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São Paulo, 10 de novembro de 2021 

 

Às Federações Estaduais,  
 
É com grande satisfação que comunicamos a todos a abertura do processo de inscrições para o CBSurf 
Junior 2021.  
 
O evento será nos dias 16, 17, 18 e 19 de dezembro, na Praia da Tiririca em Itacaré /BA. 
 
Buscando contribuir de maneira significativa para o processo de desenvolvimento das próximas gerações, 
frente a este desafiante momento de pandemia, com oportunidades limitadas para todos, o CBSurf Junior, 
que será disputado nas categorias SUB 18, SUB 16 e SUB 14 Masculino e Feminino, também oferecerá 
uma premiação em dinheiro que totalizará R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a ser distribuída igualmente 
entre as categorias SUB 18 e SUB 16 Masculino e Feminino: 
 

Colocação Premiação 

1º Lugar R$ 3.000 

2º Lugar R$ 2.000 

3º Lugar R$ 1.500 

4º Lugar R$ 1.000 

5º Lugar R$    750 (x2) 

7º Lugar R$    500 (x2) 

 
Na Categoria SUB 14 (Masculino e Feminino) a premiação constará de Pranchas e Kits  
 
O CBSurf Junior será limitado a: 

Categoria Total de Vagas 

SUB 18 Masculino 48 Atletas 

SUB 18 Feminino 24 Atletas 

SUB 16 Masculino 48 Atletas 

SUB 16 Feminino 24 Atletas 

SUB 14 Masculino 32 Atletas 

SUB 14 Feminino 16 Atletas 

 
COMO SE INSCREVER 
As inscrições para o CBSurf Junior serão em princípio feitas apenas através das Federações. Teremos DUAS 
FASES para o processo de inscrição: 
 

1ª FASE: De 10 de NOVEMBRO a 22 de NOVEMBRO de 2021 
 
Nesta fase, as Federações deverão mandar para o e-mail  direcaotecnica@cbsurf.org.br uma listagem sem 
limite de número com todos seus atletas interessados em participar e que caso consigam a vaga, irão com 
certeza comparecer ao evento. As listagens devem conter CLARAMENTE: 

a) Nome Completo do Atleta 

b) Categoria(s) desejada(s) 
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c) Data de nascimento do atleta 

d) CPF do atleta 

IMPORTANTE: A Federação deverá indicar esses nomes NA ORDEM CRESCENTE de prioridade na qual 
deseja que o surfista obtenha a vaga em cada categoria. 
Deve ficar muito claro aos surfistas que essa listagem NÃO GARANTE a participação de todos, e que nesse 
momento NÃO é necessário nenhum tipo de pagamento. Os surfistas só devem comprar passagens e 
reservarem hotéis APÓS a divulgação dos nomes que obtiveram as vagas ao final da FASE 1. 

 
2ª FASE: De 23 de NOVEMBRO a 30 de NOVEMBRO de 2021 

 
No dia 23 de novembro serão divulgadas as baterias com os nomes de todos os surfistas que obtiveram 
suas vagas e eles terão até o dia 30 de novembro para efetuarem o pagamento, seja diretamente ou por 
intermédio de suas Federações. A única maneira oficial das inscrições serem recebidas e aceitas será pelo 
site da CBSurf em link especialmente criado para isso.  
 
APENAS OS NOMES QUE ESTÃO NAS BATERIAS ESTARÃO NO SISTEMA. 
 
Basta seguir atentamente o passo a passo que está explicado em detalhes nesse link.  
As inscrições poderão ser pagas via cartão de crédito à vista ou parcelada (No caso de pagamento em 
cartão existem custos adicionais relacionados) ou via boleto bancário sem custos extras. 
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.  
 
TAXAS DE INSCRIÇÃO: 
 
Categorias SUB 18 e SUB 16: R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) 
 
Categoria SUB 14:  R$ 190,00 (Cento e Noventa Reais)   
 
Encerrado o prazo do dia 30 de novembro, os atletas que não tiverem feito o pagamento perderão a 
garantia de vaga e o sistema será aberto para qualquer surfista até a lotação de cada categoria. 
 

Contamos com sua atenção às informações e instruções compartilhadas. 

 

Saudações Olímpicas, 

Departamento Técnico-Esportivo 
 

 

Clique e nos siga nas redes sociais para estar sempre atualizado e informa: 

https://twitter.com/cbsurf_oficial
https://www.facebook.com/cbsurf.cbs/
https://www.instagram.com/cbsurfoficial/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/cbsurf/

