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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.  
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4. CATEGORIAS 
   

As categorias etárias internacionais para eventos de Surf se aplicam a todas as 
categorias CBSURF   

  

• Sub18:   Masculino ou Feminino até 18 anos  

• Sub16:   Masculino ou Feminino até 16 anos  

• Sub14:   Masculino ou Feminino até 14 anos  

• Sub12:  Masculino ou Feminino até 12 anos  

 

1. Nota especial: As idades são consideradas a partir de 1 de janeiro do ano de 
participação.   

2. Exemplo: Um surfista de base deve ter 12 anos ou menos no ÚLTIMO DIA DO ANO DA 
COMPETIÇÃO.   

3. Um concorrente com menos de 18 anos não pode fazer 19 anos entre 1 de janeiro e 31 
de dezembro do ano em que vai competir nesta Divisão e um surfista com menos de 16 
anos não pode fazer 17 anos entre 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano em que vai 
competir nesta Divisão.   

4. A prova da idade dos concorrentes com menos de 18 e menos de 16 anos deve ser 
apresentada com a lista da equipe, ou inscrição individual (Documento com foto).   

5. Todos os surfistas menores de 18 anos (menos de 18) devem ter um adulto nomeado 
supervisor da equipe da Federação. Sempre que possível, uma chefe de equipe feminina 
para as atletas do surf feminino.   

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

7. Um atleta só pode representar um estado nas competições da CBSURF. 
8. 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. 

9. 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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O Prazo de inscrição se inicia 30 dias antes do evento e terá de 07 dias para que as Federações 
efetuem todas as inscrições. As vagas remanescentes, serão preenchidas até que o chaveamento 
esteja completo. O prazo para preenchimento destas vagas será de 48 horas após o encerramento 
das inscrições. Após encerrados estes prazos, nenhuma inscrição será aceita. 
 

1. Registro / Processos e Listas de nomes (Eventos de Equipes)  

• As colocações não são garantidas até que toda a documentação seja recebida 
(formulários de pagamento e inscrição) nos prazos estabelecidos junto ao plataforma 
BIGMIDIA, até 14 dias antes do início do evento. 

• A inscrição parcial não existe. 

• Se quando as inscrições forem limitadas, a participação será garantida por ordem de 
chegada apenas para equipes e competidores que preencheram todos os requisitos de 
inscrição (comprovante de pagamento enviado e formulários de inscrição). 

• As vagas são distribuídas para as Federações. Apenas atletas filiados: 
SUB 12 Masculino 01 vaga 
SUB 12 Feminino 01 vaga 

SUB 14 Masculino 02 vagas 
SUB 14 Feminino 01 vaga 

SUB 16 Masculino 03 vagas 
SUB 16 Feminino 02 vagas 

SUB 18 Masculino 03 vagas 
SUB 18 Feminino 02 vagas 
 
 
PS: As Federações são responsáveis pela formação de suas equipes, bem como pelo 
pagamento das inscrições e envio dos formulários de inscrição dentro dos prazos 
estabelecidos neste livro de regras. 
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Categorias, vagas e chaveamentos: 
 
Categoria SUB 12 
 
24 atletas Masculino  
Terão prioridade para inscrição 01 (um) atleta por Estado, totalizando 15 atletas. As 9 vagas 
restantes serão preenchidas pelos Estados que ocupam do primeiro ao nono lugar no 
ranking 2022. 

Primeira fase - 6 baterias de 4 atletas, classificando 2 atletas por bateria. 
Segunda fase - 3 baterias de 4 atletas, classificando 2 atletas por bateria. 
Semifinal - 2 baterias de 3 atletas, classificando 2 para a final. 
Final - 1 bateria de 4 atletas, com 20 minutos de duração para definir os 4 primeiros 
colocados do evento. 
 
16 atletas Feminino  
Terão prioridade para inscrição 01 (uma) atleta por Estado, totalizando 15 atletas. A vaga 
restante será preenchida pelo Estado que ocupa o Primeiro lugar no ranking de 2022. 

Primeira fase - 4 baterias de 4 atletas, classificando 2 atletas por bateria. 
Semifinal - 2 baterias de 4 atletas, classificando 2 para a final. 
Final - 1 bateria de 4 atletas, com 20 minutos de duração para definir as 4 primeiras 
colocadas do evento. 
 
