
	 0	

	

Confederação	Brasileira	de	Surf	(CBSURF)	
Avenida	Brigadeiro	Faria	Lima	nº	1485,	2º	andar,	Jardim	Paulistano,	São	Paulo	

CEP	01452-002,	CNPJ	nº	02.995.720/0001-60.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 1	

	

Confederação	Brasileira	de	Surf	(CBSURF)	
Avenida	Brigadeiro	Faria	Lima	nº	1485,	2º	andar,	Jardim	Paulistano,	São	Paulo	

CEP	01452-002,	CNPJ	nº	02.995.720/0001-60.	

	

LIVRO	DE	REGRAS	STAND	UP	PADDLE	SURF	

	
	
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 / Notas especiais 

  

CAPÍTULO 2.  REGRA DE INSCRIÇÕES E PROCEDIMENTOS.  

1. Registro / Processos e Listas de nomes  
2. Participantes  
3. Filiações e Inscrições 
4. Premiação 
5. Pré-Classificação 
6. 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	

	

	

	

	

	

	



	 2	

	

Confederação	Brasileira	de	Surf	(CBSURF)	
Avenida	Brigadeiro	Faria	Lima	nº	1485,	2º	andar,	Jardim	Paulistano,	São	Paulo	

CEP	01452-002,	CNPJ	nº	02.995.720/0001-60.	

	
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 SURF MASCULINO PROFISSIONAL 
Circuito aberto masculino e chaveamento com até 32 (trinta e dois) atletas 
filiados (confederados). 
 
CATEGORIA SUP SURF FEMININO PROFISSIONAL 
Circuito aberto feminino e chaveamento com até 16 (dezesseis) atletas filiadas 
(confederadas). 
 
CATEGORIA	SUP	SURF	MASCULINO	Sub	18 
Circuito aberto a atletas do sexo masculino com até 18 anos de idade, sem premiação em 
dinheiro e chaveamento com até 16 (dezesseis) atletas filiados (federados). 
 
CATEGORIA	SUP	SURF	FEMININO	Sub	18 
Circuito aberto a atletas do sexo feminino com até 18 anos de idade sem premiação em 
dinheiro e chaveamento com até 08 (oito) atletas filiadas (federadas). 
 
CATEGORIAS	SUP	SURF	MASTER	35+ 
Circuito aberto a atletas com 35 anos ou mais, sem premiação em dinheiro e chaveamento 
com até 16	(dezesseis)	atletas filiados (federados). 
 

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 35 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 
 

1. A inscrição parcial não existe. 
2. 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). 

3. Os competidores que não compareçam no primeiro Round perderão o direito de 
competir nessa fase.  

4. Quando um competidor não comparecer à sua bateria, ele receberá um total de zero 
pontos e o W.O será considerado como sua colocação e não marcará pontos. 

5. Se um surfista se contundir, ele deve avisar com antecedência (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 final no evento desde de que ele retire a sua lycra de competição no 
Beach Marshall. 

 

                2. 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. 

 

 

      3. Filiações e Inscrições 

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

Filiação: R$ 300,00 
Inscrição: R$ 250,00 
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4. 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$ 
60.000,00 (sessenta mil reais). Divididos proporcionalmente entre Masculino e Feminino 
relativos ao número de inscritos por categoria. 

b) Premiação do Circuito Brasileiro SUP Surf será dividido da seguinte forma: 

Premiação – 60 mil 

i) Premiação 32 surfistas 

LB MASCULINO PRO LB FEMININO PRO 
Posição Premiação Posição Premiação 

1° R$ 8.500,00 1° R$ 8.500,00 
2° R$ 6.000,00 2° R$ 6.000,00 
3° R$ 4.500,00 (x 2) 3° R$ 4.500,00 (x 2) 
5° R$ 3.800,00 (x 2)   
7° R$ 2.700,00 (x 2)   

 

ii) Premiação 16 surfistas 

LB MASCULINO PRO LB FEMININO PRO 
Posição Premiação Posição Premiação 

1° R$ 8.500,00 1° R$ 8.500,00 
2° R$ 6.000,00 2° R$ 6.000,00 
3° R$ 4.500,00 (x 2) 3° R$ 4.500,00 (x 2) 
5° R$ 3.800,00 (x 2)   
7° R$ 2.700,00 (x 2)   

 
* 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. 

