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LIVRO	DE	REGRAS	STAND	UP	PADDLE	RACE	

	
	
CAPÍTULO 1: CATEGORIAS DE FILIADAS A CBSURF 

   

1. Federação Estadual de Surf candidata a filiação 

2. Filiada Plena   

3. Organizações Reconhecidas pela CBSURF   

4. Categorias / Modalidades / Distâncias / Notas especiais 

  

CAPÍTULO 2.  REGRA DE INSCRIÇÕES E PROCEDIMENTOS.  

1. Registro / Processos e Listas de nomes  
2. DNS 
3. DNF  
4. DSQ 
5. Participantes 
6. Filiações e Inscrições 
7. Premiação 
8. Pré-Classificação 
9. Jogos Olímpicos 

	
CAPÍTULO 3.  REGRA DE COMPETIÇÃO E PROCEDIMENTOS.  

1. Formato dos Eventos  
2. Pontuação 
3. Homologação 
4. Critérios de julgamento do SUP 
5. Código de Ética da CBSURF 
6. Dimensões	de	equipamento	
7. Numeral	de	competição	/	Divisão	de	elite	–	TOP	20	/	TOP	10	
8. Regras	gerais	
9. Largada	
10. Chegada	
11. Prática	do	uso	de	esteira	
12. Interferência	
13. Sorteio	de	baterias	Técnico	e	Sprint	
14. Código	de	ética	
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CAPÍTULO 1.  CATEGORIAS DE FILIADAS DA CBSURF 

1. Federação Estadual de Surf candidata a filiação   
 

1.1 Toda Federação Estadual de Surf, que tenha submetido todo o material necessário à 
CBSURF e teve o seu pedido aprovado pelo Comitê Executivo da CBSURF (CE).   

1.2 Todos as Federações Estaduais de Surf Candidatas à Filiação estão sujeitas a 
ratificação como membro numa Assembleia Geral Anual (AGA).   

1.3 As Candidatas têm o direito de participar dos eventos da CBSURF, receber 
comunicações da CBSURF, ter acesso aos programas da CBSURF, e pode participar 
em reuniões da CBSURF, mas não terá direito a voto.   

1.4 Uma Candidata a Filiação permanecerá como tal até que todos os requisitos de 
Filiação Provisórios sejam cumpridos.   

1.5 Se todos os requisitos tiverem sido completados e submetidos à CBSURF até 30 dias 
antes de uma AGA, o Membro Candidato poderá ser incluído na agenda da reunião 
para votação, a fim de passar para o status de Membro Provisório. 
  

2. Filiada Plena  

1. Uma vez votado numa AGA da CBSURF, uma Filiada Plena recebe o 
reconhecimento total da CBSURF.   

2. Uma Filiada Plena continuará a pagar as suas taxas anuais, a submeter relatórios 
anuais de atividades, a manter a comunicação com a CBSURF, respeitando o 
Estatuto e o Livro de Regras, a fim de manter o seu status. 
 

3. Organizações Reconhecidas CBSURF  

1. A CBSURF pode reconhecer formalmente certas Organizações Relacionadas 
com o Surf que procurem a filiação junto a entidade.   

2. Uma Organização reconhecida pela CBSURF tem o direito de divulgar o seu 
estatuto e tem acesso às comunicações e programas da CBSURF.   

3. Uma Organização Reconhecida da CBSURF pode assistir às Assembleias Gerais 
ou eventos anuais da CBSURF e terá direito a intervir, mas não terá direito a 
votar.   

4. Uma Organização Reconhecida CBSURF poderá ser obrigada a pagar uma taxa 
anual, cujo montante será estabelecido pelo Comitê Executivo da CBSURF. 	
 

 

4. CATEGORIAS 
   

As categorias etárias internacionais para eventos de Surf se aplicam a todas as 
categorias CBSURF   
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CATEGORIA SUP RACE TÉCNICO MASCULINO PROFISSIONAL 
Circuito aberto. Classificatória com número ilimitado de atletas filiados 
(confederados). 
 
CATEGORIA SUP RACE TÉCNICO FEMININO PROFISSIONAL 
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	RACE	TÉCNICO	MASCULINO	40+	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	RACE	TÉCNICO	FEMININO	40+	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	RACE	TÉCNICO	MASCULINO	50+	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	RACE	TÉCNICO	FEMININO	50+	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
	
CATEGORIA	SUP	RACE	TÉCNICO	MASCULINO	SUB	18	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	RACE	TÉCNICO	FEMININO	SUB	18	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
	
CATEGORIA	SUP	RACE	TÉCNICO	MASCULINO	SUB	14	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	RACE	TÉCNICO	FEMININO	SUB	14	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
	
CATEGORIA SUP LONGA DISTÂNCIA MASCULINO PROFISSIONAL 
Circuito aberto. Classificatória com número ilimitado de atletas filiados 
(confederados). 
 