Categoria SUB 14 
 
32 atletas Masculino 
Terão prioridade para inscrição 02 (dois) atletas por Estado, totalizando 30 atletas. As 2 
vagas restantes serão preenchidas pelos Estados que ocupam o Primeiro e Segundo lugar 
no ranking 2022, respectivamente. 

Primeira fase - 8 baterias de 4 atletas, classificando 2 atletas por bateria. 
Segunda fase - 4 baterias de 4 atletas, classificando 2 atletas por bateria. 
Semifinal - 2 baterias de 4 atletas, classificando 2 à final. 
Final - 1 bateria de 4 atletas, com 20 minutos de duração para definir os 4 primeiros 
colocados do evento. 

16 atletas Feminino 
Terão prioridade para inscrição 01 (uma) atleta por Estado, totalizando 15 atletas. A vaga 
restante será preenchida pelo Estado que ocupa o Primeiro lugar no ranking de 2022. 

Primeira fase - 4 baterias de 4 atletas, classificando 2 atletas por bateria. 
Semifinal - 2 baterias de 4 atletas, classificando 2 para a final. 
Final - 1 bateria de 4 atletas, com 20 minutos de duração para definir as 4 primeiras 
colocadas do evento. 
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Categoria SUB 16 
 
48 atletas Masculino 
Terão prioridade para inscrição 03 (três) atletas por Estado, totalizando 45 atletas. As 3 
vagas restantes serão preenchidas pelos Estados que ocupam o Primeiro, Segundo e 
Terceiro lugar no ranking 2022, respectivamente. 

Primeira fase - 12 baterias de 4 atletas, classificando 2 atletas por bateria. 
Segunda fase - 6 baterias de 4 atletas, classificando 2 atletas por bateria. 
Terceira fase - 3 baterias de 4 atletas, classificando 2 à semifinal. 
Semifinal - 2 baterias de 3 atletas, classificando 2 para a final. 
Final - 1 bateria de 4 atletas, com 20 minutos de duração para definir os 4 primeiros 
colocados do evento. 

 
32 atletas Feminino 
Terão prioridade para inscrição 02 (duas) atletas por Estado, totalizando 30 atletas. As 2 
vagas restantes serão preenchidas pelos Estados que ocupam o Primeiro e Segundo lugar 
no ranking 2022, respectivamente. 

Primeira fase - 8 baterias de 4 atletas, classificando 2 atletas por bateria. 
Segunda fase - 4 baterias de 4 atletas, classificando 2 atletas por bateria. 
Semifinal - 2 baterias de 4 atletas, classificando 2 à final 
Final - 1 bateria de 4 atletas, com 20 minutos de duração para definir as 4 primeiras 
colocadas do evento. 
 
 
Categoria SUB 18 
Terão prioridade para inscrição 03 (três) atletas por Estado, totalizando 45 atletas. As 3 
vagas restantes serão preenchidas pelos Estados que ocupam o Primeiro, Segundo e 
Terceiro lugar no ranking 2022, respectivamente. 

48 atletas Masculino 
Primeira fase - 12 baterias de 4 atletas, classificando 2 atletas por bateria. 
Segunda fase - 6 baterias de 4 atletas, classificando 2 atletas por bateria. 
Terceira fase - 3 baterias de 4 atletas, classificando 2 à semifinal. 
Semifinal - 2 baterias de 3 atletas, classificando 2 para a final. 
Final - 1 bateria de 4 atletas, com 20 minutos de duração para definir os 4 primeiros 
colocados do evento. 
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32 atletas Feminino 
Terão prioridade para inscrição 02 (duas) atletas por Estado, totalizando 30 atletas. As 2 
vagas restantes serão preenchidas pelos Estados que ocupam o Primeiro e Segundo lugar 
no ranking 2022, respectivamente. 

Primeira fase - 8 baterias de 4 atletas, classificando 2 atletas por bateria. 
Segunda fase - 4 baterias de 4 atletas, classificando 2 atletas por bateria. 
Semifinal - 2 baterias de 4 atletas, classificando 2 à final 
Final - 1 bateria de 4 atletas, com 20 minutos de duração para definir as 4 primeiras 
colocadas do evento. 

 

• Alterações na ordem de classificação de atletas para equipes registradas e confirmadas, 
serão permitidas dentro do prazo de inscrição.  

• Uma vez que as baterias tenham sido feitas, nenhuma modificação será realizada na 
disposição dos cabeças de chave. 

