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PREFÁCIO
Esta edição deste livro de regras contém todas as regras atuais que regem o CT,
QS, Challenger, Specialty Events, Longboard Tour, Junior Tour, Masters Tour, Big
Wave Events, Wave System Events e Airtour que estão em vigor para a temporada
de surfe de 2021.
Os termos usados neste livro de regras que não estão definidos têm os significados
atribuídos a eles no Anexo D - Definições.
A WSL pode alterar ou complementar este Livro de Regras de tempos em tempos,
com o consentimento do Office of Tours and Competition; desde que, entretanto,
qualquer emenda ou suplemento que esteja dentro do escopo da autoridade do
Comitê Especial só possa ser emendado ou complementado com o consentimento
por escrito do Comitê Especial. O Comitê Especial terá autoridade para revisar (e
aprovar ou rejeitar) as alterações propostas, implementações ou emendas aos
acordos existentes relativos ao CT nas seguintes áreas:
●
o número e a localização dos eventos do CT (incluindo quaisquer
alterações materiais nas datas dos eventos do CT);
●
o número de eventos CT realizados em sistemas de ondas;
●
o número de Surfistas participantes do CT;
●
o uso de informações de wearables (dispositivos); e
●
Assuntos de competição.
A WSL enviará ao Comitê Especial notificação por escrito com antecedência
razoável sobre quaisquer alterações propostas em relação às Questões de
Competição, a justificativa para a (s) alteração (ões) proposta (s) e tempo razoável
para considerar tais questões. Ao considerar tais assuntos, o Comitê Especial deve
sempre levar em consideração os seguintes Princípios Chave:
●
manter a integridade do surf e do CT;
●
assegurar os interesses dos atletas individuais que participam do CT;
●
potencializar o desenvolvimento e crescimento do CT e Eventos CT;
●
criar um modelo de negócio sustentável que permita ao CT e surf do CT
continuar a crescer; e
●
operar o CT de acordo com os princípios éticos.
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CAPÍTULO 1: CHAMPIONSHIP TOUR (CT)
Este Capítulo se aplica a todos os Eventos do CT e Surfistas e Equipe de
Apoio, a menos que seja especificamente mencionado de outra forma.
1.01 Premiação
(a) Todas as alocações de premiação devem seguir as descrições
aprovadas no Anexo A deste Livro de Regras, conforme decidido pelo
Office of Tours and Competition.
(b) A WSL facilitará todos os pagamentos de premiação diretamente para a
conta bancária do Surfista, a menos que acordado de outra forma.
1.02 Calendário
(a) As datas dos eventos, uma vez finalizadas pela WSL, não podem ser
alteradas, exceto pela WSL
(b) Ao término da Temporada de Surf do CT, haverá um intervalo mínimo de um
mês antes do próximo Evento do CT.
1.03 Triagens: Os formatos, datas e detalhes dos eventos das Triagens do CT
devem ser finalizados antes do início da Janela de Eventos do CT e
serão aprovados pelo Office of Tours and Competition.
1.04 Atividades relacionadas ao evento: Se um patrocinador do evento
deseja realizar eventos extras e / ou atividades relacionadas ao surf
dentro da janela do evento, como expression sessions, baterias de
celebridades, etc., o patrocinador deve obter a aprovação por escrito
do Office of Tours and Competition pelo menos sessenta (60) dias
antes da Janela do Evento.
1.05 Pontos de Ranking CT
(a) A divisão de pontos para todos os Eventos do CT (exceto as WSL Finals)
são mostrados no Anexo B. Esses pontos são coletados durante a
Temporada de Surf e contribuirão para a classificação dos Surfistas e
Benefícios de Seeding de acordo com este Livro de Regras.
(b) Para empates de classificações para posições qualificatórias no CT, ou as 5
primeiras posições na conclusão da Temporada Regular do CT para a
WSL Finals, consulte a Regra 1.09 e 1.10.
(c) Sujeito à Regra 1.05 (c), todos os empates nas classificações do CT de final
de ano aparecerão como empatados nessa posição para fins de
classificação. Para fins de seeding, o empate será desfeito
considerando a posição original de seeding de cada Surfista no ano
anterior.
(d) Pontos de classificação do CT serão recebidos por todos os surfistas do CT
(inclui Wildcards para eventos e substituições do CT).
(e) Após a conclusão da WSL Finals, os pontos do Ranking do CT para os
cinco (5) primeiros homens e mulheres serão realocados para refletir
onde eles foram colocados nas Finais (ou seja, primeiro, segundo,
terceiro, quarto ou quinto).
1.06
Formatos
(a) Eventos do CT masculino (exceto eventos do sistema de ondas e a WSL
Finals) consistirão em trinta e seis (36) Surfistas e o seguinte formato
será usado:
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(i) Round 1 é composto por doze (12) baterias de três (3) Surfistas com o 1º e
2º lugar progredindo para o Round 3 e o 3º lugar avançando para o
Round 2.
(ii) O Round 2 é de quatro (4) baterias de três (3) Surfistas com 1º e 2º lugar
avançando para o Round 3.
(iii) O Round 3 é de dezesseis (16) baterias de dois (2) Surfistas, com o
vencedor avançando para o Round 4.
(iv) O Round 4 é composto por oito (8) baterias de dois (2) Surfistas, com o
vencedor avançando para as quartas de final.
(v) As quartas de final, as semifinais e a final são, cada uma, baterias de dois
surfistas, com o vencedor de cada uma progredindo até que um
vencedor seja declarado nas finais.
(b) O formato descrito na Regra 1.06 (a) é o formato padrão para Eventos do
CT Masculino (exceto Eventos da Wave System e WSL Finals) e só
pode ser alterado com a autoridade do Comitê Especial.
(c) Eventos do CT Feminino (exceto Eventos da Wave System e WSL Finals)
consistirão de dezoito (18) Surfistas e o seguinte formato será usado:
(i) O Round 1 é composto por seis (6) baterias de três (3) Surfistas, com o 1º e
o 2º lugar avançando para o Round 3, com o 3º lugar avançando para
o Round 2.
(ii) O Round 2 é composto por duas (2) baterias de três (3) Surfistas com o 1º e
o 2º lugar progredindo para o Round 3.
(iii) O Round 3 consiste em oito (8) baterias de dois (2) Surfistas com a
vencedora avançando para as quartas de final.
(iv) As quartas de final, as semifinais e a final são, cada uma, baterias de duas
surfistas, com a vencedora de cada uma progredindo até que uma
vencedora seja declarada nas finais.
(d) O formato descrito na Regra 1.06 (a) é o formato padrão da WSL para
Eventos do CT Feminino (exceto Eventos da Wave System e Finais
da WSL) e só pode ser alterado com a autoridade do Comitê Especial.
(e) As Finais da WSL consistirão nos cinco (5) melhores Surfistas masculinos
(com base nos Pontos de Ranking do CT masculino após o último
Evento do CT da Temporada de Surf) e nos cinco (5) melhores
Surfistas femininas (com base nos Pontos de Ranking do CT feminino
após o último Evento do CT da Temporada de Surf) e o seguinte
formato será usado:
(i) O Round 1 é uma (1) bateria entre o Surfista que ficou em 5º (com base nos
Pontos de Classificação do CT após o último Evento da Temporada
Regular do CT da Temporada de Surf) e o Surfista que ficou em 4º
(com base nos Pontos de Classificação do CT após o último
Temporada regular (evento CT da temporada de surfe), com o
vencedor avançando para o Round 2.
(ii) O Round 2 é uma (1) bateria entre o vencedor do Round 1 e o Surfista que
ficou em 3º lugar (com base nos Pontos do Ranking do CT após o
último Evento da Temporada Regular do CT da Temporada de Surf),
com o vencedor avançando para o Round 3.
(iii) O Round 3 é uma (1) bateria entre o vencedor do Round 2 e o Surfista que
ficou em segundo lugar (com base nos Pontos do Ranking do CT
após o último Evento da Temporada Regular do CT da Temporada de
Surf), com o vencedor avançando para o Round 4.
(iv) O Round 4 é a melhor de três (3) baterias entre o vencedor do Round 3 e o
Surfista que ficou em primeiro lugar (com base nos Pontos do
Ranking do CT após o último Evento da Temporada Regular do CT da
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Temporada de Surf), com o vencedor sendo coroado como Campeão
Mundial.
(f) As baterias do CT não serão retiradas da ordem original, independentemente
das circunstâncias do Surfista, exceto com a aprovação do
Representante dos Surfistas e do Head of Tours and Competition e
apenas se as pranchas do Surfista não chegarem devido ao tempo
limitado de viagem entre Eventos CT.
(g) Se o tempo de viagem for limitado a três (3) dias ou menos entre os Eventos
do CT e um Surfista não tiver recebido suas pranchas de surfe devido
a problemas com a companhia aérea e o Surfista tiver fornecido ao
Office of Tours and Competition provas da companhia aérea de que
suas pranchas não chegaram, o Surfista não será obrigado a competir
em uma bateria no primeiro dia da Janela do Evento. Somente
aquelas baterias em que todos os Surfistas estiverem com suas
pranchas poderão ser disputadas no primeiro dia da Janela do
Evento. Qualquer Surfista sem as pranchas tem até o dia seguinte
antes de competir em uma bateria se o Evento estiver acontecendo.
(i) O Office of Tours and Competition decidirá se usará o sistema de baterias
simultâneas (ou seja, onde duas baterias de dois surfistas vão para a
água para competir simultaneamente) em um evento CT (diferente de
Eventos Wave System e WSL Finals).
(j) Formato da Bateria Simultânea: Quando baterias simultˆneas estão sendo
utilizadas em um evento, consulte a Regra 11.02 para regras mais
detalhadas de Formato e Competição.
1.07