CATEGORIA SUP LONGA DISTÂNCIA FEMININO PROFISSIONAL 
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	LONGA	DISTÂNCIA	MASCULINO	40+	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	LONGA	DISTÂNCIA	FEMININO	40+	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	LONGA	DISTÂNCIA	MASCULINO	50+	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
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CATEGORIA	SUP	LONGA	DISTÂNCIA	FEMININO	50+	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
	
CATEGORIA	SUP	LONGA	DISTÂNCIA	MASCULINO	SUB	18	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	LONGA	DISTÂNCIA	FEMININO	SUB	18	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
	
CATEGORIA	SUP	LONGA	DISTÂNCIA	MASCULINO	SUB	14	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	LONGA	DISTÂNCIA	FEMININO	SUB	14	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
	
CATEGORIA SUP SPRINT  MASCULINO PROFISSIONAL 
Circuito aberto. Classificatória com número ilimitado de atletas filiados 
(confederados). 
 
CATEGORIA SUP SPRINT FEMININO PROFISSIONAL 
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	SPRINT	MASCULINO	40+	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	SPRINT	FEMININO	40+	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	SPRINT	MASCULINO	50+	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	SPRINT	FEMININO	50+	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
	
CATEGORIA	SUP	SPRINT	MASCULINO	SUB	18	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	SPRINT	FEMININO	SUB	18	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
	
CATEGORIA	SUP	SPRINT	MASCULINO	SUB	14	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 
CATEGORIA	SUP	SPRINT	FEMININO	SUB	14	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
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CATEGORIA	PADDLEBOARD	OPEN	
Circuito	aberto.	Classificatória	com	número	ilimitado	de	atletas	filiados	(confederados).	
 

4.1 MODALIDADES 

 

Longa Distância – Prova de remada que pode ser realizada em diferentes condições de água e 
tem como objetivo realizar um percurso pré definido, tendo como vencedor o atleta que realizar o 
percurso estabelecido em menor tempo, ultrapassando a linha de chegada à frente dos demais. 

 

Maratona – Parte do mesmo conceito da longa distância, sendo que a distância do percurso 
excede o máximo permitido na longa distância, tornando - se uma competição de duração 
prolongada e que exige grande resistência. 

 

Downwind – Travessia de um ponto ao outro. Prova de média ou longa duração, que tem como 
objetivo percorrer uma determinada distância utilizando o vento e a ondulação a favor.  

Técnico - Tem como objetivo explorar velocidade, habilidade e técnica do atleta. Geralmente o 
percurso é montado em meio as ondas, salvo quando a condição do local não permite; 

 

Sprint - Podendo ser realizada em águas paradas ou com ondas, tem como característica a 
velocidade e pequenas distâncias. Os percursos podem variar entre Formato de M, linha reta, entre 
outros. Ficando a cargo do Diretor técnico definir; 

 

Paddleboard Race - Tem como objetivo creditar como vencedor o atleta com maior potência de 
rendimento de remada na prancha, capaz de realizar intercurso estabelecido para prova em menor 
tempo, ultrapassando assim a linha de chegada à frente dos demais; 

 

Paddleboard downwind 

É uma travessia de um local até outro, prova média e longa duração, tem como objetivo percorrer 
uma determinada distância utilizando ondas e ventos, para economizar energia e chegar mais 
rápido ao ponto de destino; 

 

Paddleboard Técnico 

Tem como objetivo explorar a velocidade, habilidade é técnica do atleta, geralmente em provas 
com ondas, sendo os vencedores os competidores que completam o percurso proposto no menor 
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tempo possível. Percursos de 1.000 até 5.000 metros. 

 

4.2 DISTÂNCIAS 

 

Longa Distância - Profissional - mín. 8km - máx. 18km 

 Amador - mín. 4km/ máx. de acordo com as condições técnicas do local e participantes 

Maratona - mín. 30km - máx. 50km 

Downwind - mín. 12km - máx. 54km 

Técnico - mín. 1km - máx. 5km 

Sprint - mín. 300m - máx. 1km 

 

1. Nota especial: As idades nas categorias masters serão consideradas a partir de 1° 
de janeiro do ano de participação. 
* Exemplo: Um surfista da Categoria Master deve ter 40 anos ou mais no 1º DIA 
DO ANO DA COMPETIÇÃO.   

