Escolhendo o primeiro velame
Então acabou o curso, você já fez alguns saltos sozinho, esta pensando em
entrar de vez no esporte. Então chegou a hora de comprar seu primeiro
velame!
A fórmula é bem simples, comprar um velame que vai te acompanhar nos
próximos 500 saltos, a tentação de comprar um velame pequeno começa a
crescer.
É ai mesmo que mora o perigo, comprar um velame errado pode trazer várias
decepções, tanto para um lado como para outro, vamos ver os dois extremos, o
mais arrojado e o mais conservador.
O mais conservador compraria um velame igualzinho ao do curso (time que ta
ganhando não se mexe) ficar com um velame grande demais significa
equipamento grande também, assim o vôo com o paraquedas fica sossegado e
o vôo em queda livre prejudicado, ainda, o velame student é muito lento,
ficando sempre a mercê do vento, e ninguém já formado vai respeitar os limites
de vento dos alunos, acaba saltando com velame grande e na turbulência, o
que não é saudável , mas o grande problema é a falta do aprendizado.
Já por outro lado o arrojado, esse quer comprar o menor velame possível, o
que o colega dele que já salta tem. Nem preciso dizer o perigo que é voar um
velame pequeno, fica bem veloz e responde mais veloz ainda, ai nosso
arrojado diz: Eu vou com todo o cuidado! E mais uma vez o aprendizado fica
prejudicado, vir com todo o cuidado não ensina nada a ninguém, e na
turbulência o cuidado aumenta e o aprendizado cai.
Obviamente os extremos nunca foram bom em nada, ideal é um meio termo.
Primeiro passo é não olhar o tamanho e sim o shape. O propósito do projeto da
asa é o que importa, e este deve ser a razão de sua escolha. Existem velames
para os mais deferentes propósitos, e achar o que você vai fazer no esporte
deve vir antes de escolher seu equipamento.
Procure ver o vôo dos velames na área de salto, saber o nome e modelo do
que você acaba de ver, depois escolher.
Uma vez escolhido o tipo, agora so falta escolher o tamanho, lembrando que o
extremo atrapalha o aprendizado.
Converse mais a respeito de velames com seu instrutor, explique a ele o que
você deseja, mas se lembre que saber é mais importante do que ter.