Regras de Seeding do CT
(a) "Base Seed Points" para Surfistas do CT, Wildcards da
Temporada e Substituições de Temporada no início de cada
Temporada de Surf serão determinados pela WSL antes do
primeiro Evento do CT e então: Todos os surfistas terão 20%
pontuação inicial deduzido de cada dos primeiros cinco (5)
Eventos CT da Temporada de Surf (Base Seed Points será zero
(0) a partir do 6º Evento em diante).
(b) “CT Seed Points” serão os Base Seed Points mais os Pontos de
Ranking atuais ganhos nos Eventos da Temporada Regular do
CT naquela Temporada de Surf.
(c) Os Wildcards de Temporada recebidos por motivos de não lesão e
os Substituições de Temporada receberão Base Seed Points
inferiores ao do último Surfista do CT classificado, conforme
determinado pelo Office of Tours and Competition.
(d) Para referência abaixo nas Regras 1.07 (e) e (f), o "Ranking antes
da lesão" é o Ranking do Surfista no CT da temporada de surf do
ano anterior, quando o Surfista se machucou durante os
primeiros seis (6) Eventos do CT na Temporada de Surf e é seu
atual Ranking do CT quando lesionado durante qualquer Evento
após o 6º Evento do CT da Temporada de Surf.
(e) Um Surfista que tenha recebido um Wildcard de Temporada
masculino devido a uma lesão será classificado de acordo com o
seguinte:
(i) Se o Ranking antes da Lesão estiver entre os dez (10) primeiros, o
Surfista terá a classificação 13;
(ii) Se o Ranking antes da Lesão estiver entre os 20 (vinte) primeiros
colocados, o Surfista terá a classificação 25;
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(iii) Se o Ranking antes da Lesão estiver entre os trinta e quatro (34)
melhores, o Surfista será classificado no 34º lugar.
(f) Uma Surfista que tenha recebido um Wildcard de Temporada
feminino será classificada de acordo com o seguinte:
(i) Se o Ranking antes da Lesão estiver entre as cinco (5) primeiras, a
Surfista será classificada em 7º;
(ii) Se o Ranking antes da Lesão estiver entre as dez (10) primeiras, a
Surfista terá a classificação 13;
(iii) Se o seu Ranking antes da Lesão estiver entre as dezessete (17)
primeiras, a Surfista será classificada em 17º.
(g) Para propósitos de seeding, se uma Surfista do CT receber um
Wildcard de Temporada devido a lesão, mas se qualificar por
meio do CT ou QS, então as Regras 1.07 (e) e (f) serão
aplicadas.
(h) A Ordem de Seeding dos Eventos CT será na seguinte ordem: CT
Seed Points, QS Seed Points e trialists na ordem de seus
resultados. Se a ordem de seeding de um Surfista não puder ser
determinada, o Office of Tours and Competition terá o arbítrio de
estabelecer a ordem de seeding.
(i) Reseeding pode ser executado dentro da Janela do Evento, mas
apenas antes da primeira bateria de cada rodada ser iniciada.
(j) Em relação ao formato do Evento da Temporada Regular do CT
descrito na Regra 1.06, os vencedores do Round 1 podem
receber o benefício dentro de seu respectivo "tier" no reseeding
para o Round 3. Não obstante o anterior, no Evento final da
Temporada Regular do CT, os oito (8) melhores surfistas
manterão sua classificação independentemente dos resultados
da primeira rodada.
(i) Seeding Tiers para Eventos Masculinos da Temporada Regular:
(1) Todos os eventos antes do evento final: 1-4 / 5-12 / 13-24 / 25-36
(2) Evento final: 1-8 / 9-12 / 13-24 / 25-36
(ii) Seeding Tiers para eventos da temporada regular feminina:
(1) Todos os eventos antes do evento final: 1-4 / 5-10 / 11-18
(2) Evento final: 1-8 / 5-12 / 13-18
1.08 Substituições
(a) Sujeito à Regra 1.08 (c), se um Surfista que se qualificou para o CT decidir
desistir de sua posição inicial em um Evento do CT como resultado de
aposentadoria ou lesão, o Office of Tours and Competition selecionará
um substituto ("Substituto”) e a Substituição podem ser usados para
preencher no máximo uma (1) vaga de seed (“Substituto de
Temporada”). O Office of Tours and Competition selecionará o
Substituto de Temporada a seu exclusivo critério. O Office of Tours
and Competition selecionará quaisquer outros Surfistas necessários
para preencher as vagas disponíveis nos Eventos (“Substituto do
Evento”) a seu exclusivo critério.
(b) Um Substituto de Temporada tem quarenta e oito (48) horas (ou tempo
razoável dependendo do Evento) após a tentativa de contato inicial
pela WSL para aceitar ou rejeitar a oferta de substituição. Se um
Surfista desistir na Janela do Evento e nenhum dos substitutos estiver
no local, outro Surfista substituto será selecionado pela WSL. Para
seeding e pontos, as substituições de evento serão tratadas da
mesma maneira que um Wildcard de evento.
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(c) Se o Substituto de Temporada tiver recebido uma vaga nos primeiros cinco
(5) Eventos do CT da Temporada Regular da Temporada de Surf, o
seguinte se aplica a essa vaga: se o Substituto de Temporada foi
selecionado como um Surfista QS, o Surfista com o maior ranking no
QS no momento do evento relevante do CT ou um substituto de
temporada anterior da atual temporada de surfe (a critério do Office of
Tours and Competition) será o novo substituto de temporada; (ii) para
o substituto de temporada que foi selecionado como um surfista nãoQS, eles serão substituídos conforme determinado pelo Head of Tours
and Competition.
(d) Um Substituto de Temporada não receberá uma vaga no evento final da
temporada regular do CT da temporada de surfe se não tiver
competido no número mínimo de eventos contados. O Office of Tours
and Competition determinará a alocação de quaisquer vagas
disponíveis caso esta Regra se aplique.
(e) Se qualquer Surfista lesionado ou grávida fizer check-in para receber Pontos
de Ranking e premiação mínima, sua vaga na bateria pode ser
ocupada por um Substituto sem reseeding das outras baterias
naquela Primeira Rodada. O seeding normal do Substituto será
aplicado nas rodadas posteriores. Além disso, este Substituto não
pagará taxa de inscrição e receberá a diferença em premiação entre o
valor recebido pelo Surfista que substituiu e o resultado obtido.
(f) Wildcards e Substitutos em eventos da WSL devem assinar o Championship
Tour Athletes Agreement e estarão sujeitos à aprovação da WSL.
1.09
Qualificação para a próxima Temporada do CT (Masculino)
(a) As seguintes escalas mostram o número de eventos da temporada regular
do CT a serem usados para determinar o ranking masculino do CT no
final de cada temporada de surfe:
(i) doze (12) ou mais Eventos da Temporada Regular do CT no total, então três
(3) Descartes.
(ii) Sete (7) a onze (11) Eventos da Temporada Regular do CT no total, então
dois (2) Descartes.
(iii) Quatro (4) a Seis (6) Eventos da Temporada Regular do CT e então um (1)
Descarte.
(iv) Três (3) ou menos Eventos da Temporada Regular do CT e zero (0)
Descartes.
EXCEÇÕES podem ser aplicáveis com a aprovação da WSL em circunstâncias
extremas.
(b) Sujeito à Regra 1.09 (c), os Surfistas abaixo se qualificarão para todos os
Eventos da WSL realizados antes do Corte de Meio da Temporada na
Temporada de Surf do CT masculino do ano seguinte:
(i) os vinte (20) primeiros colocados do atual Ranking do CT no final da atual
Temporada de Surf;
(ii) os doze (12) melhores surfistas do Ranking do Challenger Series no final da
atual Temporada de Surf que ainda não se classificaram como um
dos vinte (20) melhores surfistas do ranking atual do CT;
(iii) dois (2) Wildcards de Temporada (consulte a Regra 1.12 para obter mais
informações); e
(iv) se houver Double Qualifiers, de modo que um Surfista com uma
Classificação da Challenger Series de treze (13) ou mais se
classificaria, esses lugares no CT serão tratados como Wildcards de
Temporada adicionais (consulte a Regra 1.12 para mais informações)
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(“Wildcards de Temporada masculinos adicionais”).
(c) Em caso de empate entre os Surfistas classificados com 20º lugar no
Ranking do CT de final de ano, o seguinte se aplica:
(i) Se houver uma posição de Wildcard de Temporada disponível, um Surfista
empatado pode receber essa posição e será distribuído de acordo
com seu Ranking do CT, não como um Wildcard de Temporada seria.
(ii) Se um ou ambos os Surfistas empatados se qualificarem por meio do
Ranking do Challenger Series, ambos os Surfistas se requalificarão,
preenchendo as vagas vinte (20) e vinte e um (21) no CT do ano
seguinte. Neste caso, apenas onze (11) Surfistas se qualificarão
através dos Rankings do Challenger Series no final da atual
Temporada de Surf que ainda não estejam entre os vinte e um (21)
primeiros, conforme mencionado acima.
(iii) Se nenhum dos Surfistas se qualificar por meio dos Rankings do Challenger
Series, o seguinte se aplica na ordem abaixo:
(x) os resultados de sua melhor colocação de Eventos do CT da Temporada
Regular naquela Temporada de Surf serão considerados, contando de
volta para a sua melhor colocação do Evento da Temporada Regular
do CT para tentar desempatar. Se um Surfista vencer o outro na
aplicação, o empate será desfeito e esse Surfista ficará com a
vigésima (20) vaga. Se o empate não for desfeito, a cláusula (ii) será
aplicada;
(y) o Surfista com o maior número total de vitórias de baterias nos Eventos da
Temporada Regular do CT naquela Temporada de Surf preencherá a
vaga (20) e o Surfista com classificação inferior não se requalificará;
desde que, no entanto, se ainda houver um empate, o Surfista com a
maior pontuação média de baterias daquela Temporada de Surf
preencherá a vaga (20) e o Surfista com classificação inferior não se
requalificará.
1.10
Qualificação para a próxima Temporada do CT (Feminino)
(a) As escalas a seguir mostram o número de eventos femininos da temporada
regular do CT a serem usados para determinar o ranking feminino do CT no
final de cada temporada de surfe:
(i) doze (12) ou mais Eventos da Temporada Regular do CT no total, então três
(3) Descartes.
(ii) Sete (7) a onze (11) Eventos da Temporada Regular do CT no total, então
dois (2) Descartes.
(iii) Quatro (4) a Seis (6) Eventos da Temporada Regular do CT e então um (1)
Descarte.
(iv) Três (3) ou menos Eventos da Temporada Regular do CT e zero (0)
Descartes.
EXCEÇÕES podem ser aplicáveis com a aprovação WSL em circunstâncias
extremas.
(b) Sujeito à Regra 1.10 (c), as Surfistas abaixo se qualificarão para todos os
eventos realizados antes do Corte de Meio da Temporada na Temporada do CT
feminino do ano seguinte:
(i) as nove (9) primeiras classificadas do atual CT Rankings no final da atual
temporada de surfe;
(ii) as seis (6) melhores do Ranking do Challenger Series no final da atual
Temporada de Surf que ainda não se classificaram como uma das nove (9)
melhores surfistas do Ranking do CT atual;
(iii) Wildcard de duas (2) temporadas (consulte a Regra 1.12 para obter mais
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informações); e
(iv) se houver Double Qualification, de forma que uma Surfista com uma
Classificação da Challenger Series de sete (7) ou mais se classificaria, esses
lugares no CT serão tratados como Wildcards de Temporada adicionais
(“Wildcards de Temporada Femininos Adicionais”).
(c) No caso de empate relacionado a Surfistas classificadas em nove (9) no
ranking feminino de final de ano do CT, o seguinte se aplica:
(i) Caso haja uma posição de Season Wildcard disponível, uma Surfista
empatada pode receber essa posição, mas será distribuído de acordo com seu
Ranking do CT, e não como um Season Wildcard seria.
(ii) Se apenas uma (1) das Surfistas empatadas se qualificar através do
Ranking feminino do Challenger Series, ambas as Surfistas se requalificarão,
preenchendo as vagas nove (9) e dez (10) no CT feminino do ano seguinte.
Nesse caso, as cinco (5) restantes serão das melhores surfistas classificados
no ranking feminino do Challenger Series no final da atual temporada de surfe
que ainda não estejam entre as dez (10) primeiras, conforme mencionado
acima.
(iii) Se nenhuma das Surfistas se qualificar por meio dos Rankings do
Challenger Series, o seguinte se aplica na ordem abaixo:
(x) Os resultados de sua melhor colocaçnao de Eventos do CT da Temporada
Regular naquela Temporada de Surf serão considerados, contando de volta
para a sua melhor colocação do Evento da Temporada Regular do CT para
tentar desempatar. Se uma Surfista vencer a outra na aplicação, o empate será
desfeito e a Surfista ficará com a 9ª vaga. Se o empate não for desfeito, a
cláusula (y) será aplicada;
(y) A Surfista com o maior número total de vitórias de baterias nos Eventos da
Temporada Regular do CT daquela Temporada de Surf preencherá a 9ª vaga e
a Surfista com classificação inferior não se requalificará; desde que, no entanto,
se ainda houver um empate, a Surfista com a maior pontuação média na
bateria do CT Surfing Season preencherá a 9ª posição e a Surfista com
classificação inferior não se requalificará.
1.11

