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SALVADOR, 11 DE FEVEREIRO DE 2020, 
 
Com respeito ao novo formato do  circuito brasileiro de 
surfe profissional - CBSURF Pro Tour 2020 - a CBSURF vem 
informar: 
1. o CBSURF Pro Tour foi pensado para valorizar os atletas 
e melhorar a premiação das principais estrelas do show. 
2. Em 2018 a CBSURF foi a primeira entidade do surfe 
mundial a adotar a igualdade de gênero na premiação. 
Atualmente, no CBSURF Pro Tour, homens e mulheres recebem o 
mesmo valor de premiação. Ou seja, 40 mil reais por 
categoria. Num total de 80 mil reais de prêmio em dinheiro. 
3. Outro fato: O atual formato do CBSURF Pro Tour oferece a 
maior premiação em dinheiro para um circuito nacional no 
mundo. Na Austrália e nos EUA, as outras duas potências 
mundiais do surfe, não existe um circuito nacional como o 
brasileiro, principalmente em termos de premiação. 
4. O fato é que o novo formato do circuito brasileiro paga 
um prêmio em dinheiro maior do que uma etapa 1.000 do 
circuito mundial / WQS. 
5. A CBSURF propôs o seguinte formato para a temporada 
2020: 36 homens e as 18 mulheres mais bem colocadas no 
ranking final de 2019 estão classificados para disputar a 
primeira fase do evento principal na temporada 2020. 
6.Além da premiação em dinheiro, o CBSURF Pro Tour 2020 irá 
premiar os campeões do seu ranking final com 2 carros. Um 
para o campeão da categoria masculina e outro para a campeã 
da categoria feminina. 
7.Com o objetivo de acomodar o maior número possível de 
surfistas que, por algum motivo, não disputaram ou não se 
classificaram entre os melhores do ranking final de 2019, a 
CBSURF criou uma triagem, da qual poderão participar 48 
surfistas no Masculino e 12 Surfistas no Feminino. 
8. Através da triagem, a CBSURF tem como objetivo aumentar 
o número de competidores do CBSurf Pro Tour de 2020, de 36 
para 84 competidores na categoria Masculina e de 18 para 30 
competidoras na Feminina. 
9. Os 12 homens e as 6  mulheres mais bem classificadas 
nesta triagem irão disputar o evento principal do CBSURF 
Pro Tour em 2020. 
10. A CBSURF vem trabalhando para melhorar a atual 
estrutura do surfe brasileiro e está sempre aberta a ouvir 
tanto os surfistas como também as federações filiadas. 
Portanto, a entidade informa que irá consultar as 
federações estaduais para saber o que cada uma delas pensa 
sobre este novo formato do circuito brasileiro de surfe 
profissional. E decidir, democraticamente, o que é melhor 
para o surfe brasileiro. 
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