 
 
 

5. Pré-classificação	CBSURF	SUP	SURF	
	

SUP SURF MASCULINO PRO 
 
a) 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. 
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b) Os competidores que progredirem nas baterias serão classificados em cada bateria 
sucessiva de acordo com a posição que obtiveram na bateria anterior.  

 
SUP SURF FEMININO PRO 
 

a) 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. 

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

 
CATEGORIAS SUP SURF POR IDADE   
 

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

1. Jogos olímpicos 

- A elegibilidade para participar nos Jogos Olímpicos está em conformidade com as regras 
e disposições da Carta Olímpica. 
- Além disso, e de acordo com o COI, a ISA estabeleceu os "Requisitos de Elegibilidade 
para o Evento Olímpico de SUP SURF ", que se encontram no Anexo 3 do Livro de Regras 
da ISA em anexo no link abaixo: https://isasurf.org/wp-
content/uploads/2021/04/ISA_Rulebook_2019.pdf 
- Em relação aos Jogos Panamericanos, segue o regramento da PANAM SPORT. 
 

 
 

CAPÍTULO 3.  REGRA DE COMPETIÇÃO E PROCEDIMENTOS	
	

1. FORMATO	DOS	EVENTOS 

O Circuito Profissional de Sup Surf CBSURF será composto por 03 (três) etapas e todas 
valendo para o Ranking Oficial CBSURF definindo os campeões brasileiros das 
modalidades SUP SURF. 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 de 04 atletas e também 
baterias homem x homem / mulher x mulher (a partir das semi-finais). 
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A CBSURF é a única entidade nacional que pode definir através de suas competições os 
campeões e campeãs Brasileiro(a)s de Sup Surf Profissional, Sup Surf Sub 18 e Sup Surf 
Master 35+. 
 
Profissional 
 
- SUP Surf Profissional – 32 atletas 
- 08 Top atletas do ranking válido CBSURF na terceira fase 
Formato de 32 Baterias Tempo Pré Classificados 
1ª fase (24 atletas) 08 bat de 3 20 min - 2hs 40 min  
2ª fase (16 atletas) 04 bat de 4 20 min - 1h 20 min  
3ª fase (08 + 08 atletas) 04 bat de 4 20 min - 1h 20 min 08 pré classif. 
4ª fase 02 bat de 4 20 min – 40 min  
Semi finais 02 bat de 2 25 min – 50 min  
Final 01 bat de 2 25 min  
Total 21 baterias 07 hrs 15 min  
 
 
- SUP Surf Profissional – 16 atletas 
- 08 Top atletas do ranking válido CBSURF na primeira fase 
Formato de 16 Baterias Tempo Pré Classificados 
1ª fase (08 + 08 atletas) 04 bat de 4 20 min - 1h 20 min  
2ª fase 02 bat de 4 20 min – 40 min  
Semi finais 02 bat de 2 20 min – 40 min  
Final 01 bat de 2 25 min  
Total 09 baterias 03 hrs 05 min  
 
 
 
- SUP Surf Surf 35+ – 16 atletas 
Formato de 16 Baterias Tempo Pré Classificados 
1ª fase 04 bat de 4 20 min - 1h 20 min 08 pré classif. 
Semi finais 02 bat de 4 20 min – 40 min  
Final 01 bat de 4 25 min  
Total 07 baterias 02 hrs 25 min  
 
 
 