Regras de Surfistas CT
(a) Todos os Surfistas classificados no CT devem assinar o
Championship Tour Athlete Agreement antes de surfar no
primeiro Evento do CT do ano ou até uma data designada pela
WSL. Se o Surfista não assinar o Championship Tour Athlete
Agreement, o Surfista não poderá competir.
(b) Todos aqueles que se qualificam para o CT devem competir em
todos os Eventos do CT de acordo com o Championship Tour
Athlete Agreement, a menos que uma isenção válida seja
fornecida pela WSL de acordo com Championship Tour Athlete
Agreement ou este Livro de Regras. Consulte a Regra 1.15 para
obter mais informações.
(c) Durante cada Temporada de Surf, os Surfistas masculinos do CT
devem competir em pelo menos dois (2) Eventos do Challenger
Series em diferentes Regiões, um dos quais deve ser licenciado
pelo Escritório Regional da WSL que controla o país no qual o
Surfista reside permanentemente para fins fiscais. Se não houver
Eventos do Challenger Series licenciados pelo Escritório
Regional da WSL, um Evento QS5000 daquela Região ou um
Challenger de outra Região deve ser competido como substituto.
Os surfistas masculinos do CT que estão no CT há dez (10) anos
© Copyright 2021 Association of Surfing Professionals LLC

Page 15

ou mais precisam apenas competir em um (1) Evento do
Challenger Series, que deve ser em sua Região. Se não houver
eventos do Challenger Series disponíveis para competir, o
surfista deverá competir em um evento QS5000 em sua região
ou em um evento do Challenger Series fora de sua região. O não
cumprimento desta regra resultará em disciplina imposta de
acordo com a regra 14.09.
(d) Durante cada Temporada de Surf, as Surfistas do CT feminino
devem competir em pelo menos um (1) Evento do Challenger
Series licenciado pelo Escritório Regional da WSL que controla o
país onde a Surfista reside permanentemente para fins fiscais e,
se nenhum, um QS5000. Se não houver eventos do Challenger
Series ou eventos QS5000 licenciados pelo Escritório Regional
da WSL, um evento do Challenger Series ou QS5000 de outra
região deve ser competido como substituto. O não cumprimento
desta regra resultará em disciplina imposta de acordo com a
regra 14.09.
(e) A WSL realizará uma reunião de orientação com os Surfistas antes
do primeiro Evento da Temporada Regular do CT de cada
Temporada de Surf. Este encontro é obrigatório para todos os
Surfistas que forem solicitados a comparecer.
1.12

Wildcards
(a) Sujeito à Regra 1.12 (b), para cada temporada de surfe nos
eventos da temporada regular do CT:
(i) dois (2) (homens) e quaisquer Wildcards de Temporada Masculinos
Adicionais / dois (2) (Mulheres) wildcards e quaisquer Wildcards
de Temporada Adicionais Femininos devem ser selecionados
pelo Office of Tours and Competition para a Temporada de Surf a
seu exclusivo critério (“Wildcards de Temporada”). Os
Wildcards de Temporada receberão Pontos de Ranking CT para
toda a Temporada de Surf; e
(ii) dois (2) (homens) / um (1) (mulhere) Wildcard (s) serão
selecionados pelo Office of Tours and Competition para cada
Evento para o qual a WSL tem uma vaga ou vagas de Wildcard
de Evento (“Wildcard de Evento”). Os Wildcards de Evento
receberão Pontos de Ranking CT.
(b) Todos os Wildcards devem assinar o Championship Tour Athlete
Agreement e estão sujeitos à aprovação do Office of Tours and
Competition.

1.13

Atuais Campeões
(a) Os atuais campeões de um Evento da Temporada Regular do CT
na Temporada de Surf imediatamente após o mesmo Evento que
eles ganharam serão considerados para um Evento Wildcard. Se
não forem recebidos, eles devem ser colocados nas Triagens (se
as Triagens forem realizadas). Se o Evento foi cancelado devido
a Força Maior, esta Regra se aplicará ao Evento na próxima
Temporada de Surf, mas não em qualquer Temporada de Surf
depois dessa.
(b) Os atuais campeões referidos nesta Regra devem informar o
Office of Tours and Competition com pelo menos sessenta (60)
dias de antecedência da Data de Início do Evento, caso desejem
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aproveitar os benefícios oferecidos por esta Regra.
1.14

Surfistas Amadores: Os amadores podem surfar em eventos da
temporada regular do CT, desde que seja permitido pelas regras
amadoras locais, mas devem pagar a taxa de inscrição relevante para
o evento. O Surfista amador pode receber a premiação ganha em um
evento, mas cabe a ele garantir que a premiação seja tratada da
maneira correta para que seu status de amador seja mantido, caso
deseje mantê-lo. Os amadores podem recusar a premiação e, se
assim for, a WSL o reterá e o amador receberá o reembolso da taxa
de inscrição, se alguma taxa tiver sido paga, no lugar da premiação.

1.15

Não Comparecimento em Eventos
(a) Os surfistas do CT devem comparecer a todos os eventos do CT
para os quais se qualificam. O não comparecimento em um
Evento do CT resultará na ação disciplinar descrita na Regra
14.10 e o Surfista do CT não receberá quaisquer Pontos de
Ranking do CT ou Premiação para tal Evento do CT, exceto
conforme descrito de outra forma nesta Regra 1.15. As
substituições para esses não comparecimentos serão decididas
de acordo com a Regra 1.08.
(b) O não comparecimento por circunstâncias atenuantes, lesão ou
gravidez pode ser considerado pelo Office of Tours and
Competition. No caso de lesão ou gravidez, um atestado médico
deve ser enviado notificando a WSL o mais rápido possível sobre
a lesão ou gravidez. O Coordenador Médico da WSL tem o
direito de acompanhar e revisar todos esses assuntos.
(c) Se um Surfista do CT fornecer um atestado médico que seja aceito
pelo Office of Tours and Competition, ele ainda receberá o
mínimo de Pontos de Ranking do CT, mas nenhuma Premiação
para um Evento em que o Surfista não possa competir.
(d) Se um Surfista do CT não puder comparecer a um evento do CT
devido aos controles de fronteira do COVID-19 ou outras
restrições de viagem e fornecer evidências para apoiar as
restrições do COVID que impediram o Surfista do CT de
comparecer ao evento do CT, o que é aceitável para o Office of
Tours and Competition, o Surfista do CT receberá pontos
mínimos de Ranking do CT e Premiação para o evento do CT.
(e) Se um Surfista do CT decidir não comparecer a um evento do CT
devido a preocupações do COVID-19 e autorizar previamente
essas questões pelo menos quatorze (14) dias corridos antes do
início da janela para tal evento do CT, o Surfista do CT não
receberia pontos de ranking ou premiação por tal evento do CT.
O não comparecimento do Surfista do CT em evento do CT não
resultará em nenhuma ação disciplinar. Os resultados de
qualquer um desses eventos de CT serão tratados como
Descarte segundo a Regra 1.09 até o número máximo de
Descartes permitidos por essa regra.
(f) Se um Surfista classificado que estiver fisicamente no local do
Evento relevante, no máximo vinte e quatro (24) horas antes do
início da Janela do Evento, avisar o Head of Tours and
Competition de que ele não comparecerá à bateria da primeira
rodada por motivos de lesão, mas podem estar presentes na
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bateria da segunda rodada, a vaga será mantida. Provas de
aconselhamento médico relacionadas à lesão do Surfista e sua
capacidade de estar pronto para o segundo round devem ser
enviadas ao Coordenador Médico da WSL antes que este
benefício seja concedido. Se o Surfista não fizer o check-in antes
do início da bateria do segundo round, um substituto receberá
sua vaga de acordo com a Regra 1.08 e estará sujeito à
disciplina como se não tivesse comparecido ao Evento (mas
avisou o Head of Tours and Competition de que eles não
compareceriam).
(g) Se um Surfista classificado não avisar o Head of Tours and
Competition de que não está participando da bateria da primeira
rodada e não compete na bateria da primeira rodada, um
substituto tomará seu lugar após o término da primeira bateria e
o substituto serão propagados novamente para sua segunda
bateria em diante. A recolocação para eliminatórias ocorrerá
apenas a partir da terceira rodada.
(h) Quando um Surfista não comparecer em nenhuma bateria do
terceiro round em diante, o outro Surfista da bateria deve surfar
sozinho, caso o oponente chegue tarde. O Head of Tours and
Competition pode ajustar a programação diária reduzindo o
tempo de execução da bateria impactada se o Head of Tours and
Competition tiver sido informado e estiver confiante de que o
Surfista não estará competindo na bateria programada do
Surfista.
1.16

Cancelamento/Adiamento de Evento CT/Temporada de Surfe
(a) Se a Competição tiver Começado - Extensão da Janela do
Evento para Finalizar um Evento: Os Surfistas restantes
no Evento serão consultados pela WSL em uma reunião
combinada sobre qualquer decisão de estender a janela do
Evento para finalizar um Evento; desde que a decisão final
seja tomada pela WSL a seu exclusivo critério, levando em
consideração os melhores interesses do esporte de surf.
(b) Se a Competição tiver começado - Cancelamento do
Evento devido a Força Maior ou “falta de surf”: O
seguinte se aplica quando um Evento é cancelado pela WSL
por motivos de Força Maior ou “falta de surf”:
(i) A premiação será paga aos Surfistas do CT na posição que
receberiam se fossem eliminados na próxima oportunidade
possível no Evento. O saldo da premiação será dividido
igualmente entre os surfistas.
(ii) Se uma rodada não for concluída, cada Surfista do CT
receberá os Pontos de Ranking do CT que ganharam na
rodada anterior ou os Pontos de Ranking do último lugar do
CT se o Evento for cancelado durante a 1ª rodada.
(iii) Se uma rodada for concluída, cada Surfista do CT receberá
os Pontos de Ranking do CT que ganhou nessa rodada.
(c) Se a competição NÃO tiver começado - Adiamento do
Evento por qualquer motivo: O seguinte se aplica quando
um Evento é adiado pela WSL:
(i) Nenhuma premiação será paga aos Surfistas do CT.
(ii) Nenhum ponto de Ranking do CT será ganho por nenhum
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Surfista do CT.
(d) Se a Competição NÃO tiver começado - Cancelamento
por Força Maior (excluindo “Falta de Surfe”): O seguinte
se aplica quando um Evento é cancelado pela WSL por
motivos de Força Maior:
(i) Premiação mínima do Evento será pago aos Surfistas
inscritos.
(ii) Nenhum ponto de Ranking do CT será ganho por nenhum
Surfista.
(iii) Não obstante o acima exposto, se mais de um (1) Evento for
cancelado durante uma Temporada de Surf (incluindo se a
Temporada de Surf for cancelada), a WSL determinará a
seu exclusivo critério se a Premiação Mínima será paga por
qualquer cancelamento de Eventos
(e) Se a competição NÃO tiver começado - Cancelamento por
falta de surf: O seguinte se aplica quando um Evento é
cancelado pela WSL por motivos de falta de surf:
(i) A premiação do evento será dividida igualmente entre os
Surfistas.
(ii) Nenhum ponto de Ranking do CT será ganho por nenhum
Surfista.
1.17

Ausência na Bateria: Os Surfistas do CT cumprirão o Championship
Tour Athlete Agreement relativo à sua obrigação de competir em
todos os Eventos do CT durante a Temporada de Surf

1.18

Gravidez: Desde o momento em que a Surfista do CT está grávida
até seu retorno à competição após o nascimento de seu filho, a
Surfista do CT grávida deve notificar por escrito sua intenção de
competir ou não em cada Evento do CT. Este aviso deve ser
fornecido vinte e um (21) dias antes da Data de Início do Evento para
a WSL por meio do Office of Tours and Competition. Se a Surfista do
CT confirmar que competirá e antes da Data de Início do Evento
decidir não competir, ela abrirá mão da Premiação do Evento, mas
receberá um mínimo de Pontos de Ranking CT. Uma Surfista do CT
grávida deve fazer o check-in no Evento do CT com um membro do
Office of Tours and Competition para receber a Premiação e os
Pontos do Ranking do CT para aquele Evento. Em qualquer
circunstância, a WSL encoraja fortemente que qualquer Surfista do
CT grávida cumpra estritamente qualquer conselho médico que tenha
recebido em relação a viagens e competições, e qualquer Surfista do
CT grávida pode ser solicitada a divulgar tal conselho médico à WSL
a qualquer momento. Além disso, se uma Surfista do CT grávida
informar à WSL que pretende competir em um Evento, e a WSL tiver
preocupações com a segurança da Surfista do CT grávida, a WSL
pode exigir que a Surfista do CT grávida forneça a documentação
médica adequada (e, se necessário, submeter-se a um exame médico
independente) antes de competir no evento CT. Os detalhes da
gravidez e qualquer orientação médica divulgada serão mantidos em
sigilo pela WSL.