2. As idades nas categorias Sub 18 serão consideradas até o dia 31 de dezembro do 
ano de participação.         

3. Os Documentos de Identidade serão verificados por oficiais da CBSURF antes do 
início de todos os eventos da CBSURF. 

4. Um atleta só pode representar um estado nas competições da CBSURF. 
5. Uma vez que um atleta tenha representado um estado em qualquer competição 

da CBSURF ou sancionada CBSURF, não poderá surfar para outro estado em 
Eventos Nacionais no mesmo ano. 

6. A representação estadual é de competência da Federação e não da CBSURF. 

 

 

CAPÍTULO 2.  REGRA DE INSCRIÇÕES E PROCEDIMENTOS 
  

O valor das inscrições será decidido pelo Comitê Executivo da CBSURF e é aplicável a 
todos os participantes competidores inscritos.   

Um surfista competindo em mais de uma categoria é obrigado a pagar uma inscrição para 
cada categoria inscrita.   
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1. Registro / Processos e Listas de nomes 
 
- A inscrição parcial não existe. 
- Se quando as inscrições forem limitadas, a participação será garantida por ordem de 
chegada apenas e competidores que preencheram todos os requisitos de inscrição 
(Inscrições via SGE BIGMIDIA). 
 

2. DNS (Do Not Start) 

Atleta que está inscrito e não participou da prova; 

O atleta que estiver inscrito na competição e por qualquer motivo não for participar da 
prova, deverá comparecer no horário da largada para realização do check - in e comunicar 
ao Diretor Técnico o motivo, caso contrário, não receberá pontuação no resultado geral; 

A colocação Atribuída em caso de DNS, será o número de inscritos na prova e categoria 
em questão, acrescido de 5 colocações. 

EX: 15 inscritos, atleta DNS ficará com a 20° colocação. 

 

3.    DNF (Do Not Finish) 

Atleta que não concluiu a prova; 

O atleta que por qualquer razão, iniciou, mas não concluiu a prova, receberá como 
colocação final o número de inscritos na prova e categoria em questão, acrescido de uma 
colocação. 

EX: 15 inscritos. Atleta DNF Ficará com a 16° colocação. 

Os casos de DNF serão analisados pelo Diretor Técnico. Caso seja configurada má 
intenção por parte do competidor afim de pontuar mais no ranking final, poderá ser atribuída 
apenas a pontuação DNS. 

 

4. DSQ (Disqualified)  

Atleta desclassificado 

O Atleta desclassificado receberá como colocação final o número de inscritos na 
prova e categoria em questão acrescido de 10 colocações. 

EX: 15 inscritos. Atleta DSQ ficará com a 25° colocação. 

Se um surfista se contundir, ele deve avisar com antecedência via e-mail  (com a maior 
brevidade possível) ao Diretor de Prova ou Tour Manager CBSURF que ele não poderá 
competir. Então o Surfista poderá receber os pontos ou premiação devida a sua posição 
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final no evento desde de que ele retire a sua lycra/identificação/numeração de competição 
com o Diretor de Prova. 

 

5. Participantes  
 

a)    São considerados competidores:  

i. Pessoas “associadas” oficialmente registradas na CBSURF, via SGE 
BIGMIDIA, que acompanham o atleta;  

b)    Para que os acompanhantes do atleta possam usufruir de serviços 
especiais e/ou oportunidades de envolvimento em atividades oficiais, eles 
devem ser identificados como um Participante Oficial.  

   

c)    Protocolo Oficial para Pessoas Participantes.  

i. Somente Pessoas “associadas” oficialmente registradas na CBSURF, via 
SGE BIGMIDIA, que acompanham o atleta, poderão receber pulseiras oficiais 
e ter o direito de entrar em “áreas designadas” no local do evento. 

6. Filiações e Inscrições 

 

Feitas por atletas filiados a CBSURF via SGE BIGMIDIA https://cbsurf.bigmidia.com/    

Filiação: R$ 300,00 
Inscrição: R$ 250,00 

 

7. Premiação Stand Up Profissional Masculino e Feminino 

 

a) O valor mínimo de Premiação para um evento de SUP da CBSURF em 2023 será de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais). Divididos proporcionalmente entre Masculino e Feminino 
relativos ao número de inscritos por categoria. 

b) Premiação do Circuito Brasileiro SUP Race será dividido da seguinte forma: 
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Premiação – 40 mil 

SUP SURF MASCULINO 
PRO 

SUP SURF FEMININO 
PRO 

Posição Premiação Posição Premiação 
1° R$ 8.000,00 1° R$ 8.000,00 
2° R$ 4.000,00 2° R$ 4.000,00 
3° R$ 2.500,00 3° R$ 2.500,00 
4º R$ 2.000,00 4º R$ 2.000,00 
5º R$ 1.250,00 5º R$ 1.250,00 
6º R$ 1.100,00   
7º R$ 1.000,00   
8º R$ 900,00   
9º R$ 800,00   

10º R$ 700,00   
 

* Em todas as categorias com premiação em dinheiro, o surfista precisa passar 
uma fase para receber premiação. 