• Um reserva só pode ser substituído no início do round das competições da categoria se 
houver uma doença ou lesão (medicamente documentada), neste caso, uma substituição 
direta será feita sem reedição seguindo o prazo de 24h antes do início das competições. 
Uma vez que uma substituição tenha sido feita, o competidor original não pode reentrar 
na competição. Após um competidor ter iniciado a competição, um reserva não poderá 
ser substituído por ele. 

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

• Quando um competidor não compareceu à bateria devido a lesão, ele receberá um total 
de zero pontos e INJ (lesão) como sua colocação, mas poderá adquirir seus pontos e os 
pontos de sua equipe se estiver presente na área de competição ou apresente prova de 
(lesão medicamente documentada). 
 
• Se a lesão acontecer nos rounds posteriores, o atleta receberá pontos de último lugar 
na rodada em que foi eliminado do evento.  

 

2. Equipes Estaduais 

São as equipes formadas pelas Federações Estaduais filiadas para participar do 
campeonato brasileiro de surf de base com atletas filiados. 
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    3. Participantes  

a)    São considerados membros da equipe e incluirão:  

i. Todos os Atletas participantes do evento, seja surfando ou servindo como suplente 
de equipe;  

ii. Chefe de equipe e staff de apoio, sejam funcionários ou voluntários;  

iii. Treinador(es) da equipe e staff de apoio, sejam funcionários ou voluntários;  

iv. Pessoas que prestam serviços aos Integrantes e seus auxiliares, como 
fisioterapeutas, massagistas, médicos, acompanhantes...;  

v. Pessoal de mídia que acompanhem uma equipe para prestação de serviços;  

vi. Pessoas “associadas” oficialmente reconhecidas que acompanham as equipes 
(negociável com a CBSURF);  

b)    Para que os acompanhantes das equipes 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. Apenas os membros da equipe podem usar o uniforme oficial da equipe durante 
qualquer atividade oficial do evento.  

ii. Somente membros de equipe podem participar da cerimônia de abertura, desfile 
das Federações e reuniões oficiais da CBSURF.  

iii. Somente os membros da equipe devem receber pulseiras oficiais e têm o direito 
de entrar em “áreas designadas” no local do evento e outras atividades associadas.  

 

   4. Pessoas Associadas as Equipes 

a) Grupos de torcedores, familiares de membros da equipe, amigos...;  

b) As pessoas associadas não devem receber nenhum item de “uniforme oficial da 
equipe” ou acessórios para indicar a aparência de um membro oficial de equipe.  

 

5. Filiações e Inscrições 

Feitas somente por Federações com atletas filiados à CBSURF via SGE BIGMIDIA e 
formulário com comprovante de pagamento enviados para o Tour Manager da categoria. 
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CBSURF SGE BIGMIDIA https://cbsurf.bigmidia.com/. 
Filiação: R$ 300,00 
Inscrição: R$ 200,00 

 

 

CAPÍTULO 3. REGRAS DE COMPETIÇÃO E PROCEDIMENTOS  

1. Regras de Competição:   
 

1.  As regras de competição estabelecidas no livro de regras da CBSURF devem ser 
aplicadas por cada equipe estadual. Isso é particularmente relevante para os 
estados sede do evento CBSURF de equipes.  
 

2. Em caso de crise de saúde estadual ou nacional, pandemia, a CBSURF pode adotar 
regulamentos especiais de competição e contramedidas de emergência específicas 
destinadas a proteger a saúde e a segurança de todos os atletas e participantes. 
Todos os esforços serão feitos para comunicar estes regulamentos especiais em 
tempo hábil antes do início do evento. 
 

3. Quaisquer propostas de alteração do regulamento devem ser submetidas por escrito 
com as razões para o pedido de alteração ao Comitê Técnico, pelo menos 90 dias 
antes da Assembleia Geral Ordinária CBSURF. 
 
 

2. Formato dos Eventos   

1. A competição consistirá em um formato decidido pelo Comitê Técnico da 
CBSURF. A competição e as finais podem ser realizadas em locais diferentes ou 
no mesmo local. Em caso de problemas causados por eventos naturais ou de 
força maior. 

2.  Os eventos da categoria Surf de Base serão realizados em 04 dias em baterias 
de 15min e finais com 20min. 

3. Quando, por qualquer motivo, não for possível realizar ou concluir as finais, o 
Diretor de Provas CBSURF poderá determinar os vencedores da divisão a partir 
dos lugares acumulados na competição.  