1.19

Concussão: Todos os Surfistas do CT devem cumprir os termos de
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qualquer Protocolo de Concussão adotado pela WSL. Além disso,
após a ocorrência de uma concussão no treino ou competição, o
Surfista do CT com concussão não pode retornar à competição até
que seja avaliado e liberado para retornar à competição por um
médico com experiência em concussão. O Surfista do CT deve
fornecer a documentação de autorização médica adequada à WSL
antes de competir em um Evento do CT. Os detalhes de qualquer
conselho médico divulgado serão mantidos em sigilo pela WSL.
1.20

Taxas do CT: Os Wildcards e Substituições de Eventos do CT devem
pagar uma taxa de entrada de US $ 2.000 para a WSL e não
precisarão pagar outra taxa de entrada na Temporada de Surf para
qualquer Evento do CT para o qual eles se qualificam. Isso será
deduzido de sua premiação se a entrada não for paga antes da data
de início do evento.

1.21

Competir em Eventos Não WSL: Os Surfistas do CT devem cumprir
as obrigações relacionadas aos eventos que não são sancionados
pela WSL, conforme descrito no Championship Tour Athlete
Agreement.

1.22

Áreas Oficiais
(a) Todas as áreas fechadas ou escritórios dentro do complexo do
evento CT devem ser livres de fumaça.
(b) O álcool só pode ser consumido na área VIP designada (se
houver).

1.23

Credenciamento / Áreas Acessíveis
(a) Os Surfistas do CT devem cumprir todos os requisitos de
segurança da WSL para entrar no local do evento do CT e todas
as áreas reservadas para os Surfistas do CT.
(b) Sujeito aos requisitos e planos de proteção da WSL, cada Surfista
do CT deverá receber passes de convidado para um membro de
sua Equipe de Apoio, que seja aprovado pela WSL. Este passe é
apenas para uso deles e não pode ser atribuído ou transferido a
terceiros. Os Surfistas do CT também podem solicitar dois (2) ou
mais passes para membros da família no check-in, que serão
fornecidos a critério da WSL e sujeitos aos requisitos de
segurança e proteção da WSL.

1.24

Aposentadoria
(a) Mediante solicitação, a WSL fornecerá a qualquer Surfista do CT
que tenha competido no CT o formulário de notificação a ser
fornecido para se tornar um Surfista Aposentado antes do início
da Temporada de Surf, que será então substituído pelo Surfista
do CT seguinte do respectivo Ranking (CT ou QS) pelo qual o
Surfista Aposentado se classificou. Consulte a Regra 1.08 para
obter mais informações.
(b) Uma vez que o primeiro evento da temporada regular do CT tenha
começado em uma temporada de surfe, qualquer surfista do CT
que se tornar um surfista aposentado será substituído pelo
substituto da temporada.
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(c) A aposentadoria ou aceitação da aposentadoria de um Surfista do
CT não dispensa qualquer obrigação do Surfista do CT nos
termos do Championship Tour Athlete Agreement ou dos termos
de entrada que eles concordaram.
1.25

Limite de Responsabilidade da WSL (Limitation of Liability)
A WSL não será responsabilizada por qualquer dependência
(incluindo compromissos financeiros ou outros feitos com terceiros)
que um Surfista fizer sobre notificações (por escrito, verbais ou não)
de um representante da WSL em relação à sua qualificação ou
rebaixamento do CT.
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CAPÍTULO 2: EVENTOS DO QUALIFICATION SERIES E CHALLENGER
SERIES
Este capítulo se aplica a todos os eventos e surfistas que competem em
eventos WSL QS e Challenger Series.
2.01 Taxas de licença
(a) As taxas de licença para eventos do QS e Challenger Series são
definidas pelo Escritório Regional de Licenciamento.
(b) Até 30 de setembro do ano anterior, todos os licenciados do
Evento devem propor as datas do Evento e confirmar seu
compromisso com o Evento assinando o contrato de licença do
evento WSL relevante.
(c) Para todos os Eventos, cinquenta por cento (50%) da Taxa de
Licença deve ser paga à Região de Licenciamento cento e
oitenta (180) dias antes do Evento. O saldo deve ser pago
noventa (90) dias antes da Data de Início do Evento. Novos
eventos precisam ter pago cem por cento (100%) de sua taxa de
licença para o evento ser listado no Calendário da WSL.
(d) Se a Taxa de Licença não for paga antes de qualquer um dos
prazos desta Regra, o Evento será imediatamente removido do
Calendário da WSL e as datas do Evento serão disponibilizadas.
O dobro da Taxa de Licença inteira será então pagável
integralmente ao Escritório Regional quando o licenciado do
Evento solicitar uma licença para esse Evento.
2.02

Upgrade/Downgrade de um Evento
(a) Se qualquer licenciado de Evento desejar fazer um upgrade no
status de seu Evento licenciado, ele deve fornecer pelo menos
quarenta e cinco (45) dias de antecedência ao Escritório
Regional. O Office of Tours and Competition dará a aprovação
final para todos os upgrades.
(b) Se qualquer licenciado de Evento quiser rebaixar o status de
classificação de seu Evento licenciado, ele deve fornecer pelo
menos noventa (90) dias de aviso ao Escritório Regional. Não
fazer isso resultará em uma multa igual à Taxa de Licença para o
Evento com classificação inferior.

2.03

Cancelamento de um Evento: Se qualquer Evento for cancelado
pelo licenciado do Evento, qualquer Taxa de Licença paga antes de
tal cancelamento não é reembolsável. Uma multa em um valor igual a
dez por cento (10%) da premiação será imposta pela WSL, que deve
ser paga no máximo noventa (90) dias antes da Data de Início do
Evento antes que o Evento seja reinstaurado pela WSL na
programação de uma futura temporada de surfe.

2.04

Alteração nos Detalhes de um Evento: Se um licenciado de Evento
deseja alterar a data ou local de seu Evento licenciado dentro de
sessenta (60) dias da Data de Início de Evento agendada, o
licenciado de Evento deve pagar cinquenta por cento (50%) do valor
total da Premiação devido ao Evento para WSL. Este pagamento não
será reembolsável e será usado para pagar a premiação para o
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evento quando ele for realizado. Se o Evento não acontecer na
Temporada de Surf, a Premiação paga à WSL será confiscada. O
pagamento é necessário em até sete (7) dias após a confirmação da
WSL de que o local / as datas do Evento foram alterados. O
licenciado do Evento será responsável por quaisquer custos incorridos
pelo Surfista, pela WSL ou outro Evento, que incluirão pagamentos
não reembolsáveis de acomodação, despesas de viagem e outros
custos razoáveis como resultado da aprovação dessas alterações.
2.05

Taxas de Premiação
(a) Quando o imposto for deduzido da Premiação, o licenciado do
Evento deverá fornecer a cada Surfista um documento
detalhando as deduções, juntamente com os formulários
aplicáveis para reembolso. O Escritório Regional deve ser
avisado assim que este requisito for conhecido pelo licenciado do
Evento e deverá receber um recibo (cópia) do departamento
tributário local informando os nomes e valores dos impostos
pagos.
(b) Se o licenciado do Evento não cumprir esta Regra dentro de três
(3) meses a partir do final do Evento, o licenciado do Evento deve
fornecer imediatamente uma explicação à WSL e o licenciado do
Evento deve cumprir as leis tributárias relevantes. O licenciado
do Evento deve atender a qualquer solicitação da WSL
relacionada à compensação do Surfista por qualquer violação
desta Regra pelo licenciado do Evento.
(c) As deduções fiscais não devem ser adicionadas a premiação para
manter o prêmio mínimo.

2.06

Premiação
(a) Para novos eventos, uma quantia em dinheiro equivalente
premiação para um evento dessa classificação deve ser paga ao
Escritório Regional pelo menos noventa (90) dias antes da Data
de Início do Evento, além da Taxa de Licença. O não pagamento
deste valor resultará no cancelamento do Evento e perda da
Taxa de Licença. Se um Evento for cancelado dentro do período
de noventa (90) dias, o valor em dinheiro e a Taxa de Licença
serão confiscados e usados para compensar as despesas
incorridas pelos Surfistas e pela Região de Licenciamento.
(b) Para eventos do QS e Challenger Series, os detalhamentos
mínimos da premiação são apresentados no Anexo C.
(c) Premiação de Eventos QS e Challenger Series para Surfistas
estrangeiros deve ser pago por transferência bancária ou
dinheiro em dólares americanos. Os locais podem ser pagos em
cheque ou dinheiro na moeda local, mas devem ser calculados
com base na taxa de compra de USD $ na data do pagamento.
(d) Quaisquer variações nas descrições das premiações
estabelecidas neste Livro de Regras devem ser aprovadas pela
WSL.
(e) Todos as premiações no local devem ser pagos até o final do dia
em que o Surfista for eliminado do Evento, caso pague por
qualquer meio que não seja transferência bancária. Se for pagar
por transferência bancária, o licenciado do Evento tem sete (7)
dias a partir do final da Janela do Evento para concluir os
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pagamentos de todos os Surfistas que forneceram dados
bancários. A premiação para qualquer Surfista que não forneceu
seus dados bancários sete (7) dias após a data de término do
Evento será confiscado pelo Escritório Regional de
Licenciamento.
(f) Todos os pagamentos da Premiação serão pagos diretamente ao
Surfista pelo licenciado do Evento, de acordo com o contrato de
licença do evento relevante, mas não mais do que sete (7) dias
após o término do Evento.
(g) Qualquer atraso no pagamento da Premiação resultará em sérias
consequências para quaisquer edições subsequentes do Evento,
sem renúncia a qualquer direito da WSL de reclamar contra o
licenciado do Evento.
(h) Todos os Surfistas devem assinar qualquer formulário ou fornecer
cópias de sua identidade (passaporte ou carteira de motorista
válida) ao licenciado do Evento, se solicitado antes de deixar o
Evento. Deixar de fazer isso pode significar a perda da
premiação. Os licenciados do evento devem ter alguém no local
durante as horas de competição de cada dia, desde o início da
competição até trinta (30) minutos após o término do evento,
para receber esta documentação. Se o Surfista deixar de
fornecer ou preencher os documentos necessários, ele terá sete
(7) dias a partir da data de término do Evento para fornecê-los ou
perderá a Premiação.
2.07