 
 

PS: os valores de premiação estão sujeitos a deduções fiscais. 

 

 

 
8. Pré-classificação CBSURF Sup Race Técnico, Sprint, Paddleboard 

 
 
MASCULINO 
 

• Em eventos da CBSURF, a ordem de seeding em cada categoria será baseada no 
ranking oficial do ano anterior apenas na primeira etapa, a partir da segunda etapa, 
segue o ranking atual do ano vigente. 

• Os competidores que progredirem nas baterias serão classificados em cada 
bateria sucessiva de acordo com a posição que obtiveram na bateria anterior.  

 
FEMININO 
 

• Em eventos da CBSURF, a ordem de seeding em cada categoria será baseada no 
ranking oficial do ano anterior apenas na primeira etapa, a partir da segunda etapa, 
segue o ranking atual do ano vigente. 

• Os competidores que progredirem nas baterias serão classificados em cada 
bateria sucessiva de acordo com a posição que obtiveram na bateria anterior.  
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POR IDADE   
 

• Em eventos da CBSURF, a ordem de seeding em cada categoria será baseada no ranking 
oficial do ano anterior apenas na primeira etapa, a partir da segunda etapa, segue o ranking 
atual do ano vigente. 
• Os competidores que progredirem nas baterias serão classificados em cada bateria 
sucessiva de acordo com a posição que obtiveram na bateria anterior. 

 

Nota especial: Na categoria Long Distance, não é utilizado um seeding e os atletas 
largam todos juntos. 
 

 
 

CAPÍTULO 3.  REGRA DE COMPETIÇÃO E PROCEDIMENTOS SUP RACE E 
PADDLEBOARD 

	

1. FORMATO	DOS	EVENTOS 

O Circuito Profissional/por idade de Sup Race e Paddleboard CBSURF será composto 
por 03 (três) etapas e todas valendo para o Ranking Oficial CBSURF definindo os 
campeões brasileiros das modalidades SUP RACE. No final da temporada o(a) atleta 
filiado(a) vai computar os 03 (três) melhores resultados para definir a sua classificação 
final, logo, sem descarte. As etapas terão até 04 (quatro) dias de competições com 
baterias com número ilimitado de atletas. 
 
 
A CBSURF é a única entidade nacional que pode definir através de suas competições os 
campeões e campeãs Brasileiro(a)s de Sup Race/Paddleboard Profissional, Sup Race, 
Sub 18 e Sup Race Master 40+ e Master 50+. 
 
Os formatos serão definidos de acordo com o número de inscritos pela Direção Técnica da 
CBSURF. 
 

2. SOMA	DE	RESULTADOS  

O Ranking CBSURF Overall (geral) de SUP RACE e Paddleboard, será definido pela 
somatória das pontuações obtidas nos circuitos das modalidades técnico, longa distância, Sprint, 
Maratona e Downwind, levando em conta os descartes, conforme livro de regras; 

  O Ranking CBSURF de cada modalidades do SUP RACE e Paddleboard, será́ definido pela 
soma de todas as pontuações obtidas no Circuito Brasileiro da Modalidade, levando em conta os 
descartes, conforme o livro de regras; 
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Quando for adotado o formato Race Long Distance e Técnico no mesmo evento, os 
resultados para fins de premiação e ranking geral, serão definidos pela soma das colocações nas 
duas provas, onde os resultados serão organizados em ordem crescente. Em caso de empate, 
sairá vitorioso o melhor resultado na prova de Race Técnico. 

