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INFORMATIVO CBSURF 5a ETAPA – PARACURU-CE 

08 a 11 de Dezembro de 2022 

Este ano iniciamos um trabalho de fortalecimento do surf nacional, a CBSURF já realizou 4 etapas da 2ª 
Divisão (Aracajú, Maricá, São Francisco do Sul e Imbituba) e a próxima é a 5ª etapa que será realizada 
na Praia Ronco do Mar, Paracuru-CE.  

Hoje temos um ranking do Circuito da 2ª Divisão TAÇA BRASIL ativo, 128 vagas na categoria masculina 
e 32 vagas na categoria feminina que vão ficar com inscrições abertas para atletas com ranking do dia 10 
de Novembro até o dia 16 de Novembro de 2022 e, para atletas sem ranking e também atletas com 
ranking que perderam o prazo anterior, do dia 17 até o dia 23 de Novembro de 2022.  

Prioridade de inscrição:	
1ª prioridade para os 128 primeiros atletas da categoria masculina e 32 primeiras atletas da categoria 
feminina com ranking.  

Prazo: 10 de Novembro a 16 de Novembro de 2022 apenas para atleta com ranking. O(A) atleta com 
ranking que perder este prazo definido para inscrição, não terá o direito de utilizar o seu seeding. 
Inscrições de atletas sem ranking não serão aceitas neste período.  

2ª prioridade para os demais atletas da categoria masculina e feminina com ranking que perderam o 
prazo de inscrições anterior e também para novos atletas.  

Prazo: 17 de Novembro a 23 de Novembro de 2022 para todos os atletas com e sem ranking até 
que atinja as 128 vagas da categoria masculina e 32 vagas da categoria feminina disponíveis. 
Inscrições de atletas com ranking (que perderam o prazo) e sem ranking serão aceitas neste 
período e seu seeding será definido por data e hora da inscrição / aceite do termo.  

Não serão aceitas inscrições fora dos prazos acima estipulados!  

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 


