
CBSurf Pro Tour 2020 

Prezados Surfistas, 

É com prazer que anunciamos que estamos dando início ao processo de inscrições para a Etapa de Abertura 
do CBSURF Pro Tour 2020. 

O evento ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2020 na Praia Grande / Ubatuba / SP. 

(*) No caso de uma procura acima do esperado no número de inscritos, o campeonato poderá ter um dia a 
mais. 

Da mesma maneira, no caso de uma procura abaixo do esperado no número de inscritos, o campeonato poderá 

ser realizado em dois dias. 

A premiação total envolvida será de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) distribuída igualmente entre o Masculino 
e Feminino da seguinte maneira: 

 1 – R$ 12.000,00                               

 2 - R$ 6.000,00                                  

 3 - R$ 4.000,00                                    

 4 - R$ 3.000,00                                    

 5 - R$ 2.000,00 (x 2)                

 7 - R$ 1.400,00 (x 2)               

 9 - R$ 1.200,00 (x 4) 

13 - R$ 850,00 (x 4) 

O número de vagas será limitado a 96 atletas no Masculino e 32 atletas no Feminino, para o evento 

em 3 dias. 

Não existe prioridade nas inscrições e elas serão preenchidas de acordo com o pagamento das inscrições.  

Quando o limite acima for atingido, as inscrições serão encerradas. 

O não preenchimento das vagas em uma categoria não implica em aumento de vagas em outra categoria. 

  

• PERÍODO PARA INSCRIÇÃO: 

Do dia 09 de OUTUBRO às 10:00 ao dia 16 de OUTUBRO às 18:00 

(*) No caso de sobra de vagas, o período poderá ser prorrogado do dia 17 de outubro às 10:00 ao dia 20 de 
outubro às 18:00. 

  

• COMO FAZER A INSCRIÇÃO: 

A única maneira oficial das inscrições serem recebidas e aceitas será pelo site disponibilizado pela CBSurf. 

O primeiro passo deste processo é realizar o seu cadastro no novo sistema de gestão esportiva da CBSurf 
(https://cbsurf.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta). Siga o passo a passo demonstrado no vídeo a seguir 
(https://www.youtube.com/watch?v=ehJ8MRRAoYY). 

https://cbsurf.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta
https://www.youtube.com/watch?v=ehJ8MRRAoYY


 

Na sequência, faça o seu login em (https://cbsurf.bigmidia.com/), clique em Campeonatos / Inscrição na 
barra superior da página e selecione o CBSurf Pro Tour 2020 – Etapa de Ubatuba. Siga o passo a passo do 
processo de inscrição demonstrado no vídeo disponível em (https://www.youtube.com/channel/UCNvxKbtGq-
kPHRXngRtFYaw?view_as=subscriber). 

As inscrições poderão ser pagas via boleto bancário (sem custos extras) ou cartão de crédito à vista (nos 
pagamentos com cartão existem custos adicionais referentes a taxas financeiras). 

Os boletos gerados terão validade de apenas um (1) dia e a sua inscrição somente estará confirmada 

mediante pagamento do boleto e após você receber um e-mail do sistema, confirmando a liquidação do boleto 
(prazo de até 2 dias após a efetivação do pagamento). Os pagamentos feitos por cartão de crédito têm 
confirmação de liquidação no mesmo dia. Caso não receba o e-mail de confirmação de liquidação do sistema 

dentro dos prazos acima, favor fazer contato através do ícone do chat no rodapé direito da página, telefone 
(31) 37892322 ou e-mail suporte@bigmidia.com. 

Qualquer outra forma de tentativa de inscrição, incluindo os e-mails de organizadores, patrocinadores, 

Federação local e da própria CBSurf, não será válida. 

Solicitação por telefone, Whatsapp, Messenger ou qualquer mídia social também não será considerada. 

• VALOR DA INSCRIÇÃO: 

Para inscrições feitas entre 09 e 16 de outubro: 

R$ 300,00 (Trezentos reais) 

Para inscrições feitas no caso de prorrogação de prazo, entre 17 e 20 de outubro: 

R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais) 

  

ATENÇÂO: 

É fundamental destacarmos a importância de medidas rigorosas de prevenção ao contágio por CORONA VÍRUS. 

A Federação Paulista de Surf, em conjunto com a Confederação Brasileira de Surf, e com a aprovação do 
Comitê de Crise do Corona vírus da Prefeitura Municipal de Ubatuba, desenvolveu um protocolo de segurança 

que deverá ser rigorosamente cumprido por todos os surfistas, técnicos, acompanhantes e membros do staff 
técnico. 

Leia atentamente e aceite o Termo de Participação do evento. 

Todo surfista inscrito, no ato da inscrição estará concordando de maneira irrestrita com todos os pontos 
exigidos no protocolo e deve estar ciente que o não cumprimento, ou recusa em cumprir os itens lá descritos, 
assim como recusa ou descumprimento de quaisquer eventuais exigências adicionais que possam ser feitas 

por autoridades sanitárias locais, implicará em desclassificação imediata, sem direito a ressarcimento de 
inscrição e sem prejuízo de outras ações penais previstas em lei. 

Adalvo Argolo 

Presidente 
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