 

3. DESCARTES  

- Três ou menos etapas serão computados 100% dos resultados;  

- Quatro etapas, serão computados os três melhores resultados; 

- Cinco etapas, serão computados apenas os quatro melhores resultados; 

- Seis ou mais etapas, serão computados os cinco melhores resultados; 

 
 

4. PONTUAÇÃO	CBSURF	

A pontuação adotada seguirá os padrões da CBSURF: 

# Pts # Pts # Pts # Pts # Pts # Pts # Pts 
1 1000 16 413 31 330 46 255 61 180 76 138 91 108 
2 860 17 400 32 325 47 250 62 175 77 136 92 106 
3 730 18 395 33 320 48 245 63 170 78 134 93 104 
4 670 19 390 34 315 48 240 64 165 79 132 94 102 
5 610 20 385 35 310 50 235 65 160 80 130 95 100 
6 583 21 380 36 305 51 230 66 158 81 128 96 98 
7 555 22 375 37 300 52 225 67 156 82 126 97 96 
8 528 23 370 38 295 53 220 68 154 83 124 98 94 
9 500 24 365 39 290 54 215 69 152 84 122 99 92 
10 488 25 360 40 285 55 210 70 150 85 120 100 90 
11 475 26 355 41 280 56 205 71 148 86 118 101 88 
12 462 27 350 42 275 57 200 72 146 87 116 102 86 
13 450 28 345 43 270 58 195 73 144 88 114 103 84 
14 438 29 340 44 265 59 190 74 142 89 112 104 82 
15 425 30 335 45 260 60 185 75 140 90 110 105 80 

 

Caso haja empates no ranking final, os desempates ocorrem da seguinte forma: 

• Se a princípio estão sendo contados os 3 melhores resultados, passa-se 
a  somar os 02 e 01 melhores resultados;  

• Caso não existam condições para o desempate, será considerado o maior 
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número de vitórias em baterias de cada atleta; 
• Se ainda persistir o empate, será considerada a média de pontos obtida 

no ano, para definir a classificação. 

 
5. AVISO E INSTRUÇÃO DAS PROVAS  

 

O Aviso de Provas em uma competição nacional deve conter as seguintes informações:  

- Nome da competição; 

- Hora e local da competição; 

- Característica(s) da(s) raia(s); 

- Categorias e distâncias das provas; 

- Programação Técnica e cronograma; 

- Desenho dos percursos, com Linha de largada e Linha de chegada bem definidos, além de 
informação detalhada das raias e suas marcações; 

- Características locais como: corrente, profundidade, temperatura. 

 

 
6. DIMENSÕES DOS EQUIPAMENTOS 

RACE PROFISSIONAL -Pranchas até  14’ / Largura livre 

RACE AMADOR - Pranchas até  14’/ Largura livre 

PADDLEBOARD - Pranchas até 12’/ Largura livre 

 

Se solicitado pela Comissão técnica, todo atleta é obrigado a registrar e submeter à 
checagem o seu equipamento de competição até uma hora antes do inicio da competição. A 
organização reserva o direito de solicitar nova checagem do equipamento a qualquer hora, sem 
restrições por parte do atleta ou terceiros, podendo ocorrer punição em caso de negação ou 
interferência do ato. 
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7.  NUMERAL DE COMPETIÇÃO / DIVISÃO DE ELITE - TOP 20 / TOP 10 

 

- No Race Profissional, os primeiros 20 atletas do masculino e as primeiras 10 atletas do 
feminino formarão o pelotão de elite chamado “Top 20” e “Top 10” e serão premiados os 10 
atletas do masculino e 5 do feminino conforme tabela de premiação; 

 

- O numeral de competição dos atletas do Race profissional masculino que configuram 
entre os “Top 20”  e as “Top 10” do feminino, poderá ser o número das suas colocações no 
ranking atualizado a cada prova. 

 

Sendo que para os homens a sequência será com os numerais primários: 1, 2, 3...até 20, e 
para as mulheres 101, 102, 103....até 110. Os demais atletas utilizarão os numerais 
disponibilizados pela organização. 

 
8. REGRAS GERAIS 

-  Deverá ser utilizado um sistema de informações, em local de fácil acesso aos 
competidores, através de quadro de avisos com dimensão mínima de 1 metro quadrado; 

- O percurso deve ser realizado com bóias e/ou obstáculos naturais de boa visualização; 

- O percurso deverá ser apresentado aos atletas antes da competição no quadro de avisos; 

- Deverá ser realizado  breafing  confirmando o percurso e detalhes do procedimento de 
largada; 

- O locutor deverá anunciar sobre a proximidade do início do procedimento de largada; 

- O Diretor de Prova e /ou a comissão técnica, são as únicas pessoas que poderão dar 
informações oficiais sobre a competição. Se por acaso alguém, que não eles, passarem 
informações erradas que causem 

- Prejuízo a algum atleta, não será responsabilidade do evento e da CBSurf, ficando o atleta 
sem condições de protestar; 

- É responsabilidade do atleta fazer o “check in” de registro no horário programado pela 
organização da prova; 

