
 
 
 

CBSURF PRO TOUR 2020 
 

Formato da Competição 
 
Visando a valorização e o restabelecimento de uma elite no Surf Profissional Brasileiro e 
baseada em análise criteriosa do número de surfistas que competiram e acompanharam 
todas as Etapas do CBSurf Pro Tour nas temporadas de 2018 e 2019 , a Confederação 
Brasileira de Surf apresenta o novo formato do CBSurf Pro Tour para 2020 . 

CATEGORIA MASCULINO: 
 
O CBSurf Pro Tour de 2020 terá 04 Etapas na Categoria Masculino. 

 
O CBSurf Pro Tour de 2020 será limitado em 36 ( TRINTA e SEIS ) surfistas. 

As 36 vagas disponíveis serão preenchidas da seguinte maneira: 

a) Os 22 melhores classificados no CBSurf Pro Tour 2019. 
b) 09 vagas para surfistas que disputaram o Tour da WSL em 2019 com prioridade aos 

surfistas que fizeram parte do grupo de elite do WCT 2019 e não se mantiveram para 
2020 e depois para os melhores classificados no WQS de 2019 ,estes limitados até a 
50ª posição . No caso destas 09 vagas não serem preenchidas , as vagas irão para 
os subsequentes do item “ a “ 

c) 01 vaga para o Campeão Brasileiro Sub 18 de 2019. Limitado até a 5ª posição. No 
caso desta vaga não ser preenchida , a vaga irá para os subsequentes do item “ a “ 

d) 01 vaga para o melhor brasileiro Pro Junior da WSL de 2019. Limitado até a 5ª 
posição. No caso desta vaga não ser preenchida , a vaga irá para os subsequentes 
do item “ a “ 

e) 01 vaga para o Campeão de 2019 do Circuito da Federação Local. Limitado até a 5ª 
posição. No caso desta vaga não ser preenchida , a vaga irá para os subsequentes 
do item “ a “ 

f) 02 vagas por convite da CBSurf 
 
O formato de todas as etapas no masculino será o seguinte : 

 
ROUND 1 – 12 Baterias de 3 surfistas – Primeiro avança para o Round 3 e segundo e 
terceiro avançam para o Round 2. 

ROUND 2 – 06 Baterias de 4 surfistas – Primeiro e segundo avançam para o Round 3. 

ROUND 3 - 06 Baterias de 4 surfistas – Primeiro e segundo avançam para o Round 4. 

ROUND 4 – 03 Baterias de 4 surfistas – Primeiro e segundo avançam para as Semifinais. 

SEMIS - 02 Baterias de 3 surfistas – Primeiro e segundo avançam para as FINAL . 