Calendário
(a) A WSL envidará todos os esforços razoáveis para permitir aos
Eventos atuais o direito de estabelecer datas para o Evento. No
entanto, o crescimento futuro do Tour e outros conflitos podem
exigir o reagendamento de um Evento e a WSL sempre terá o
único critério para designar as datas de um Evento.
(b) Somente os Eventos que cumpram a Regra 2.01 (d) e quaisquer
outros requisitos da WSL serão incluídos no Calendário da WSL
a critério exclusivo da WSL.
(c) Calendário de eventos do QS e Challenger Series:
(i) Os eventos QS5000 podem ser realizados a qualquer momento
durante o ano e podem ser realizados ao mesmo tempo que os
eventos QS ou eventos CT programados.
(ii) Os Eventos do Challenger Series só podem ser realizados durante
a Temporada Challenger Series, conforme determinado pelo
Office of Tours and Competition da WSL, e não podem ser
agendados nas mesmas datas dos Eventos do CT ou outros
Eventos do Challenger Series.
O Office of Tours and Competition pode fazer exceções ao
precedente em circunstâncias especiais.
(d) Todas as datas de eventos da WSL podem ser encontradas no
Calendário da WSL, que está sujeito a alterações a critério
exclusivo da WSL em todos os momentos. Se um Surfista
incorrer em custos relacionados a uma alteração no Calendário
da WSL dentro de trinta (30) dias da Data de Início do Evento, o
Office of Tours and Competition irá considerar um pedido de
reembolso de custos e uma reclamação pode ser feita pelo
Surfista contra um licenciado do Evento para reembolso de
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2.08

custos.
Formatos: O seguinte formato será aplicado a todos os eventos
masculinos do Challenger Series (exceto Men’s Challenger no Havaí ver Regra 2.19 (b)):
FORMATO A
No. de Baterias

Duração

Round of 96
Round of 48
Round of 24
Round of 16
Quarter
Finals
Semi Finals

24 heats of 4
12 heats of 4
8 heats of 3
8 heats of 2

30 min
30 min
30 min
30 min

4 heats of 2

30 min

2 heats of 2

Final

1 heat of 2

Total

59 heats

30 min
Recomend
ado 35
mins, mas
a critério
do Head
Judge
29 hrs 35
mins

Vagas de
Seeding
80 Seeds

Os seguintes formatos se aplicam a todos os eventos masculinos do QS / Challenger
Series:
(a)

Men’s QS5000
FORMATO B
No. de
Duração
Baterias

Round of
144
Round of 96
Round of 48
Round of 24
Round of 16
Quarter
Finals
Semi Finals

Vagas de
Seeding

24 heats of 4

25 minutes

64 Seeds

24 heats of 4
12 heats of 4
8 heats of 3
8 heats of 2

25 minutes
25 minutes
25 minutes
25 minutes

48 Seeds

4 heats of 2

25 minutes

2 heats of 2

25 minutes
Recomend
ado 35
mins, mas
a critério
do Head
Judge
34 hrs 45
min

Final

1 heat of 2

Totals

83 heats

Para Eventos Combinados, o Round de 144 pode ter duração de
bateria de vinte (20) minutos, reduzindo o tempo total em duas (2)
horas, a critério do Surfing Director, o WSL Tour Director e o Head
Judge.
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(b) Men’s QS1000, QS1500, QS3000

FORMATO C
Round of 160
Round of 144
Round of 128
Round of 96
Round of 64
Round of 32
Round of 16
Quarter Finals
Semi Finals
Final
Total

No. de
Baterias
16 heats of 4
16 heats of 4
16 heats of 4
16 heats of 4
16 heats of 4
8 heats of 4
8 heats of 2
4 heats of 2
2 heats of 2
1 heat of 2

Duração
20 min
20 min
20 min
20 min
20 min
20 min
20 mins
20 min
25 min
30 min

Vagas de
Seeding
64 Seeds
32 Seeds
32 Seeds
32 Seeds
32 Seeds

34 hrs 40
mins

87 heats

Se o tempo permitir, a duração de baterias para Formato C devem ser
aumentados para vinte e cinco (25) minutos.O seguinte formato será
aplicado a todos os eventos femininos do QS / Challenger Series:
(a) Eventos Challenger Series

FORMATO D

Round of 64
Round of 48
Round of 24
Round of 12
Quarter Finals
Semi-Finals

No. de Baterias
8 heats of 4
12 heats of 4
6 heats of 4
4 heats of 3
4 heats of 2
2 heats of 2

Final
Total

1 heat of 2
37 heats

Duração
30 minutes
30 mins
30 mins
30 mins
30 mins
30 mins
Recomendado
35 mins, mas
a critério do
Head Judge
18 hrs 35 mins

Vagas de
Seeding
32 Seeds
32 Seeds

(b) Eventos QS5000

FORMATO E

Round of 72

No. de Baterias
6 heats of 4

Duração
25 minutes

Round of 60
Round of 48
Round of 24

6 heats of 4
12 heats of 4
6 heats of 4

25 minutes
25 mins
25 mins
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Vagas de
Seeding
24 seeds
12 seeds
36 Seeds

(c)

Round of 12
Quarter Finals
Semi-Finals

4 heats of 3
4 heats of 2
2 heats of 2

Final

1 heat of 2

25 mins
25 mins
25 mins
Recomendado
35 mins, mas
a critério do
Head Judge

Total

41 heats

17 hrs 15 mins

Eventos QS1000 – QS3000

FORMATO F

Round of 60
Round of 48
Round of 24
Round of 12
Quarter Finals
Semi-Finals

No. de Baterias
6 heats of 4
12 heats of 4
6 heats of 4
4 heats of 3
4 heats of 2
2 heats of 2

Final
Total

1 heat of 2
35 heats

Duração
20 minutes
20 mins
20 mins
20 mins
20 mins
25 mins
Recomendado
35 mins, mas
a critério do
Head Judge
12 Hrs 5 mins

Vagas de
Seeding
24 Seeds
36 Seeds

Para eventos combinados usando os formatos E e F, os Rounds 60 e
48 terão baterias com duração de vinte (20) minutos, reduzindo o
tempo total em uma hora e meia (1,5).
Todos os eventos masculinos e femininos QS1000-QS5000, LQS e
JQS devem realizar as oito (8) baterias finais (quartas de final)
em diante com dois (2) surfistas. Baterias de quatro (4) surfistas
podem ser usadas desde que a aprovação tenha sido obtida pelo
Office of Tours and Competition.
As baterias de eventos do QS e Challenger Series não serão
alteradas em relação à ordem original, independentemente das
circunstâncias dos Surfistas; desde que quando pranchas de um
grupo de Surfistas não chegaram devido ao tempo limitado de
viagem entre os Eventos, o Diretor de Surf, o Representante dos
Surfistas e o Representante do Tour da WSL decidirão, caso a
caso, se esta exceção se aplica a um Surfista.
Para eventos das QS e Challenger Series Masculino:
(a) Eventos QS1000 e QS3000 devem permitir um mínimo de noventa
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e seis (96) Surfistas usando o Formato C e um mínimo de três (3)
dias de duração.
(b) Eventos QS5000 devem permitir um mínimo de cento e quarenta
e quatro (144) Surfistas usando o Formato B e um mínimo de
cinco (5) dias de duração.
(c) Eventos Challenger Series devem permitir noventa e seis (96)
Surfistas usando o Formato A e permitir um mínimo de seis (6)
dias de duração; (sete (7) dias quando possível), desde que, no
entanto, onde as restrições locais se apliquem, o Formato C pode
ser usado com duração de baterias de no mínimo trinta (30)
minutos e baterias de 4 surfistas, conforme aprovado pela WSL.
Para eventos femininos QS e Challenger Series:
(a) Eventos QS1000 - QS3000 devem permitir um mínimo de
quarenta e oito (48) Surfistas e usar o Formato C.
(b) Eventos QS5000 devem permitir um mínimo de setenta e dois
(72) Surfistas usando o Formato E e um mínimo de três (3) dias
de duração.
(c) Eventos Challenger Series devem permitir sessenta e quatro (64)
surfistas usando o formato D e permitir um mínimo de quatro (4)
dias de duração; desde que, no entanto, onde as restrições locais
se apliquem, o Formato C pode ser usado com duração de
baterias de no mínimo trinta (30) minutos e baterias de 4
surfistas, conforme aprovado pela WSL.
2.09