- Nos casos em que a Raia não apresente condições técnicas ou de segurança para os 
atletas, o campeonato deverá ser realizado em outro lugar que ofereça condições, ou 
transferido para outro horário, ou para outro dia; 

- No caso do campeonato ser oficialmente cancelado após o inicio das baterias 
profissionais, os pontos e os prêmios disponíveis deverão ser dividido entre os atletas; 

- Em todo evento deverá ser incluído nas relações de participantes, na divulgação dos 
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resultados e nos “releases” para a Imprensa, o nome dos patrocinadores dos atletas 
inscritos, desde que fornecidos pelos mesmos no ato da inscrição; 

- Poderão ser criadas disputas promocionais individuais ou em equipes para confraternizar 
ou aquecer o espírito da competição, sendo que estas não pontuarão para o Circuito 
Brasileiro CBSURF;  

- Em hipótese alguma o atleta poderá receber ajuda externa, ou será desclassificado; 

- No caso do equipamento sofrer avaria durante a prova, o atleta deverá seguir até a areia, 
sem ajuda externa, por meios próprios, afim de providenciar equipamento substituto para 
prosseguir na prova; 

- O atleta só poderá remar em pé durante a competição. Somente em casos extremos onde 
envolve a segurança, o atleta poderá remar de outra forma. O atleta pode dar cinco 
remadas ajoelhado em situações críticas ou após queda. Caso por motivo de cansaço o 
atleta sentar, ajoelhar ou deitar na prancha e pretender continuar habilitado a competir, o 
mesmo deverá respeitar a regra das cinco remadas e não receber ajuda externa, ou será 
desclassificado; 

- O atleta que não realizar o percurso corretamente será desclassificado; 

- O atleta que participar de uma prova sem estar inscrito, sofrerá suspensão do Circuito; 

- Todo atleta é responsável por saber seu número de prova e caso necessário, informá-lo a 
organização e/ou comissão técnica; 

- O uso do leash é obrigatório, salvo em situações em que o DT decida a não 
obrigatoriedade; 

- O tempo limite (PONTO DE CORTE) oficial das provas deve ser determinada pelo Diretor 
de Prova que levará em conta as condições técnicas e número de participantes; 

- Qualquer competidor que tente ganhar uma prova por qualquer outro meio que não 
honroso, ou que desobedeça ao regulamento e regras, deve ser desqualificado da prova 
em questão; 

 

 

9. LARGADA 

- As linhas de largada devem estar próximas a praia; 

- Todas as largadas deverão começar em local privilegiado e com espaço mínimo de 0,5 
metros entre os atletas, facilitando não só a largada como o controle técnico e cobertura da 
imprensa; 

- As largadas  poderão ser feitas na praia com formato Lemans -partindo da areia correndo-, 
ou dentro d’água. 

-  Na largada, os bicos das pranchas devem estar alinhados com a linha física ou imaginária 
determinada pelo DP; 

- No momento da largada, as pranchas devem estar paradas e alinhadas e o atleta imóvel; 
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- No caso de largada dentro d'água, a comissão técnica poderá definir se a largada 
acontece com o atleta em pé ou sentado em cima da prancha, ou posicionado em pé ná 
água ao lado da prancha; 

- Em toda largada deverá ser usado sinal sonoro;  

- Na competição da categoria profissional, os atletas largam juntos e antes das demais 
categorias, havendo em alguns casos separação da largada profissional masculino e 
feminino; 

- Na competição da categoria amador, os atletas largam de acordo com formatação 
estipulada pela comissão técnica; 

- De acordo com necessidade técnica e número de inscritos, poderão realizar- se largadas 
em outras formatações em acordo com diretor de prova e o diretor técnico da CBSURF; 

- Na modalidade Técnico, as largadas masculino e feminino poderão ocorrer na mesma 
bateria, juntos ou com segundos de diferença, ou ainda separadamente, em baterias 
distintas; 

- Na modalidade sprint, as largadas masculino e feminino acontecem em baterias distintas; 

- Os atletas devem se posicionar livremente na largada, respeitando o direito de 
permanência do atleta que previamente se posicionou no local. Em casos especiais o 
ranking pode ser utilizado como fator determinante na formação da largada. 

