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 INFORMATIVO CBSURF 3ª ETAPA – MATINHOS-PR 
22 a 28 de Agosto de 2022 

 
Este ano iniciamos um trabalho de fortalecimento do surf nacional, a CBSURF já realizou 2 
etapas da 1ª Divisão (Maceió e Saquarema) e a próxima é a 3ª etapa que será realizada 
em Matinhos-PR. 
 
Hoje temos um ranking do Circuito da 1ª Divisão CBSURF PRO ativo e 192 vagas na 
categoria masculina que estavam até o último dia 06 de Agosto de 2022 disponíveis para 
inscrições (inicialmente até o dia 02 de Agosto de 2022 e depois com mais 4 dias de 
prorrogação) que seguem uma prioridade devido a alta procura por vagas conforme 
divulgado anteriormente: 
 
1ª - prioridade para os 192 primeiros atletas da categoria masculina com ranking (que 
fizeram suas inscrições dentro do prazo); 
2ª - novos atletas da categoria masculina seguindo a ordem de data/hora da 
inscrição/aceite do termo (que fizeram suas inscrições dentro do prazo). 
 
Batemos mais um recorde, foram computadas pelo sistema SGE BIGMIDIA 207 inscrições 
na categoria masculina e, por isso, temos uma lista de espera com 15 nomes que só serão 
confirmados 05 dias antes do início do evento (17 de Agosto de 2022). Na categoria 
feminina foram computadas 36 inscrições de 48 vagas disponíveis. 
 
Durante este período até o dia 17 de Agosto de 2022, podem acorrer desistências que por 
sua vez vão seguir as determinações que constam no Livro de Regras da CBSURF. Caso 
ocorram tais desistências, os nomes na lista de espera serão chamados para ocupar as 
vagas. 
 
A prioridade para atletas com ranking é prevista no Livro de Regras e serve para todas as 
etapas e circuitos CBSURF. 

Contado do Tour Manager da categoria Profissional 
alextourmanager@cbsurf.org.br 
 
Site Cbsurf 
www.cbsurf.org.br 
 
Atenciosamente, 
 
CBSURF 2022 


