
CIRCUITO ITANHAENSE ABRE INSCRIÇÕES 

A praia do Gaivota em Itanhaém será palco da 1ª Etapa do Circuito 
Municipal de Surf 2017. 

A competição dividida entre as categorias escolar e aberta, será 
realizada entre os dias em 27 e 28 de maio. 

A categoria escolar será representada por estudantes de escolas 
municipais, estaduais e particulares de Itanhaém e dividida entre Petit 
(Sub-10), Estreante (Sub-12), Iniciante (Sub-14), Mirim (Sub-16) e 
Junior (Sub-18). 

As demais categorias Open (aberto), Master (a partir de 35 anos), 
Longboard (open) e Feminino (open) também disputam as baterias. 

As inscrições são limitadas com prioridade para atletas de Itanhaém. 

O Circuito Municipal de Surf é uma realização da Prefeitura Municipal de 
Itanhaém através da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com 
supervisão da Federação Paulista de Surf e Associação de Surf de 
Itanhaém e divulgação do Site Waves. 

Leia abaixo o regulamento e garanta sua inscrição: 

 
Regulamento – Circuito Itanhaense de Surf 2017 
 
Podem participar do Circuito Itanhaense de Surf 2017, na modalidade 
Escolar, estudantes regularmente matriculados nas Escolas Municipais, 
Estaduais e Particulares da cidade de Itanhaém; e demais surfistas que 
competirem nas categorias Open Masculino (sem limites de idade), 
Master (atletas acima de 35 anos completos no ano de 2017), 
Longboard (open) e Feminino (open). 

 

Inscrições: 
 
Serão aceitas apenas por e-mail (surfitanhaem2017@gmail.com), com 
os seguintes dados: 

 Nome Completo 
 Nome que participa nas competições (de preferência 1 nome e 

1 sobrenome. Ex.: “Binho Nunes”. Se mudar durante o circuito, não 
constará na soma do sistema de computação); 

 
 
 

mailto:surfitanhaem2017@gmail.com


 
 

 Endereço Completo 
 Data de Nascimento  
 Telefone 
 E-mail 
 Categoria Escolar: colocar escola que estuda 

OBS: Será obrigatório apresentar identidade na praia, exceto categoria 
open. 
 

 
Critério das inscrições: 
 

As inscrições serão gratuitas e no dia da competição é necessário 
levar um kg de alimento não perecível. 

Até dia 22, poderão se escrever os seguintes atletas: 

- Atletas de Itanhaém ranqueados (participaram da única etapa do 
Municipal em 2016). Se houver vaga, poderá optar por apenas mais uma 
categoria. 
- Atletas de Itanhaém não ranqueados em 2016 (Se houver vaga, poderá 
optar por apenas mais uma categoria). 

Já para os dias 23 e 24, não completando o número de vagas, serão 
abertas as inscrições para atletas de outras cidades. 

Em caso de W.O sem justificativa o atleta ficará suspenso da 
próxima etapa. 

LISTA DE ESPERA PARA INSCRIÇÕES: Será feita na praia por ordem 
de chegada. 

CATEGORIAS 
O Escolar será dividida nas categorias Petit (até 10 anos a serem 
completos ate 31 de dezembro de 2017), Estreante (até 12 anos a serem 
completos ate 31 de dezembro 2017), Iniciantes (até 14 anos a serem 
completos ate 31 de dezembro 2017), Mirim (até 16 anos a serem 
completos ate 31 de dezembro 2017) e Junior (até 18 anos a serem 
completos ate 31 de dezembro 2017). 
As escolas participantes poderão escrever o máximo de atletas que 
desejar e será declarada campeã aquela que somar o maior número de 
pontos. 
 
 
 



Se o atleta não respeitar o limite de idade de cada categoria será 
desclassificado automaticamente da competição. 

O Somatório funcionará da seguinte maneira: o atleta que ficar em 
primeiro na sua bateria ganhará 4 pontos, o segundo ganhará 3 pontos, 
o terceiro ganhará 2 pontos e o quarto ganhará 1 ponto. Quanto mais o 
atleta avançar na competição, mais pontos somará para sua escola. 

 

Cada etapa terá uma escola campeã e no final do circuito a escola que 
somar a maior pontuação será declarada campeã de 2017. 

Em caso de empate, a escola que participar com o menor número de 
atletas será declarada campeã de 2017. 

