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Regras para convocação da equipe brasileira para representação 
Mundial ISA 2018 e Sul-americano. 

 

 
A Confederação Brasileira de Surf junto a Confederação Brasileira de Stand Up Paddle, vem 
através desta, divulgar as regras para a convocação da equipe brasileira para o mundial da ISA 
2018 e Sul-americano; 
 

A formação da equipe seguirá a configuração internacional padrão ISA, com o seguinte número 
de convocados para cada modalidade: 
SUP WAVE  
- 2 Masculino  
- 2 Feminino 
SUP RACE DISTANCIE 
- 2 Masculino  
- 2 Feminino 
SUP RACE TÉCNICO  
- 2 Masculino  
- 2 Feminino 
SUP SPRINT  
- 1 Masculino  
- 1 Feminino 
 PADDLE BOARD DISTANCE 
- 1 Masculino  
- 1 Feminino 
PADDLE BOARD TÉCNICO 
- 1 Masculino  
- 1 Feminino 
 
Regra 01 - A primeira vaga das modalidades onde são convocados dois atletas de cada país 
terá a primeira vaga preenchida pelos atuais campeões Brasileiros da modalidade. Sendo que 
nessa primeira convocação o atleta que foi campeão em mais de uma modalidade, deverá 
escolher qual a modalidade que deseja representar o Brasil. Lembrando que o todo atleta 
poderá representar o Brasil em mais de uma modalidade, mas para isso deverá conquistar a 
vaga durante o processo seletivo 2018. 
 
Regra 02: Para garantir a sua vaga e direito de participação na equipe que representará o 
Brasil no mundial os atletas deverão estar participando ativamente do o circuito brasileiro 
2018. 
 
Regra 03: O Circuito Brasileiro de 2018 + seletiva (com provas de todas as modalidades no 
mesmo local do mundial) definirá as vagas restantes da equipe brasileira. 



 

 

 
Regra 04: Para efeito de pontuação o Circuito Brasileiro terá peso de 49% e a seletiva 51%. 
 
Regra 05: Caso a seletiva em Búzios não seja confirmada, poderá ser realizada uma seletiva 
com o mesmo formato em outro local que possua características técnicas semelhantes. 
 
Regra 06: Caso nenhuma seletiva ocorra, o circuito brasileiro de 2018 contará com peso de 
100% e todas as demais vagas serão preenchidas através do seu ranking. 
 
Regra 07: A equipe brasileira oficial será composta por 24 pessoas 
18 – Atletas convocados. 
1 - Técnico para SUP Wave. 
1 - Técnico para SUP RACE e PADDEL BOARD. 
1 - Chefe de equipe 
1 - Preparador físico 
2 - Dirigentes. 
 
Regra 08: Qualquer situação não prevista nas regras acima será decidida pela diretoria das 
entidades com a participação do conselho de representantes dos atletas profissionais do 
circuito brasileiro. 
 
 
 

Adalvo Argolo                                                                              Ivan T. Santos 
Pres. Confederação Brasileira de Surf            Pres. Confederação Brasileira de Stand Up Paddle 
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