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AJUSTES NO FORMATO DAS ETAPAS DO CBSURF PRO TOUR 2020 
 
A Confederação Brasileira de Surf levando em consideração os seguintes pontos: 
 
a) Inúmeros pedidos de participação de bons surfistas que não obtiveram a classificação para a 
temporada de 2020. 
 
b) A limitação das vagas para a temporada de 2020 não ter sido divulgada no início da 
temporada de 2019. 
 
c) Não abrir mão de um formato que crie uma elite no surf brasileiro e principalmente não fira 
os direitos dos atletas que já haviam conseguido sua classificação no primeiro formato 
proposto. 
 
COMUNICA: 
 
1) O CBSurf Pro Tour 2020 passará a ser disputado por 48 Surfistas no Masculino e 24 Surfistas 
no Feminino em cada uma das suas etapas. 
 
2) Os 36 Surfistas no Masculino e as 18 Surfistas no Feminino que obtiveram suas classificações 
na comunicação original seguem EXATAMENTE os mesmos e nos mesmos critérios 
anteriormente divulgados. 
 
3) Os 12 surfistas no Masculino e as 6 Surfistas no Feminino que irão completar essas vagas a 
mais, agora disponíveis, serão definidos através de uma TRIAGEM na SEXTA FEIRA (*) da qual 
poderão participar 48 surfistas no Masculino e 12 Surfistas no Feminino. Os atletas que 
participarem da triagem e não se classificarem, NÃO computarão pontos para o CBSurf Pro Tour 
2020 que segue como um evento fechado. 
(*) Caso o número de surfistas no masculino solicitando vaga na triagem fique entre 25 e 35 , a 
triagem masculina será disputada no SABADO com 24 surfistas sendo que os demais 
receberão o dinheiro da inscrição de volta . 
 
4) Atletas que estiverem inscritos para as triagens e porventura puderem entrar direto no 
CBSurf Pro Tour 2020 como alternates devido a não inscrição de surfistas com vaga garantida 
não participarão das triagens e serão conduzidos diretamente para o CBSurf Pro Tour 2020. 
 
5) Com esta resolução, o número de surfistas com chance de poder disputar o CBSurf Pro Tour 
de 2020 aumenta consideravelmente, passando de 36 para 84 no Masculino e de 18 para 30 no 
Feminino.  Com esse universo de vagas a CBSurf tem plena certeza de que atenderá a demanda 
dos surfistas que solicitaram de maneira veemente uma solução para que mais profissionais 
tivessem a chance de participar. 
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FORMATO DAS ETAPAS DO CBSURF PRO TOUR 2020. 
 
1) O CBSurf Pro Tour 2020 segue com Quatro Etapas no Masculino (Um Descarte) e Três Etapas 
no Feminino (Sem Descarte) e o total da premiação assim como sua distribuição segue 
exatamente o mesmo divulgado anteriormente. 
 
2) As triagens serão disputadas na Sexta Feira com o seguinte formato (*): 
 
Masculino: 
I Round – 12 Baterias de 4 surfistas classificando-se 2. 
II Round – 06 Baterias de 4 surfistas classificando-se 2. 
(*) Caso o número de inscritos para as triagens fique entre 25 e 36 , as triagens serão limitadas 
em 24 surfistas e serão disputadas no SÁBADO , imediatamente antes do CBSurf Pro Tour . 
Feminino:  
I Round – 03 Baterias de 4 surfistas classificando-se 2. 
 
3) O CBSurf Pro Tour 2020 será disputado no Sábado e Domingo com o seguinte Formato: 
 
Masculino:  
I Round – 12 Baterias de 4 surfistas classificando-se 2. 
II Round – 06 Baterias de 4 surfistas classificando-se 2. 
III Round – 03 Baterias de 4 surfistas classificando-se 2. 
Semifinais – 02 baterias de 3 surfistas classificando-se 2. 
FINAL – 01 Bateria de 4 surfistas. 
 
Feminino:  
I Round – 06 Baterias de 4 surfistas classificando-se 2. 
II Round – 03 Baterias de 4 surfistas classificando-se 2. 
Semifinais – 02 baterias de 3 surfistas classificando-se 2. 
FINAL – 01 Bateria de 4 surfistas 
 
PROCESSO DE INSCRIÇÕES: 
 
1) As inscrições serão abertas 30 dias antes do início de cada etapa e se encerrarão 15 dias antes 
do início das mesmas. No dia seguinte ao término do prazo de inscrição as baterias serão 
divulgadas no site da CBSurf e novas inscrições apenas serão aceitas para o caso de baterias 
incompletas nas triagens, sendo que as baterias do CBSurf Pro Tour 2020 serão feitas com os 
nomes dos surfistas qualificados e de eventuais alternates  seguindo o ranking de cada grupo de 
vagas . 
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2) Todos os surfistas fazem a inscrição dentro do mesmo prazo, sendo que os surfistas já 
qualificados para o CBSurf Pro Tour 2020 pagam o valor de R$ 400,00 ( Quatrocentos Reais) e 
todos os outros surfistas pagam o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais). Os surfistas que se 
classificarem nas triagens e/ou os que forem classificados como alternates diretamente para o 
CBSurf Pro Tour 2020 uma vez confirmada a classificação pagam a diferença de R$ 200,00 
(Duzentos Reais) . 
 
3) Surfistas relacionados nos 36 (Masculino) e 18 (Feminino) originalmente listados terão suas 
vagas asseguradas até o final do prazo das inscrições. Surfistas que não estão nesse grupo 
completarão as baterias por ordem cronológica dos depósitos. Uma vez esgotadas as vagas, 
surfistas a mais terão seu depósito devolvido. 
 
5) A criação das triagens , conforme foi explicado no início deste documento foi uma solução 
para se atender a demanda dos surfistas que alegaram não terem sido avisados do fechamento 
do circuito com antecedência . Porém a CBSurf deixa claro a todos que o CBSurf Pro Tour 2021 
será um evento FECHADO , agora limitado em 48 surfistas no masculino e 24 surfistas no 
feminino , e não existe a possibilidade da realização de triagens em 2021 , a não ser em caso de 
se decidir convites já previstos no número original . 
 
4) Informações mais detalhadas sobre o processo de inscrição serão fornecidas por ocasião da 
abertura das mesmas a cada Etapa. 
 
5) Informações detalhadas de como serão classificados os 48 surfistas no masculino e 24 
surfistas no feminino  para o CBSurf Pro Tour 2021 serão publicadas em breve em documento 
próprio .  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Salvador , 15 de janeiro de 2020 . 

 

 

                                                                                                                 Adalvo Argolo 

                                                                                                                      Presidente 