Triagens e Outros Eventos QS/Challenger Series
(a) Se um licenciado de Evento tiver permissão da WSL para realizar
Triagens para um evento, uma (1) posição será mantida em
aberto no Evento principal para o vencedor dessa Triagem.
(b) O detalhamento desses trialistas deve ser pelo menos cinquenta
por cento (50%) dos Rankings QS (com a proporção dos
Rankings QS atuais e do ano anterior aplicável a esses cinquenta
por cento (50%) a ser determinado pelo Office of Tours and
Competition) e cinquenta por cento (50%) para a Região de
Licenciamento para selecionar se há números de inscrição em
excesso.
(c) Vagas devem ser disponibilizadas para a Região de Licenciamento
para até os quatro (4) melhores Surfistas JQS da Região. Os
pontos do QS Ranking serão fornecidos aos Surfistas que
competirem em Triagens conduzidas de acordo com esta Regra
2.09 (c).
(d) Se um Evento for permitido pela WSL para realizar uma Triagem
apenas para Surfistas, então um máximo de uma (1) vaga será
mantida aberta e a seleção ficará a cargo da Região de
Licenciamento. Os pontos do QS Ranking não serão fornecidos
aos Surfistas competindo em Triagens conduzidas de acordo
com esta Regra 2.09 (d).
(e) As qualificações das Triagens devem ser realizadas antes das
datas licenciadas do Evento, a menos que permitido pelo Office
of Tours and Competition.
(f) Quaisquer eventos Challenger Series que realizem outras
categorias ou Triagens para decidir as vagas para um formato de
evento de noventa e seis (96) devem realizá-los antes dos dias
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mínimos alocados necessários para o evento em questão.
(g) Todas as regras não específicas a um Evento serão aplicadas às
Triagens.
(h) Nas Triagens, um painel completo de juízes qualificado pela WSL,
se disponível, deve ser usado como no Evento principal. Quando
esses Juízes não estiverem disponíveis devido a outros
compromissos do Evento ou estiverem em trânsito para o
Evento, seus substitutos devem ser Juízes reconhecidos pela
WSL. Todos os juízes devem receber todos os benefícios de
acordo com os requisitos da WSL.
(i) Trialistas são aqueles Surfistas cujo seeding atual está fora ranking
dos Surfistas classificados permitidos no Evento do QS /
Challenger Series na Regra 2.08.
(j) Qualquer Surfista que for eliminado de uma Triagem manterá sua
posição original na lista de Alternates.
(k) Se qualquer patrocinador de evento quiser realizar eventos
extras e / ou atividades relacionadas ao surf dentro da Janela de
Eventos, como expression sessions, baterias de celebridades,
etc., eles devem obter aprovação prévia do Office of Tours and
Competition pelo menos sessenta (60) dias antes da Janela de
Eventos.
(l) A WSL não é responsável por Triagens realizados por terceiros
(incluindo licenciado do Evento), ou por qualquer
responsabilidade que resulte dos mesmos, mesmo que seja
permitida a realização na Janela do Evento.
(m) Todos os Surfistas que competem em Trials para um Evento são
incentivados a se tornarem membros da WSL, e se os
licenciados do Evento / promotor de Trials não exigirem que os
Surfistas sejam membros da WSL, eles são responsáveis por
todos os Surfistas por todos os assuntos relacionados a as
Triagens, incluindo exigir que todos os Surfistas concordem em
obedecer a este Livro de Regras. Não obstante qualquer coisa
que um licenciado de Evento \ promotor de Trials represente, os
Surfistas de Trials não podem competir em um Evento sem se
tornar um membro da WSL.
2.10
QS: Pontos de Ranking do Challenger Series e Ranking Regional
(a) Os pontos do Challenger Series e os pontos QS regionais serão alocados de
acordo com as tabelas de pontos mostradas no Anexo B.
(b) Para todos os empates nos Rankings QS de final de ano, eles serão
decididos por referência aos resultados dos Surfistas de seu melhor
resultado de Eventos QS dos Rankings QS (consulte a Regra 2.11) e
considerando cada outro Evento do QS / Challenger, se ainda
empatado até que a contagem final do evento do QS / Challenger
Series seja considerada. Se os Surfistas ainda estiverem empatados,
a classificação final os mostrará como iguais, mas para fins de
classificação, a classificação do ano anterior decidirá o desempate.
(c) Os rankings regionais do QS serão calculados durante a atual temporada de
surfe. O número de provas contadas em cada Região em particular
será determinado pelo Office of Tours and Competition e pelo
Escritório Regional relevante, e esta informação será disponibilizada
aos surfistas regionais. O acúmulo de pontos resultante são os
"Pontos Regionais" do Surfista, e sua classificação em relação aos
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outros Surfistas na Região indica o "Ranking Regional do QS" do
Surfista.
(d) O Surfista que obtiver o maior Ranking Regional do QS ao final de uma
Temporada de Surf será o Campeão Regional da Temporada de Surf
seguinte.
(e) Não obstante qualquer disposição em contrário nesta Regra 2.10, para fins
de determinação da ordem de seeding para um Evento do QS, se
houver empate no Ranking do QS de qualquer Surfista, o empate será
resolvido conforme especificado na Regra 2.21.
(f) Para a temporada de surfe de 2021, os surfistas que ganharam pontos no
ranking em 2020 serão transferidos para o Challenger Series de 2021
da seguinte forma: (i) se houver mais de três (3) eventos Challenger
em 2021, o surfista será capaz de contar o seu melhor resultado da
Temporada de Surf de 2020, a menos que seja substituído por um
resultado de pontos mais alto; e (ii) se houver três (3) eventos ou
menos no Challenger Series 2021, o Surfista poderá contar 50% do
seu melhor resultado na Temporada de Surf de 2020, a menos que
seja substituído por um resultado de pontos mais alto.
(g) Qualquer transferência de pontos do QS de 2020 dos surfistas para os
rankings QS regionais de 2021 dos surfistas serão determinados por
região pelo Office of Tours and Competition e pelo Escritório Regional
relevante, e esta informação será disponibilizada para o representante
regional dos surfistas.
2.11

Eventos Valendo pela Qualificação: Se houver mais de cinco (5)
Eventos do Challenger Series, os melhores 5 resultados contarão; Se
houver cinco (5) Eventos do Challenger Series, os quatro (4) melhores
resultados contarão; se houver quatro (4) Eventos do Challenger
Series, os três (3) melhores resultados contarão; e se houver três (3)
ou menos Eventos do Challenger Series, todos os resultados
contarão.

2.12

Ajustes no Ranking por Lesão ou Gravidez
(a) Para receber a consideração de ajustes no QS Regional ou
Evento do Challenger Series por motivos de lesão ou de
gravidez, a WSL deve receber uma solicitação por escrito, um
certificado médico aceitável e o Surfista deve ter perdido mais de
cinquenta por cento (50%) dos Eventos QS Regional ou do
Challenger Series em o ano relevante. Além disso, o Surfista
deve ter um QS Ranking entre os cento e cinquenta (150)
primeiros para os homens no momento da lesão e setenta e
cinco (75) para mulheres no final da Temporada de Surf anterior
ou atual. Se o ajuste for aprovado pelo Office of Tours and
Competition, o ranking final dos Surfistas será o seu QS Ranking
mais vinte e dois (22) para homens e mais dez (10) para
mulheres.
(b) Um Surfista também pode se inscrever para um ajuste de ranking
por motivos de lesão no meio da temporada se ele tiver se
machucado na Temporada de Surf e tiver fornecido um atestado
médico confirmando que não foi capaz de competir até depois da
Data do Meio da Temporada. Se o ajuste for aprovado pelo
Office of Tours and Competition, o Surfista receberá seu seeding
a partir do início do ano e não seu seeding até que o candidato
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selecionado melhore o ranking do ano anterior ou concorra no
número mínimo de Eventos QS / Challenger Series contam para
o ranking regional do QS ou Challenger Series de final de ano. O
Office of Tours and Competition pode aprovar outros ajustes no
ranking do Surfista se circunstâncias extremas resultarem na
ultrapassagem do limite de tempo. O Coordenador Médico da
WSL terá critério exclusivo ao avaliar a saúde do Surfista e a
validade de um atestado médico.
2.13
Taxas do Qualification Series
Eventos Internacionais
(a) Qualquer pessoa que pretenda competir em qualquer evento WSL
QS / Challenger Series fora de seu país deve pagar a taxa
internacional de surfistas e adquirir a apólice de seguro de
viagem oferecida pelo MemberPro para essa temporada de surfe.
(b) Os surfistas só podem participar dos eventos QS / Challenger
Series fora de sua região se tiverem dezoito (18) anos de idade
ou mais; desde que os Surfistas com quatorze (14) anos ou mais
possam solicitar uma isenção para competir em tais Eventos QS /
Challenger Series, que serão determinados pela WSL a seu
exclusivo critério.
(c) Todas as taxas de eventos Challenger Series para surfistas não
CT serão de acordo com o sistema de inscrição online da WSL.
(d) Todas as taxas do evento QS feminino para surfistas não CT
serão de acordo com o sistema de inscrição online da WSL.
(e) As taxas acima devem ser pagas por meio do sistema
automatizado de entrada online até 31 de janeiro do ano do tour
para receber pontos de ranking e benefícios de seeding, ou se
competir em um evento do QS / Challenger Series antes de 31
de janeiro, as taxas devem ser pagas antes do evento QS /
Challenger.
(f) Nenhuma taxa adicional é exigida para um Surfista entrar em
qualquer Evento Regional do QS / Challenger Series se o
Surfista tiver pago as taxas de filiação relevantes na íntegra.
(g) Todos os Surfistas com ranking no ano anterior que não
conseguirem se inscrever como Membro até 31 de janeiro
perderão todos os direitos de seeding e serão classificados por
ordem de chegada, independentemente do ranking que tiveram
no ano anterior.
Eventos Regionais
(a) Em todas as Regiões da WSL, uma taxa de Surfista é aplicável
para aqueles que desejam competir em sua própria Região, definida
pelo Escritório Regional aplicável. Observe que a WSL África também
tem uma taxa aplicável caso um Surfista competir em vários Eventos
QS naquela região.
(b) Em Eventos QS 1000-5000, os Surfistas regionais podem pagar
uma taxa de Surfista definida pelo Escritório Regional conforme
descrito na Regra 2.13 (a) (Eventos Regionais). Eles receberão os
direitos de seeding da Temporada de Surfistas anteriores.
(c) A inscrição em eventos masculinos do Challenger Series exige o
pagamento de taxas internacionais de surfistas aplicáveis a eventos
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internacionais.
(d) Todos os Surfistas que participarem de qualquer Rodada de
Premiacão de Evento QS / Challenger Series deverão pagar a
diferença entre a taxa de Surfista Regional ou One-Off e internacional
conforme descrito na Regra 2.13 (a) (Eventos Internacionais). Essa
diferença na taxa, se não for paga antecipadamente, será subtraída
da premiação.
Qualquer Surfista que competir sem pagar sua taxa de Surfista,
quando aplicável, não receberá pontos para aquele Evento e perderá
todos os direitos de seeding anteriores. Os surfistas não terão
permissão para competir se não tiverem adquirido uma apólice de
seguro de viagem através do MemberPro.
Os surfistas do CT pagam a taxa de inscrição aplicável em todos os
eventos da WSL QS / Challenger Series, mas não são obrigados a
pagar nenhuma taxa de surfista do QS.
Os membros vitalícios designados pela WSL ou ex-campeões
mundiais do CT não pagam nenhuma taxa de surfista do QS, mas
devem pagar as taxas de inscrição aplicáveis para eventos da WSL
QS / Challenger Series e adquirir apólice de seguro de viagem através
do MemberPro.
Não há diferença nas taxas para amadores e profissionais ao entrar
nos Eventos da WSL.
Amadores podem receber pontos, premiação e status de seeding
como se fossem surfistas profissionais. Seus nomes aparecerão no
WSL Rankings e eles não serão considerados amadores. Quaisquer
regras ou leis locais que sejam relevantes para o status de um
amador serão aplicadas nesta situação.
Os amadores que se profissionalizarem durante o ano não perderão
os pontos ganhos anteriormente.
2.14

Taxas de Inscrição: A menos que aprovado de outra forma pela WSL
no MemberPro, as seguintes taxas de inscrição serão aplicadas aos
eventos:
(a) QS1000-QS3000: US $200 no máximo, mais impostos, se
aplicável.
(b) QS5000: US $250 no máximo, mais impostos, se aplicável.
(c) Eventos do Challenger Series: máximo de US $325, mais
impostos, se aplicável.

