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COMUNICADO CBSURF – DREAM TOUR 2023 

A Confederação Brasileira de Surf (CBSURF), o órgão máximo do esporte no 
país, sempre pensando nos atletas pois esta é a finalidade da entidade, vem 
por meio deste comunicar: 
 
O Circuito Profissional de Surf DREAM TOUR 2023 será composto por 6 (seis) 
etapas e todas valendo para o Ranking Oficial CBSURF, definindo o campeão 
brasileiro da temporada. No final da temporada o (a) atleta filiado (a) vai 
computar os 05 (cinco) melhores resultados para definir a sua classificação final. 
 
Categoria masculina profissional 

Classificam para o Dream Tour 2023 os Top 50 do ranking oficial masculino 1ª 

Divisão (CBSURF PRO 2022). Para completar os 64 atletas que farão parte da 

elite nacional em 2023, serão classificados os Top 12 da 2ª divisão (Taça Brasil 

2022) e mais 2 (dois) convidados. 

Categoria feminina profissional  

Classificam para o Dream Tour 2023 as Top 16 da 1ª divisão 

(CBSURF PRO 2022). Para completar as 24 atletas que farão parte 

da elite nacional em 2023, serão classificadas 7 atletas da 2ª divisão 

(Taça Brasil 2022) e mais 1 (uma) convidada. 

 

Em caso de dupla classificação DREAM TOUR 2023 

No caso de dupla classificação, o (a) atleta usará sempre a sua vaga do 
Circuito da 1ª Divisão, abrindo assim, vaga para o (a) próximo (a) do ranking da 
2ª Divisão;  

Os (as) atletas classificados (as) para o Dream Tour que não puderem competir 
as etapas por algum motivo, a vaga de substituição será de acordo com o 
ranking em que ele se classificou, exemplo: se o (a) atleta se classificou  
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pela 2ª Divisão, a vaga de substituição virá pela 2ª Divisão e, se ele (a) se 
classificou pela 1ª Divisão, a vaga virá pela 1ª Divisão;  

Os rankings da 1ª Divisão e da 2ª Divisão são rankings separados onde cada 
circuito gera seu próprio seeding list de pré-classificados;  

Tanto na 1ª Divisão quanto na 2ª Divisão, somam ao final do ano os 05 melhores 

resultados dos (as) atletas. 

O compromisso da CBSURF é com o atleta e é para os atletas que 
trabalhamos arduamente dia e noite. O surf brasileiro precisava de NOVOS 
VENTOS e hoje eles sopram na direção certa. 
 
Atenciosamente, 
DIRETORIA DE ESPORTES 
CBSURF 2022 


