
 
 

Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, n° 138 – Sala 108, Caminho das árvores, Salvador - Bahia. CEP: 41.820-560  
. Tel.: +55 71.8844-1127 /   www.cbsurf.com.br 

 

Prezados amigos das Federações Estaduais, 
 
É com grande satisfação que comunicamos a todos a abertura do processo de inscrições para 
a I Etapa do CBSurf Junior Tour de 2020 . 
Nesta temporada de 2020 , o CBSurf Junior Tour segue no mesmo molde de 2019 , com 04 ( 
Quatro ) Etapas , havendo um descarte para o ranking individual e sem descarte para o ranking 
por equipes . 
 

A I Etapa será disputada nos dias 07 e 08 de março em Itacaré /BA 
 

Como é de conhecimento de todos , o CBSURF Junior Tour é uma competição destinada 
prioritáriamente aos melhores surfistas de cada Estado , portanto o primeiro período das 
inscrições será destinado ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE ao recebimento de listagens DE 
FEDERAÇÕES .  
Após terminado este período inicial , caso ainda existam vagas disponíveis estas vagas estarão 
abertas individualmente a surfistas de todo Brasil , por ordem de recebimento dos depósitos e 
sem qualquer prioridade . 
Por gentileza prestem muita atenção nas seguintes instruções a sigam rigorosamente os 
prazos e orientações abaixo : 
 
1)PERÍODO PARA FEDERAÇÕES MANDAREM SUAS LISTAGENS : 
 

Do dia 07 de fevereiro as 8:00hs ao dia 22 de  fevereiro às 18:00hs  
 

Não haverá prorrogação desse prazo , após o qual eventuais vagas remanescentes serão 
liberadas para surfistas avulsos . 
 
2)PARA ONDE MANDAR AS LISTAGENS : 
 

A única maneira oficial das listagens serem recebidas e aceitas será pelo e-mail 
marcosbukao@gmail.com    
Qualquer outra forma de envio de nomes , incluindo os e-mails de organizadores , 
patrocinadores e da própria CBS não serão válidos como recebimento de listagens , assim 
como qualquer solicitação por telefone , Whatsapp , Messenger ou qualquer mídia social não 
serão considerados . 
 

3)COMO DEVEM SER AS LISTAGENS : 
 

Cada Federação terá direito a mandar sua listagem com NO MÁXIMO o seguinte numero de 
surfistas em cada categoria : 
 
CATEGORIA MASCULINO SUB 18 : ( Nascidos a partir de 2.002 , inclusive )  
04 Surfistas com vaga garantida e 5 alternates com prioridade . 
 
CATEGORIA MASCULINO SUB 16 : ( Nascidos a partir de 2.004 , inclusive )  
04 Surfistas com vaga garantida e 5 alternates com prioridade . 
 
CATEGORIA MASCULINO SUB 14 : ( Nascidos a partir de 2.006 , inclusive )  
03 Surfistas com vaga garantida e 4 alternates com prioridade . 

mailto:marcosbukao@gmail.com


 
 

Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, n° 138 – Sala 108, Caminho das árvores, Salvador - Bahia. CEP: 41.820-560  
. Tel.: +55 71.8844-1127 /   www.cbsurf.com.br 

 

 
CATEGORIA FEMININO SUB 18 : ( Nascidas a partir de 2.002 , inclusive )  
02 Surfista com vaga garantida e 2 alternate com prioridade . 
 

CATEGORIA FEMININO SUB 16 : ( Nascidas a partir de 2.004 , inclusive )  
02 Surfista com vaga garantida e 2 alternate com prioridade . 
 

CATEGORIA FEMININO SUB 14 : ( Nascidas a partir de 2.006 , inclusive )  
01 Surfista com vaga garantida e 1 alternate com prioridade . 
 
Como o próprio nome indica , os surfistas relacionados como “ vaga garantida “ estarão com 
vaga assegurada . Os surfistas relacionados como “ alternates com prioridade “ terão TOTAL 
prioridade para ocupar as vagas que restarem após os surfistas com vaga garantida serem 
contabilizados . Estes alternates com prioridade serão distribuídos um a um seguindo-se a 
ordem final do Ranking por Estados de 2019 ( I Etapa ). 
 

As listagens devem conter CLARAMENTE o NOME de cada surfista, a 
CATEGORIA de cada surfista , o ANO DE NASCIMENTO de cada surfista e 
deixar claro em cada categoria quais são os surfistas com vaga garantida e quais 
são os alternates com prioridade . 
 

O importante nesse primeiro período de inscrições é que  cada Federação garanta desde 
já seu numero pretendido de vagas .  
 

Como estas vagas pertencem as Federações e não ao atleta , a Federação poderá fazer 
qualquer substituição nos nomes que se faça necessário sendo que se essa substituição for 
feita após as baterias serem elaboradas , a substituição será direta . 
 

IMPORTANTE : 
 

As listagens apenas serão consideradas quando acompanhadas do respectivo comprovante de 
depósito das inscrições solicitadas .  
Não serão aceitas sob hipótese nenhuma listagens sem o devido comprovante de pagamento 
nem tampouco serão aceitas reservas de inscrição para posterior pagamento . 
 

4)COMO EFETUAR OS DEPÓSITOS DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO : 
 

Antes de enviar as listagens para  marcosbukao@gmail.com  , cada Federação deverá efetuar 
o depósito referente a TODAS as vagas solicitadas , tanto de surfistas com vaga garantida 
quanto de alternates com prioridade . 
 

O depósito deverá ser feito na conta : 

Confederação Brasileira de Surf 
Caixa Economica Federal 
Agencia : 4112 
Conta Corrente : 2882-1 
CNPJ: 02.995.720/0001-60 
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Os depósitos poderão ser via transferência bancária ou depósitos EM AGENCIA BANCÁRIA  
com identificação do depositante . 
DEPÓSITOS EM CAIXAS ELETRONICOS NÃO SÃO VÁLIDOS . 

 

O valor de cada inscrição é de R$ 190,00 ( Cento e Noventa Reais ) 
 

O pagamento deverá ser feito para TODOS os nomes solicitados , sejam surfistas com vaga 
garantida ou surfistas com prioridade .  
Na hipótese de algum surfista com prioridade não conseguir a vaga , a Federação será 
reembolsada do respectivo valor depositado . 
No caso de algum surfista que teve seu nome relacionado nas baterias não comparecer e não 
for substituído pela sua Federação por outro , o mesmo NÃO terá seu depósito devolvido a não 
ser com apresentação de atestado médico . 
 

Uma vez de posse do comprovante de pagamento , o mesmo deverá ser enviado 
JUNTAMENTE com a listagem com os nomes via e-mail para marcosbukao@gmail.com  
 

DUVIDAS : 
 
Se alguma Federação tiver qualquer dúvida sobre o processo das inscrições , por favor solicitar 
orientação via e-mail para marcosbukao@gmail.com . 
Lembrem-se que em caso de dúvidas sempre é melhor perguntar antes que enviar com falhas 
e correr riscos dos surfistas perderem suas vagas . 
 
 
 
 
Saudações Olímpicas. 
 
                                                                                     Salvador , 15 de janeiro de 2020. 
 
 
 

 
                                                            Adalvo Argolo 

                                                            Presidente 
                                                           Confederação Brasileira de Surf 
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