2.15

Inscrição de Evento e Procedimento de Inscrição
(a) A inscrição para todos os Eventos QS / Challenger Series deve ser
feita online por meio do MemberPro, a menos que haja
circunstâncias atenuantes que não permitam que o Surfista o
faça; nesse caso, o Surfista deve entrar em contato com a WSL
imediatamente.
(b) Todas as inscrições online do evento QS / Challenger devem ser
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feitas até às 17h00, horário da Costa do Pacífico dos EUA (PST),
na data em que as entradas do evento fecham (conforme consta
na programação para download online) para manter os direitos
de seeding.
(c) Se o pagamento da Taxa de Inscrição for recusado, o Surfista
receberá uma notificação por e-mail e sete (7) dias para retificar
o problema. Após sete (7) dias, se nenhum pagamento for
recebido, o Surfista será retirado da lista de inscrições e seeding
para o Evento QS / Challenger Series. Se o Surfista
subsequentemente entrar novamente no Evento QS / Challenger,
ele será colocado no final da lista de seeding, como qualquer
outra entrada seria no momento da entrada bem-sucedida no
Evento QS / Challenger.
(d) Quando um Surfista participa de vários Eventos QS / Challenger
cujas janelas de Evento se sobrepõem, o Surfista participará do
Evento QS / Challenger com classificação mais alta. Se os
eventos da série QS / Challenger tiverem a mesma classificação,
o surfista será contatado o mais rápido possível e terá sete (7)
dias para responder, podendo escolher em qual evento QS /
Challenger participar. Caso o Surfista não responda em até sete
(7) dias, apenas a inscrição para o Evento QS / Challenger em
que o Surfista se inscreveu primeiro, conforme indicado pelo
MemberPro, será confirmada.
(e) Os pagamentos de inscrição recebidos após a data de
encerramento e antes da Data de Início do Evento serão tratados
de acordo com a ordem de chegada até que o Evento QS /
Challenger esteja completo.
(f) Os organizadores do evento não podem aceitar nenhuma inscrição
e devem encaminhar os Surfistas ao MemberPro.
(g) Inscrições na praia devem ser feitas com o Representante
Regional da WSL no Local do Evento e qualquer Surfista que
enviar uma inscrição na praia será colocado na lista de
Alternantes. Para obter informações adicionais, consulte a Regra
2.23.
(h) Nenhum seed de CT pode ser inserida para ser usada em um
Evento QS / Challenger sendo realizado durante qualquer Janela
de Evento do CT; desde que o Surfista tenha sido eliminado com
antecedência suficiente de um Evento do CT, ele pode enviar
uma inscrição na praia para um Evento QS / Challenger, se
disponível, ou ser considerado para uma posição Wildcard, se
disponível para o Evento QS / Challenger relevante.
2.16

Status de Surfista Regional por Motivos de Filiação
(a) A WSL tem requisitos de residência para determinar se a filiação
de um Surfista pode ser alterada (“Status Regional”). Esses
requisitos são complexos. Consequentemente, os Surfistas que
se inscrevem em uma Região da WSL costumam ter dúvidas
sobre seu status de residência no que se refere à filiação. A regra
a seguir foi desenvolvida para familiarizar os Surfistas com os
requisitos de residência da WSL e fornecer respostas para
perguntas comuns. As informações a seguir não são uma
explicação completa das leis e regulamentos sobre residência e
não devem ser consideradas para a residência real em um
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estado, território ou país. As considerações sobre a WSL podem
mudar de tempos em tempos, e as considerações mais
relevantes para uma determinada região pode ser fornecidas
pela respectiva região (os detalhes de contato de cada Escritório
Regional estão na última página deste Livro de Regras).
(i) Quais requisitos de residência são considerados ao aprovar
uma solicitação para alterar o status regional de um
surfista? Para se qualificar para uma mudança de Status
Regional, o Surfista deve ser residente de boa-fé da Região por
pelo menos o período de tempo definido pelo respectivo
Escritório Regional da WSL. Os períodos de tempo variam de
região para região, portanto, verifique seus requisitos. Além
disso, se o Surfista for um adulto ou menor, pelo período de
tempo anterior à inscrição, ele não deve ter sido declarado
dependente para fins fiscais por seus pais ou responsáveis se
não for residente legal na Região proposta.
(ii) O que significa “residência de boa-fé”? Residência de boa-fé
é sinônimo do conceito jurídico de domicílio. O domicílio de uma
pessoa é o local onde essa pessoa vive permanentemente e para
onde regressa após qualquer ausência. Para ser residente de
boa-fé em uma Região, o Surfista deve estar fisicamente
presente naquela Região e demonstrar sua intenção de fazer da
Região seu lar permanente.
(iii) Como o Surfista demonstraria a intenção de que a região da
WSL seja seu lar permanente? Nenhuma ação isolada
demonstrará a intenção do Surfista. A WSL buscará uma
combinação de ações ao avaliar a solicitação para alterar o
Status Regional, com referência a outras considerações
específicas para aquela Região. De todas as ações possíveis
que exibem a intenção, as mais importantes são:
(v) preencher um formulário de imposto de renda de pessoa física
residente no país e / ou estado da Região relevante;
(w) carteira de motorista atual naquela Região;
(x) propriedade ou aluguel contínuo de uma casa na Região;
(y) emprego permanente ou contínuo na Região; e
(z) presença de cônjuge, filhos e outros parentes próximos na Região.
Obviamente, qualquer outra evidência que ilustre a intenção de fazer
da Região seu lar permanente deve ser apresentado com o
requerimento.
(b) O que mais devo saber sobre os Requisitos de Residência
da WSL para Filiação Regional?
(i) Para ser residente de boa-fé para fins de filiação, o Surfista deve
ser cidadão ou residente permanente do país (ou parte dele) na
Região proposta.
(ii) O Surfista não pode manter domicílio em duas Regiões
simultaneamente. Em outras palavras, um Surfista não pode ser
residente de boa-fé em um país ou, no caso do Havaí, em outro
estado dos EUA, caso pareça manter seu domicílio fora dessa
Região.
(iii) O Surfista não pode estabelecer residência simplesmente
mudando-se para outra Região. Eles podem superar essa
presunção apenas por outra ação que demonstre sua intenção
de residir permanentemente na nova Região.
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(c) O que um surfista deve fazer para solicitar mudança de
status regional? Se um Surfista desejar se inscrever para
competir como membro de outra Região, ele deve fazer o
seguinte:
(i) Leia as informações nesta Regra para orientação quanto à
possibilidade de uma mudança no Status Regional do Surfista.
(ii) Entre em contato com o seu Escritório Regional atual e o novo
Escritório Regional do qual pretendem fazer parte.
(iii) Levar em consideração quaisquer outros requisitos deles que
serão considerados para que sua solicitação seja bem-sucedida.
(iv) Enviar uma explicação por escrito solicitando a mudança de
Região da WSL, com informações de apoio referindo-se à
orientação desta Regra e aos requisitos da Região relevante,
juntamente com as evidências das mesmas.
(v) Envie o formulário para a região para a qual você está solicitando
a mudança.
(d) Quem determina o sucesso da solicitação de um surfista? A
equipe da Região aplicável determinará se a solicitação de um
Surfista para alterar o Status Regional do Surfista é aceita, com
base nos requisitos da Região e quaisquer outros regulamentos
determinados pelo Office of Tours and Competition. Se o Surfista
não concordar com a determinação relativa à sua solicitação, ele
poderá apresentar os motivos da discordância ao Office of Tours
and Competition, que tomará a decisão final, a seu exclusivo
critério.
2.17

Confirmações de Inscrição
(a) Na data de encerramento de um Evento, os Surfistas aceitos serão
informados de que foram aceitos e seus cartões de crédito serão
cobrados automaticamente via MemberPro; desde que o cartão
de crédito do Surfista não seja cobrado se o Evento estiver cheio.
Se um Evento estiver lotado, o Surfista será colocado na lista de
Alternates.
(b) Surfistas que forem colocados na lista de Alternates e que forem
transferidos para o Evento terão seu cartão de crédito cobrado no
momento. Se o Surfista desejar ser removido da lista de
Alternates, deverá notificar a WSL antes da Data de Início do
Evento. Para obter mais informações, consulte a Regra 2.17 (c).
Assim que o Surfista for inscrito no Evento e for cobrada a Taxa
de Inscrição, não haverá reembolso.
(c) Assim que a inscrição for confirmada, todo Surfista deverá
comparecer a qualquer instrução de segurança exigida antes do
Evento e coletar suas credenciais para o Evento.

2.18

Cancelamento de Inscrição, Reembolso e Atestados Médicos
(a) Sujeito à Regra 2.18 (b), se um Surfista cancelar uma inscrição no
Evento após a data de encerramento do Evento, o Surfista
perderá a Taxa de Inscrição do Surfista para aquele Evento.
(b) Se uma notificação de lesão for entregue por escrito ao Escritório
Regional da WSL pertinente sete (7) dias antes da Data de Início
do Evento relevante e um atestado médico for produzido em
conformidade com a Regra 2.18 (e), o Surfista receberá um
reembolso de sua taxa de inscrição menos uma taxa de
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administração de $50.
(c) Todos os cancelamentos de inscrições no evento após o
encerramento das inscrições devem ser feitos por escrito, por email para cancellations@worldsurfleague.com, detalhando o
nome do evento, o motivo do cancelamento e os detalhes do
surfista.
(d) Se o cancelamento de uma inscrição no Evento for feito por um
Surfista do CT em qualquer Evento Challenger, o Office of Tours
and Competition tem o direito de substituir esse Surfista por outro
Surfista do CT, se disponível, mesmo que esse Surfista do CT
possa não ter participado o evento até a data de encerramento
do evento.
(e) Os atestados médicos devem ser datados e produzidos em no
máximo quarenta e oito (48) horas após o respectivo
cancelamento de uma inscrição no Evento ou notificação de
lesão referida na Regra 2.18 (e). O Tour Director da WSL
decidirá se as evidências fornecidas são adequadas.
2.19

Seleção de Inscritos
(a) A seleção de inscrições para eventos regionais QS1000-5000 e
eventos Challenger será alocada usando o seguinte procedimento de
seleção (desde que cada surfista tenha se inscrito no evento QS /
Challenger apropriadamente de acordo com este livro de regras e
tenha mais de treze (13) anos de idade no momento da entrada).
Todos os wildcards devem ser aprovados pelo Office of Tours and
Competition, ou por seu representante nomeado.
(b) QS regional 1000-3000-5000;
(i) Surfistas do CT;
(ii) Surfistas do CT não requalificados do ano anterior e os próximos
dez (10) para homens / próximos cinco (5) para mulheres no ranking
final do QS do ano anterior (que não se qualificaram para o CT do ano
atual
(iii) Seeds de juniores regionais: os três (3) melhores homens e duas
(2) mulheres dessas regiões nos anos anteriores de classificações de
juniores
(iv) O atual campeão do Evento QS relevante;
(v) No máximo um (1) Campeão do Mundo CT nos últimos cinco (5)
anos, com prioridade para o Campeão Mundial CT da Região de
Licenciamento do Evento, e se não existir, então o mais recente CT
Mundial Campeão.
(vi) Seeds de ranking regional de acordo com a Regra 2.10 (c);
(vii) Wildcards da seguinte forma;
Wildcard Allocation Table
Men and Women - QS1000-QS3000
Event
Format
16person
24-

Number
of
Wildcard
s
2

Wildcard
Selected
by WSL

Wildcard
Selected
by Event
Licensee

Round

1

1

16

2

1

1

16
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person
32person
48person
64person
72person
96person
Great
than 96person

4

2

2

32

4

2

2

32

4

2

2

64

4

2

2

64

4

2

2

64

4

2

2

64

2 each
in
round
96 one
each
in
round
112
2 each
in
round
96 one
each
in
round
112