 

Demais categorias 

 
Será decretado campeão de 2017 o atleta que somar maior número de 
pontos na soma das 3 etapas. 
Persistindo o empate, soma-se os dois melhores resultados. Persistindo 
o empate, será considerado o maior somatório da bateria final. 
Persistindo o empate, será realizada uma bateria de 15 minutos entre os 
atletas. 

OBS: Se houver apenas uma etapa, serão decretados Campeões 
Municipais de Itanhaém os atletas locais melhores classificados na 
Etapa. 

 

Regras da Competição 
 

 Caso as condições do mar não apresentem o tamanho mínimo de 
33 cm (1 pé), o campeonato deverá ser cancelado ou transferido 
para outro horário ou dia; 

 
 Caso um competidor não se apresente até a última chamada do 

locutor e não havendo alternantes, a bateria poderá nem entrar na 
água e se tiver só 2 competidores a bateria poderá ter apenas 5 
minutos; 

 
 
 
 
 
 



 O competidor deverá vestir e tirar a lycra na frente do Beach 
Marshall; 

 
 A entrada na água será permitida somente após a autorização do 

locutor; 
 

 O tempo de bateria será de 15 minutos, e as finais poderá ser de 
20 minutos, podendo variar conforme decisão do Diretor de Prova 

 
 Não haverá prorrogação de tempo de bateria. Se a mesma for 

interrompida por qualquer razão, deverá reiniciar-se no tempo 
exato em que foi interrompida até o final pré-estabelecido; 

 Cada competidor terá o direito de surfar no máximo 10 ondas por 
bateria, exceto na final onde poderão ser surfadas 15 ondas; 

 Se ultrapassar esse limite o competidor será penalizado com uma 
interferência e somara apenas a sua melhor onda mais a metade 
da segunda melhor do somatório 

 O tempo de cada bateria será marcado pelo locutor e pelo Head 
Judge; 

 
 Será dado um aviso pelo locutor juntamente com a sinalização 

amarela, indicando os cinco minutos finais da bateria; 

 

 Um toque de sirene sinalizará o início da bateria e dois toques 
indicarão o término da mesma; 

 

 Haverá a sinalização através do sistema de placas ou bandeiras 
sendo a cor verde para indicar o início e a cor amarela para 
indicar os cinco minutos finais; 

 Haverá uma contagem regressiva dos cinco segundos finais da 
bateria, e ao atingir o zero, a placa amarela deverá ser abaixada 
não devendo aparecer nenhuma placa; 

 O final da bateria ocorrerá no início do primeiro sinal da sirene 
(dois toques); 

 Para que a onda seja computada no final da bateria, o surfista 
deverá estar claramente com a posse da onda, fazendo um 
movimento para levantar-se com as mãos nas bordas antes do 
início da sirene; 

 



 A devolução das camisetas de competição para o Beach Marshall 
deve ocorrer logo após o término da bateria; 

 O competidor não poderá descer nenhuma onda em pé após o 
início da bateria seguinte, caso o faça será computada uma 
interferência em seu nome; 

 O sistema de locução é considerado um instrumento de auxilio ao 
atleta, assim como o sistema de placas sinalizadoras. Portanto, o 
competidor deverá ser responsável pelo controle de tempo e 
ondas em sua bateria. Reclamações sobre equívocos ou falta de 
informações devem ser dirigidas ao Diretor de Prova para o 
aprimoramento do evento, porém não terão efeito sobre o 
resultado da bateria; 

 Qualquer reclamação do competidor deverá ser feita junto ao 
Beach Marshall, que deverá passá-las ao Head Judge; 

 O regulamento, a pontuação e o cronograma poderão ser 
alterados pela organização; 

 Casos omissos serão resolvidos pelo Diretor de Provas e pelo 
Head Judge. 

 

PENALIDADES – Atos de indisciplina, agressões, desrespeito à comissão 
técnica e ao Livro de Regras ou qualquer outro caso que possa ser 
considerado contra a boa conduta esportiva por parte dos atletas ou 
staff poderá ser punido pela organização com os seguintes dispositivos, 
de acordo com a gravidade do ocorrido: 

 Advertência pela Locução. 

 Advertência em Particular. 

 Interferência na bateria ou em baterias futuras. 

 Suspensão e/ou eliminação do Campeonato. 

 Proibição de participar do circuito por tempo determinado 

OBS: Técnicos, amigos, parentes, etc, são considerados extensão do 
atleta e da equipe, sendo que os mesmos poderão ser punidos por 
atitudes dos primeiros. 

 


