
 
 
 
 

CBSURF PRO TOUR 2021 
 

Formato da Competição 
 
Visando uma alternância no estabelecimento da uma elite no Surf Profissional Brasileiro e uma 
justa renovação na elite que disputa o CBSurf Pro Tour , a CBSurf apresenta o formato para o 
CBSurf Pro Tour 2021 e anos subsequentes . 

CATEGORIA MASCULINO: 
 
O CBSurf Pro Tour de 2021 terá 04 Etapas na Categoria Masculino. 

 
O CBSurf Pro Tour de 2021 será limitado em 36 ( TRINTA e SEIS ) surfistas. As 36 

vagas disponíveis serão preenchidas da seguinte maneira: 

a) 22 vagas destinadas ao CBSurf Pro Tour 2020 e Divisão de Acesso 2020. Estas 
22 vagas serão definidas da seguinte maneira : 
1) 01 vaga para a Região Norte ( PA/MA/PI ) 
2) 03 vagas para a Região Nordeste ( CE/RN/PB/PE/AL/SE/BA ) 
3) 02 vagas para a Região Sudeste ( SP/RJ/ES ) 
4) 02 vagas para a Região Sul ( PR/SC/RS ) 
5) 01 vaga para os campeões estaduais de Federações com circuitos estaduais com 

R$ 60,000 ou mais de premiação no total na(s) etapa(s) realizadas . 
6) As vagas remanescentes para completar o total de 22 serão preenchidas pelo 

ranking do CBSurf Pro Tour de 2020. 
b) 09 vagas para surfistas que disputaram o Tour da WSL em 2020 com prioridade aos 

surfistas que fizeram parte da elite do WCT de 2020 e não se mantiveram para 2021 e 
depois para os melhores classificados no WQS. O limite segue o mesmo do CBSurf Pro 
Tour 2020. 

c) 01 vaga para o Campeão Brasileiro Sub 18 de 2020.O limite segue o mesmo do 
CBSurf Pro Tour de 2020. 

d) 01 vaga para o melhor brasileiro Pro Junior de 2020. O limite segue o mesmo do 
CBSurf Pro Tour de 2020. 

e) 01 vaga para o Campeão do Circuito da Federação Local. O limite segue o mesmo do 
CBSurf Pro Tour de 2020. 

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 . 



 
 
 

CATEGORIA FEMININO: 
 
O CBSurf Pro Tour de 2020 terá 03 Etapas na Categoria Feminino. 

 
O CBSurf Pro Tour de 2020 será limitado em 18 ( DEZOITO ) surfistas. 

As 18 vagas disponíveis serão preenchidas da seguinte maneira: 

a) 12 vagas destinadas ao CBSurf Pro Tour 2020 e Divisão de Acesso 2020. 
Estas 12 vagas serão definidas da seguinte maneira : 
1) 01 vaga para a Região Norte ( PA/MA/PI ) 
2) 01 vagas para a Região Nordeste ( CE/RN/PB/PE/AL/SE/BA ) 
3) 01 vagas para a Região Sudeste ( SP/RJ/ES ) 
4) 01 vagas para a Região Sul ( PR/SC/RS ) 
5) 08 vagas pelo ranking do CBSurf Pro Tour de 2020. 

b) 03 vagas para surfistas que disputaram o Tour da WSL em 2020 com prioridade as 
surfistas que fizeram parte da elite do WCT em 2020 e não se mantiveram para 
2021 e depois para as melhores classificadas no WQS 2020 .O limite segue o 
mesmo do CBSurf Pro Tour 2020. 

c) 01 vaga para a Campeão Brasileira Sub 18 de 2020. O limite segue o mesmo do 
CBSurf Pro Tour 2020. 

d) 01 vaga para a Campeã do Circuito da Federação Local. O limite segue o mesmo 
do CBSurf Pro Tour 2020. 

e) 01 vagas por convite da CBSurf 
 
O formato de todas as etapas no feminino será o seguinte : 

 
ROUND 1 – 06 Baterias de 3 surfistas – Primeira avança para o Round 3 e segunda e 
terceira avançam para o Round 2. 

ROUND 2 – 03 Baterias de 4 surfistas – Primeira e segunda avançam para o Round 3. 

ROUND 3 - 03 Baterias de 4 surfistas – Primeira e segunda avançam para as Semifinais. 

SEMIS - 02 Baterias de 3 surfistas – Primeira e segunda avançam para a FINAL . 

As regras e critérios para a realização e homologação para validar etapas que contem 
pontos para as seletivas regionais sserão divulgadas em comunicado a parte. 
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