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COMUNICADO CBSURF – CIRCUITO CBSURF MASTER 2022 

A Confederação Brasileira de Surf vem comunicar a abertura do processo de 
inscrições para a primeira e segunda etapa do Circuito CBSurf Master 2022 
nas categorias Master (acima de 35 anos), Grand Master (acima de 40 anos), 
Kahuna (acima de 45 anos), Grand Kahuna (acima de 50 anos) e Feminino 
Master (acima de 35 anos).  

A primeira etapa – CBSurf Itacoatiara Master - será realizada na praia de 
Itacoatiara, Niterói (RJ), nos dias 14, 15 e 16 de outubro. Sendo a segunda – 
CBSurf Búzios Master – na semana seguinte, na praia de Geribá, em Búzios 
(RJ), nos dias 21, 22 e 23 de outubro.  

Serão oferecidos R$ 10.000,00 de premiação por categoria, que serão 
divididos pelos finalistas: 
1º lugar: R$ 4000,00	
2º lugar: R$ 3000,00	
3º lugar: R$ 2000,00  
4º lugar: R$ 1000,00  

IMPORTANTE: O atleta deverá ter iniciado o ano com a idade referente ao 
limite da categoria. Exemplo: Um atleta Master deveria ter 35 anos no dia 01 de 
janeiro de 2022.  

Limite de vagas por categoria:  

Master – 48 vagas	
Grand Master – 32 vagas 
Kahuna – 32 vagas	
Grand Kahuna – 32 vagas 
Feminino – 16 vagas  
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Será realizada uma categoria Master local, restrita aos atletas do município 
onde se realiza a competição. Essa categoria terá o limite de 16 vagas, sendo 
administrada pela Associação local.  

Inscrição e Filiação:  

Valor da inscrição: R$ 200,00 por etapa 
Valor da Filiação: R$ 200,00  

Caso tenha participado do Circuito CBSurf Profissional o atleta já está 
automaticamente filiado.  

Veja como se cadastrar, filiar e se inscrever pelo sistema CBSurf SGE:  

• Cadastro para atletas que nunca se cadastraram no sistema de gestão 
esportiva CBSurf SGE:  

1– Acesse o link https://cbsurf.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta e siga os 
passos solicitados pelo cadastro;  

2– Após cadastrado, entre no SGE com o login e a senha que criou; 

3– Após logado no SGE, o atleta precisa realizar a sua filiação anual;  

4– Após filiado, o atleta seleciona o evento de acordo com seu gênero 
(masculino ou feminino) para realizar sua inscrição e o aceite do Termo de 
Compromisso.  

• Filiação e inscrição para atletas que já se cadastraram no sistema de gestão 
esportiva CBSurf SGE:  

1– Acesse o link https://cbsurf.bigmidia.com/ para realizar o seu login;  

3– Após logado no SGE, o atleta precisa realizar sua filiação anual;  

4– Após filiado, o atleta seleciona o evento de acordo com seu gênero 
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(masculino ou feminino) para realizar a sua inscrição e aceite do Termo de 
Compromisso.  

Pronto, após esses passos, o (a) estará cadastrado (a), filiado (a) anualmente e 
inscrito (a) no CIRCUITO BRASILEIRO MASTER DA CBSURF.  

O sistema CBSurf SGE possui um chat com a BIGMIDIA que funciona em 
horário comercial de 9:00h às 18:00h, o chat direcionará as mensagens dos 
atletas para o e-mail atendimento@bigmidia.com fora deste horário.  

O atleta tem ainda a possibilidades de falar direto com a Confederação através 
do e-mail sas@cbsurf.org.br ou pedrotourmanager@cbsurf.org.br para tirar 
dúvidas geradas durante a filiação anual e a inscrição.  

- As inscrições terão início no dia 27 de setembro.	
- Limite de inscrição para a etapa CBSurf Itacoatiara Master – 12 de outubro 
- Limite de inscrição para etapa CBSurf Búzios Master – 18 de outubro  

IMPORTANTE:  

- Caso o número de atletas não atinja a meta da categoria, o Tour Manager 
poderá modificar o formato.	
	

Atenciosamente,	

DIRETOR	DE	ESPORTES	

CBSURF	2022 


