
Prezados Surfistas,  
 
É com prazer que anunciamos que estamos dando início ao processo de inscrições para o 
CBSURF Pro 2021. Importante frisar que, conforme anos anteriores, o ranking da CBSurf servirá 
como referência para os editais de Bolsa Atleta divulgados pelos governos Federal, Estaduais e 
Municipais e poderá ser utilizado integral ou parcialmente para a formação das equipes brasileiras 
que representarão o país no Jogos Mundiais da ISA, obedecendo sempre aos critérios 
estabelecidos no Livro de Regras da CBSurf.  
 
O evento será entre os dias 13 e 16 de dezembro, na Praia da Tiririca em Itacaré /BA. 
 
(*) No caso de uma procura abaixo do esperado no número de inscritos, o campeonato poderá ser 
realizado em três ou dois dias. 
 
Em função dos desafios e limitações impostos pela pandemia de COVID e a impossibilidade de 
realizarmos o circuito completo, a premiação da Categoria Profissional foi dobrada em relação à 
premiação das etapas de 2020, e irá perfazer um total de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 
reais) distribuídos igualmente entre as categorias Masculino e Feminino, conforme estabelecido, 
de forma pioneira pela CBSurf, desde 2018. 
 
1º Lugar- R$ 24.000   5º Lugar-R$   4.000 (x2) 
2º Lugar- R$ 12.000   7º Lugar-R$   2.800 (x2) 
3º Lugar- R$   8.000   9º Lugar-R$   2.400 (x4) 
4º Lugar- R$   6.000           13º Lugar-R$   1.700 (x4) 
 
O número de vagas será limitado em 112 no Masculino e 40 vagas no Feminino para o evento em 
4 dias. 
 
PERÍODOS PARA INSCRIÇÕES:  
 

1) Do dia 10 de NOVEMBRO as 10:00hs ao dia 18 de NOVEMBRO as 18:00hs  
 
APENAS para os TOP 32 do Masculino e as TOP 16 do Feminino do Ranking CBSurf Pro 2020. 
 

2) Do dia 19 de NOVEMBRO as 10:00hs ao dia 30 de NOVEMBRO as 18:00hs  
 
Inscrições abertas a qualquer surfista do Brasil, sem restrições, até a lotação das vagas. 
 
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). 
 
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://youtu.be/oze6n5YMhEo). 
 
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). 
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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: 
  
R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais) nas duas categorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


