de regatas e a boia de 

chegada.

Noções básicas de regatas: raceboard, rsx, bic e fórmula

Imagem dos percursos