- SUP Surf Sub 18 – 16 atletas 
Formato de 16 Baterias Tempo Pré Classificados 
1ª fase 04 bat de 4 15 min - 1h 00 min 08 pré classif. 
Semi finais 02 bat de 4 15 min – 30 min  
Final 01 bat de 4 20 min  
Total 07 baterias 01 hrs 55 min  
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- SUP Surf Sub 18 – 08 atletas 
Formato de 08 Baterias Tempo Pré Classificados 
1ª fase 02 bat de 4 15 min – 30 min  
Final 01 bat de 4 20 min  
Total 03 baterias 00 hrs 50 min  
 

 
 

2. 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 
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. 
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3. HOMOLOGAÇÃO 

Para um evento de SUP SURF receber homologação da CBSURF: 

a) O Evento deve ser aprovado pela CBSURF como um Evento Nacional ou Regional de 
acordo com este Livro de Regras e fornecer todas as informações relevantes conforme 
solicitado pela CBSURF; e 
b) O evento deve oferecer uma premiação de acordo com o exigido pelo Livro de Regras, e 
a taxa de homologação será paga conforme estabelecido pela CBSURF. 
 
 

4. CRITÉRIOS	DE	JULGAMENTO	PARA	O	StandUp	Paddle	Surfing	(SUP	SURF) 

Um surfista deve realizar manobras controladas radicais, usando o remo como uma 
alavanca de forma funcional, nas seções críticas de uma onda com velocidade, força e 
fluidez para maximizar o potencial de pontuação. O surf inovador / progressivo, bem como 
a variedade de repertório [manobras] e o uso do remo para aumentar a intensidade das 
manobras, serão levados em consideração ao conceder pontos para o SUP surfista. Além 
do acima, os seguintes são elementos-chave para os juízes considerarem: 
 

● Combinação de manobras principais 
● Manobras inovadoras e progressivas 
● Grau de dificuldade 
● Velocidade, força e fluidez 
● Variedade de manobras 
● Parte crítica da onda 
● Comprometimento  
● Utilização do remo de forma funcional 

 
É importante notar que a ênfase de certos elementos depende da localização e das 
condições do dia, bem como das mudanças nas condições durante o dia. A escala a seguir 
pode ser usada para descrever uma Onda Surfada que é pontuada: 
0-1,9 = Ruim; 
2,0–4,9 = Regular; 
5,0–6,4 = Bom; 
6,5–7,9 = Muito Bom; 
8,0–10,0 = Excelente. 
 
 
- Para StandUp Paddle Surfing [SUP], uma onda é considerada iniciada quando, na opinião dos 
juízes, o surfista não está mais apenas sob poder de seu remo, mas começou a ser levado pelo 
poder da onda. 

- Após uma onda surfada, o surfista deverá voltar para o outside remando de pé em sua prancha 
com o remo e quando chegar no outside poderá esperar até pegar sua onda sentando na prancha.  
Ajoelhado, deitado ou sentado enquanto rema, é permitido quando for necessário para segurança, 
porém ao passar a zona de impacto deverá remar de pé após 5 remadas deitado ou ajoelhado. 
Caso o surfista não respeite essa regra, terão 2 advertências o alertando pela locução para ficar de 
pé na prancha e na 3ª advertência o surfista será punido com uma interferência não prioritária. 
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Caso um surfista passe a zona de impacto remando em pé e um outro surfista passe a zona de 
impacto remando deitado, a prioridade será dada para o surfista que passar esta zona de impacto 
em pé usando o remo, mesmo chegando depois. 

- Tais regras de remada e permanência de pé na prancha poderão ser alteradas no dia pelo Diretor 
de Prova e Diretor Técnico, de acordo com as condições não favoráveis/perigosas que se 
apresentam para os supistas, tais regras específicas de tempo e/ou permissão para tal ocasião, 
devem ser divulgadas para todos os atletas que forem competir a prova com antecedência, em 
uma reunião pré-início de competição com os atletas para estabelecer os critérios e regras que 
serão utilizados, que podem ou não estar relacionado a remada de pé com limite de tempo ou não 
e a permanência de pé ou não no outside aguardando a onda para ser surfada. 

 

5. 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 

 

	