4. Seeding: 

i. Em eventos CBSURF, a ordem dos atletas em cada categoria de cada estado 
participante, será apresentado ao Tour Manager para confecção das baterias.  

ii. Quando um estado não competiu no ano anterior, os surfistas desse estado na 
primeira etapa do ano vigente, serão classificados no final da lista de equipes, na 
ordem em que a inscrição oficial da equipe foi recebida; 

iii. O seeding 01 da primeira fase será o número 01 da primeira equipe 
classificada; o seeding 02 será o número 01 da segunda equipe classificada, e 
assim sucessivamente; 
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iv. Os competidores que progredirem nas baterias serão classificados em cada 
bateria sucessivamente de acordo com a posição que obtiveram na bateria 
anterior;  

v. No caso de haver apenas dois surfistas em uma bateria de três ou quatro 
surfistas, a bateria não será surfada e os surfistas receberão posições com base no 
ranking da CBSURF de acordo com a cor de sua camisa; 

e) As etapas são para 240 atletas das 08 categorias (SUB 12, SUB 14, SUB 16 e 
SUB 18) nos gêneros masculino e feminino; 

f) Para fechar os chaveamentos, serão chamadas as vagas remanescentes: 
i. No chaveamento de 48 atletas, a primeira vaga remanescente vai para o 
estado líder do ranking, a segunda vaga para o segundo colocado e a terceira 
vaga para o terceiro colocado. Na primeira etapa o ranking será o do ano 
anterior, a partir da segunda etapa, o ranking será o ranking do ano vigente; 

 
ii. No chaveamento de 32 atletas, a primeira vaga remanescente vai para o 
estado líder do ranking, a segunda vaga para o segundo colocado no ranking 
Na primeira etapa o ranking será o do ano anterior, a partir da segunda etapa, 
o ranking será o ranking do ano vigente; 
 
iii. No chaveamento de 16 atletas, a primeira vaga remanescente vai para o 
estado líder do ranking Na primeira etapa o ranking será o do ano anterior, a 
partir da segunda etapa, o ranking será o ranking do ano vigente; 
 
h) Caso algum estado não consiga enviar sua equipe completa, abre-se vaga 
de alternate que serão absorvidas pelos estados na ordem do ranking, até 
que se complete o formato em questão; 

 
i) As vagas de substituição (replacement) é de responsabilidade das 
Federações. Caso a Federação não consiga substituir o atleta, a vaga será 
considerada como um WO; 

 
j) A formatação e divulgação das baterias, estão condicionadas única e 
exclusivamente ao cumprimento dos prazos de inscrição por parte da 
Federações e estipulados pela CBSURF. 
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Caso haja a necessidade de formatos diferentes, a Direção Técnica da CBSURF vai 
utilizar outros formatos a disposição da entidade. 

 

Formato de 48 Baterias Tempo 

1ª fase  12 bat de 4   

2ª fase 06 bat de 4   

3ª fase 03 bat de 4   

Semifinais 02 bat de 3   

Final 01 bat de 4   

Total 24 Baterias   

Formato de 32 Baterias Tempo 

1ª fase  08 bat de 4   

2ª fase 04 bat de 4   

Semifinais 02 bat de 3   

Final 01 bat de 4   

Total 15 Baterias   

Formato de 16 Baterias Tempo 

1ª fase  04 bat de 4   

Semifinais 02 bat de 4   

Final 01 bat de 4   

Total 07 Baterias   
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3. Pontuação por Equipes 
 
1. Nos eventos CBSURF, cada competidor acumulará pontos de equipe de acordo com o 

lugar que terminar na competição. A tabela de alocação de pontos de equipe CBSURF 
será usada, começando com 1000 pontos para cada vencedor de divisão. A equipe 
vencedora será aquela equipe com a maior soma de pontos. 
 
  

2. Os atletas que somarem o maior número de pontos no circuito em suas categorias, serão 
considerados campeões brasileiros.  
 
  

3. Os campeões individuais, e os classificados subsequentes contarão pontos para a 
formação das equipes que irão representar o pais nas competições internacionais (ex. 
Mundiais da ISA e Pan Americano). 
 

4. A pontuação extra das equipes se dará da seguinte forma: 
d.1 10 pts para a equipe que levar a bandeira do seu estado; 
d.2 10 pts para a equipe que estiver uniformizada (logomarca da CBSURF e da 
Federação Estadual no uniforme); 
d.3 10 pts para a equipe que levar 300g de areia de uma praia do seu estado. 

 
 
4. Pontuações: 

A pontuação adotada para atletas e equipes será a 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 
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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. 

	

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 