- Os competidores devem estar na área de largada a tempo de permitir uma preparação 
satisfatória. A largada deve ser dada pontualmente sem referência a qualquer ausente. O 
árbitro de largada não precisa esperar pelo alinhamento de uma prancha que não 
demonstra habilidade suficiente para tanto; 

- A posição das pranchas na largada deve estar de acordo com a instrução da Comissão 
Técnica; 

- Após o alinhamento, o Árbitro de Largada deve chamar a atenção dos competidores para 
a largada com a frase LARGADA EM ATÉ 10 SEGUNDOS e, em algum momento deste 
intervalo, ele deve dar a largada com um sinal sonoro; 

- Se o árbitro de largada não estiver satisfeito com o alinhamento, ele pode chamar PARE e 
orientar para que os atletas se reposicionem; 

- Se o competidor ultrapassa a linha imaginária e/ou sai remando na frente depois das 
palavras LARGADA EM ATÉ 10 SEGUNDOS, antes do sinal de largada, ele queimou a 
largada e pode ser penalizado. 

- Após uma largada ser considerada queimada, os árbitros devem aguardar o 
reposicionamento dos atletas, e após alinhamento, dar ínicio ao procedimento de uma nova 
largada; 

- Os árbitros tem o direito de interromper uma prova largada corretamente se impedimentos 
ou imprevistos surgirem. Tal interrupção pode ser sinalizada pelos árbitros com com 
repetidos sinais sonoros. Os competidores devem parar imediatamente de remar e 
aguardar outras instruções. 
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10. CHEGADA 

- A linha chegada deve estar próxima a praia; 

- A linha de chegada quando em água, deve ter pelo menos 15 metros de comprimento e 
ser demarcada por duas bóias/bandeiras; 

- Quando a chegada é na água, o atleta termina a prova quando o bico da sua prancha 
ultrapassa a linha de chegada e o mesmo possui o domínio do equipamento em posição de 
remada; 

- Quando a chegada é na praia, o atleta termina a prova quando sua cabeça e/ou tronco 
utrapassam a linha de chegada, sendo obrigatório que o atleta esteja em posse do seu 
remo; 

- Se dois atletas ou mais chegam ao mesmo tempo, eles recebem a mesma classificação 
final; 

-  Todo atleta deverá facilitar a sua identificação na chegada falando em alto e bom tom o 
seu número de identificação na prova caso seu numeral tenha sido danificado. 

 

11.    PRÁTICA DO USO DE ESTEIRA 

- A prática do uso de esteira só é permitida em plena liberdade entre atletas do mesmo 
gênero. 

- Competidores que se utilizarem de esteira de forma indevida, serão advertidos e 
penalizados. A penalização poderá ser por tempo, perda de posição ou até a 
desclassificação. 

 

12.    INTERFERÊNCIA  

- O Atleta que agir de má fé provocando interferência proposital ao rendimento do seu 
adversário será advertido. 

- Caso este mesmo atleta cometa uma segunda interferência, será novamente advertido e 
penalizado com acréscimo de 30 segundos.  

- O atleta que cometer três ou mais interferências será desclassificado da prova. O mesmo 
deverá sair da prova imediatamente após ser informado. 

- É considerada interferência o atleta que está sendo ultrapassado alterar o curso de sua 
prancha para dificultar a passagem do atleta (prancha) oponente que o está ultrapassando. 

 

13.   SORTEIO DE BATERIAS TÉCNICO E SPRINT       

- Pelo menos dois competidores são necessários para a validação de uma bateria. Se o 
número de inscrições for tão grande a ponto de inviabilizar a programação do evento, o 
número de atletas em cada bateria pode ser remanejado a critério da comissão organizadora 
da prova em conjunto com a direção técnica da CBSURF; 

- A divisão dos competidores em baterias deve ser determinada pelo ranking atual seguida 
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de sorteio; 

- A divisão em baterias deve ser feita de forma que pelo menos metade dos competidores de 
cada bateria precedente prossigam para a próxima fase, quartas, semifinal ou final. 

 

 

14.    REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL e SELETIVAS  

 

14.1 Jogos Pan-Americanos 

          Os Jogos Pan-americanos acontecem de quatro em quatro anos, sendo o próximo evento 
em 2023 no Chile. 

 (Atletas qualificados no Mundial ISA 2022) 

 

Modalidades  

Race técnico -  01 vaga Feminino e 01 vaga masculino 

SUP Surfe      -  01 vaga Feminino e 01 vaga masculino 

 

Seletiva 

A elegibilidade para participar dos Jogos Pan-Americanos está em conformidade com as regras e 
disposições da Carta Emitida pela Organização Desportiva Pan-Americana, mais conhecida pela 
sigla ODEPA (em inglês: Pan American Sports Organization). 

Mais informações e a Carta na Íntegra serão publicadas no período de seletiva no link abaixo: 

(Aguardando Publicação da Carta para o Evento de 2027). 

 

 

14.2 Pan- Americano de Surfe (PASA)  

 

Modalidades   

Race técnico - 02  vagas Feminino e 02 vagas masculino 

SUP Surfe      - 02  vagas Feminino e 02 vagas masculino 

 

Seletiva 

- PASA no 1º quadrimestre  (Janeiro a Abril) - * Todas as vagas para os primeiros colocados no 
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Ranking do ano anterior; 

 

- PASA no 2º quadrimestre (Maio a Agosto) - * Metade das vagas para os Campeões do ano 
anterior. Metade das vagas para os Líderes do ranking no ano corrente (até a data da 
convocação); 

 

- PASA no 3º quadrimestre (Setembro a Dezembro) - * Todas as vagas para os primeiros 
colocados no Ranking do ano corrente (até a data da convocação). 

 

( * ) Se no ano corrente não ocorrerem provas no formato e características das modalidades Race 
técnico e Sup surfe até dois meses antes do PASA, a convocação ficará a critério da CBSURF, 
podendo ser realizada seletiva específica. 

 

14.3 Mundial ISA (International Surfing Association) 

 

Modalidades  

 

SUP Surfe                                   - 02  vagas Feminino e 02 vagas masculino 

SUP Race Sprint                        - 01 vaga Feminino e 01 vaga masculino 

SUP Race Técnico                     - 02  vagas Feminino e 02 vagas masculino 

SUP Race Técnico Júnior        - 01  vaga Feminino e 01 vaga masculino 

SUP Race Longa Distância      - 02  vagas Feminino e 02 vagas masculino 

Paddleboard Técnico               - 01  vaga Feminino e 01 vaga masculino 

Paddleboard Longa Distância - 01  vaga Feminino e 01 vaga masculino 

 

 

Seletiva 

 

SUP Sprint e Paddleboard  (Modalidades com 1 Vaga) 

- Líder do Ranking no ano corrente (até a data da convocação) 
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SUP Surfe e SUP Race (Modalidades com 2 vagas)  

- ISA no 1º quadrimestre  (Janeiro a Abril) - * Todas as vagas para os primeiros colocados no 
Ranking do ano anterior. 

 

- ISA no 2º quadrimestre (Maio a Agosto) - Metade das vagas para os Campeões do ano anterior. * 
Metade das vagas para os Líderes do ranking no ano corrente (até a data da convocação); 

 

- ISA no 3º quadrimestre (Setembro a Dezembro) - * Todas as vagas para os primeiros colocados 
no Ranking do ano corrente (até a data da convocação). 

 

( * ) Se no ano corrente não ocorrerem provas no formato e caracteŕisticas das modalidades até 
dois meses antes do ISA, a convocação ficará a critério da CBSURF,  podendo ser realizada 
seletiva específica. 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

          A CBSURF é a única entidade nacional reconhecida pela ISA (International Surf 
Association), responsável pela realização de qualquer etapa válida como seletiva Nacional e ainda 
pela convocação dos atletas qualificados.  

 

           Para se qualificarem, os Campeões do ano anterior devem estar competindo o circuito atual 
e configurando entre os três primeiros do ranking da modalidade; 

  

           Em caso de desistência ou qualquer intercorrência que impossibilite um atleta de competir o 
Evento para qual ele foi qualificado, a vaga vai para o próximo do ranking atual da modalidade.  

 

          A Convocação é feita somente até a terceira colocação do ranking nacional de pontuação. A 
partir disso, a escolha do atleta para preencher a vaga existente fica à critério da Confederação. 

 

          O Stand Up não é uma modalidade olímpica, portanto não dispõe de recursos do COB 
(Comitê Olímpico Brasileiro), ou ainda outras fontes de recursos. Dessa forma , os atletas 
convocados, deverão arcar com todas as despesas e responsabilidades de sua participação em 
Mundiais, PASA e outros eventos Internacionais, salvo quando o COB  confirmar liberação de 
recursos em qualificatórias Pan-Americanas e/ou a Confederação firme algum patrocínio para arcar 
com as despesas dos atletas. 
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15.   Código de Ética 
 
Como parte de sua participação no Circuito Brasileiro da CBSURF e apoio ao Movimento 
Olímpico, e no interesse de disseminar uma cultura de ética e integridade dentro de sua 
área de competência, a CBSURF adotou o Código de Ética do COI. Ao adotar o Código 
de Ética do COI, a CBSURF cumpre voluntária e especificamente todas as disposições 
do Código. Para ver o Código de Ética do COI. Clique aqui: https://www.olympic.org/code-
of-ethics 

	