Men and Women QS5000
Men
112person

144person

Women
60+person

6

3

3

6

3

3

4

2

2

2 In
round
48, 2
in
round
72

(c) Challenger Series;
(i) Surfistas do CT;
(ii) Os seedings do Ranking Regional serão distribuídos da seguinte forma;
1. África - cinco (5) homens / três (3) mulheres
2. Ásia - seis (6) homens / seis (6) mulheres
3. Austrália - dez (10) homens / oito (8) mulheres
4. Europa - dez (10) homens / oito (8) mulheres
5. Havaí - sete (7) homens / seis (6) mulheres
6. América do Norte - dez (10) homens / oito (8) mulheres
7. América do Sul - dez (10) homens / cinco (5) mulheres
Nota; Os dez (10) melhores homens / seis (6) mulheres do ranking 2020 QS
se qualificarão automaticamente para a 2021 Challenger Series.
Esses pontos virão da Alocação Regional de cada surfista.
(iii) Seeds WJC: os dois (2) principais homens e as duas (2) mulheres principais
(iv) Wildcards: dois (2) homens e uma (1) mulher.
(v) O atual campeão do Evento do Challenger Series relevante para preencher
uma vaga Wildcard, se disponível.
(vi) Um máximo de um (1) Campeão do Mundo CT nos últimos cinco (5) anos
para preencher uma vaga Wildcard, se disponível, com prioridade
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para o Campeão Mundial CT da Região de Licenciamento do Evento,
e se não existir um, então o mais recente campeão mundial do CT.
(vii) As vagas não utilizadas do Surfista do CT tornam-se Wildcards adicionais.
(d) Os surfistas cujas inscrições são recebidas antes da Data de Encerramento
do Evento são colocados na ordem do QS Rankings a partir da Data
de Encerramento do Evento QS / Challenger Series, e se o Surfista
não tiver um QS Ranking, eles serão priorizados pela data de
inscrição com Surfistas com full membership têm prioridade sobre os
Surfistas que adquiriram filiação de evento único.
(e) Surfistas cujas inscrições são recebidas após a Data de Encerramento do
Evento são priorizados pela data de inscrição. Essas inscrições serão
colocadas no final da lista de Alternates em ordem e o Surfista
perderá todos os direitos de seeding.
(f) Todas as posições restantes serão alocadas de acordo com sua posição na
lista de alternates.
(g) Para eventos Hawaiian QS / Challenger e devido a restrições locais, os
detalhes do evento não podem ser confirmados até que as licenças
sejam garantidas para o evento e o número de dias seja confirmado.
Portanto, o seguinte se aplica:
(i) Eventos que estão programados para três (3) dias usarão o formato de
noventa e seis (96) ou cento e doze (112) pessoas;
(ii) A seleção de inscrições para um Evento Challenger será conforme
estabelecido na Regra 2.19; e
(iii) A seleção de inscrições para Eventos QS (exceto Eventos Challenger)
usando o formato de noventa e seis (96) homens será a seguinte:
(x) dezesseis (16) surfistas havaianos locais; e
(y) o Pedido da Regra 2.19 será aplicado.
(h) Um evento QS de quatro (4) dias (exceto eventos Challenger) usará o
formato de cento e vinte e oito (128) pessoas.
(i) Eventos QS (exceto Eventos Challenger) que usam formatos maiores do que
noventa e seis (96) pessoas usarão o requisito de seleção conforme
determinado pela WSL.
(j) Quatro (4) vagas serão realizadas na Rodada de 96 em todos os Eventos QS
5000 para Surfistas homens que podem perder em eventos
sobrepostos do CT com antecedência suficiente para comparecer. O
Surfista deve notificar o Tour Director da WSL para o Evento QS por
escrito antes da Data de Início do Evento do CT relevante. Caso haja
mais de quatro (4) solicitações, os Surfistas serão ordenados na
ordem de seeding do CT.
(k) Para Surfistas sem um Ranking, os Surfistas com full membership terão
prioridade para inscrição em um Evento QS / Challenger em relação
aos Surfistas com filiação one-off.
2.20
Pontos de Seeding de Surfistas QS:
(a) Os Pontos de Seeding QS Regionais serão determinados pelo Escritório
Regional relevante em consulta com Tours and Competition com base em uma
combinação dos pontos finais do Ranking QS do ano anterior e os pontos atuais
do Ranking QS. Sujeito ao número de eventos a serem realizados em cada
Região, os pontos atuais da temporada QS Regional podem se tornar os
Pontos Seeding em um determinado estágio da temporada, conforme
determinado pelo Escritório Regional em consulta com o Tours and
Competition. Os Surfistas Regionais serão informados sobre as regras de
Seeding antes do início dos Eventos QS Regional.
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(b) Pontos de Seeding do Challenger Series;
(i) Seeding de Ranking Regionais receberão pontos de base seeding
em uma ordem específica de Região, conforme determinado pelo Tours and
Competition;
(ii) A ordem regional será baseada nos rankings do QS / Challenger
Series dos anos anteriores e no desempenho de cada região;
Nota: Os dez (10) melhores homens / seis (6) mulheres do ranking
2020 QS que se qualificarem automaticamente para o 2021 Challenger Series
receberão pontos Base Seed, em ordem, acima dos Seeding Alocadas
Regionais.
(iii) Os Pontos de Seeding do Challenger Series serão uma
combinação de pontos base seding e pontos de Ranking do Challenger Series
atuais para os primeiros três (3) eventos. A partir do 4º evento em diante, os
pontos do ranking atual do Challenger Series se tornarão os pontos iniciais.
2.21

Ordem de Seeding no QS: As inscrições selecionadas para um
evento regional QS / Challenger Series são distribuídas na seguinte
ordem no momento do draw para o evento em questão (incluindo em
qual rodada o surfista está alocado):
(a) Surfistas do CT com base nos Pontos Seed atuais do CT; qualquer
substituição de seeding de CT com ranking entre os vinte e dois (22)
primeiros no CT após seis (6) Eventos de CT será considerada um
seed de CT e usará pontos de seed de CT.
(b) Surfistas restantes com base no QS Regional atual ou Pontos Seed do
Challenger Series para o evento em questão;
(c) Campeões do WJC com ou sem Pontos de Seeding do QS Regional ou
Challenger Series;
(d) Ex-campeões mundiais do CT; e
(e) Qualquer Surfista sem Pontos de Seeding QS Regional ou Challenger
Series selecionados pela data de inscrição.
Nos eventos Challenger Masculino no Havaí, a classificação para os surfistas
será a seguinte:
(a) Para a rodada de 64, os vinte e dois (22) primeiros colocados no CT
Rankings.
(b) Os oito (8) melhores surfistas do Challenger Series classificados de acordo
com o heat draw;
(c) Dois (2) Wildcards;
(d) Todos os Surfistas do CT restantes que participaram do Evento serão
classificados na rodada de 96 e os Surfistas restantes com base nos
Pontos de Seeding atuais do Challenger Series. Os dois (2) Wildcards
da WSL podem ser movidos para rodadas anteriores à rodada de 64,
se considerado apropriado a critério do Office of Tours and
Competition.
(e) Campeões do WJC com ou sem Pontos de Seeding do Challenger Series.
Se houver um empate entre os surfistas com base em seus pontos atuais de
ranking do Challenger Series (ver Regra 2.11), o empate será
resolvido da seguinte forma: (i) os resultados de seus quatro (4)
melhores resultados naquela temporada de surf serão considerados,
(ii) se ainda houver empate, serão considerados os resultados de
seus três (3) melhores Eventos naquela Temporada de Surf, (iii) se
ainda houver empate, os resultados de suas duas (2) melhores
eventos serão considerados os Eventos dessa Temporada de Surf,
(iv) se ainda houver empate, serão considerados os resultados do
© Copyright 2021 Association of Surfing Professionals LLC

Page 39

melhor Evento daquela Temporada de Surf; e (v) se ainda houver
empate, a WSL continuará a olhar para os melhores resultados de
eventos naquela temporada de surfe, começando com os seis (6)
melhores eventos, e continuando desta maneira até que o empate
seja desfeito.
2.22

Atuais Campeões em Eventos QS/Challenger Series
(a) Os atuais campeões de um evento QS / Challenger Series na
temporada de surfe imediata após o mesmo evento QS /
Challenger Series que ganharam serão tratados da seguinte
forma:
(i) Eventos Regionais QS 1000-5000, o Surfista terá a entrada
garantida.
(ii) Eventos Challenger Series, o Surfista receberá um Wildcard, se
disponível. Se não forem recebidos, eles devem ser colocados
nas Triagens (se Triagens forem realizadas).
(iii) Se o evento QS / Challenger for cancelado devido a força maior,
esta regra se aplicará apenas ao evento QS / Challenger da
próxima temporada de surfe, se ocorrer. Se o evento QS /
Challenger não ocorrer por dois (2) anos consecutivos, por
qualquer motivo, esta regra não se aplicará.
(b) Os campeões atuais mencionados na Regra 2.22 (a) devem entrar no
Evento QS / Challenger relevante de acordo com a Regra 2.15 se
quiserem aproveitar os benefícios oferecidos por esta Regra.

2.23

Substituições
(a) Surfistas com seeding, que ainda não competiram e pretendem
não competir, serão substituídos pelo Surfista com a melhor
seeding da rodada anterior, que ainda não tenha competido, e
depois por Substituições, se disponível. Caso não haja nenhum,
a bateria será surfada com os Surfistas presentes.
(b) No caso de não comparecimento em todas as baterias, um novo
reseeding não ocorrerá e a seguinte política de substituição deve
ser usada.
(c) Se disponível, um Substituto será substituído por qualquer não
comparecimento em todas as baterias de qualquer rodada onde
houver posições de seed alocadas na marca de cinco (5) minutos
da bateria anterior, ou se nenhuma bateria imediatamente antes
de cinco (5) ) minutos antes do início da bateria do Surfista.
(d) Um Surfista que avançou anteriormente não pode ser substituído.
(e) Qualquer Surfista, uma vez eliminado do evento principal do QS /
Challenger Series, não poderá entrar novamente no evento QS /
Challenger Series por qualquer motivo. Isso não inclui qualquer
Surfista que tenha competido em uma Triagem.
(f) Assim que a competição dentro da Janela do Evento começar, as
substituições de vagas (exceto as vagas Wildcard da “WSL
International” ou do Patrocinador do Evento) serão preenchidas
pelos Surfistas na lista de Alternates. Substituições ou vagas
Wildcard serão preenchidas por um Surfista indicado (dentro de
um tempo razoável determinado pelo Tour Manager do Evento)
pela WSL ou pelo Patrocinador do Evento, respectivamente,
antes que a lista de Alternates seja referida. Caso um Surfista
não seja nomeado em tempo hábil, o que pode afetar a
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programação do Evento, a substituição pode ser retirada da lista
de Alternantes.
2.24

Ausência na Bateria
(a) Após o início do Evento, se um Surfista com seed não comparecer
até o final de sua primeira bateria, seus pontos e Premiação (se
aplicável) serão perdidos. A premiação deve ser paga ao
Escritório Regional da WSL.
(b) Todos os Alternantes que não comparecem e que não façam o
check-in quando chamados serão colocados na parte inferior da
lista de Alternantes assim que finalmente fizerem o check-in.
(c) Quando os Surfistas chegam atrasados devido a circunstâncias
fora de seu controle, o Tour Director da WSL pode colocá-los no
topo da lista de Alternantes em sua ordem de seeding se houver
mais de um Surfista envolvido.
(d) As taxas de inscrição não são reembolsáveis se o Surfista perder
a bateria.
(e) Se algum Surfista decidir não surfar por qualquer motivo que não
seja uma lesão grave, o que exigiria um atestado médico
aceitável ou tem uma preocupação legítima com sua segurança
(e declarou o mesmo por escrito), então esse Surfista não
receberá nenhum ponto ou premiação para aquele evento QS /
Challenger.
(f) Se um Surfista se machucar e não tiver a intenção de fazer o
check-in para sua bateria e avisar o Beach Marshall e o Tour
Manager relevante que eles não irão surfar antes dessa bateria,
o Surfista pode receber pontos e qualquer premiação aplicável
para aquele lugar e pode ser substituído pelo próximo Surfista
elegível.

2.25

Gravidez: Desde o momento em que a Surfista está grávida até o
retorno à competição após o nascimento de seu filho, a Surfista
grávida deve notificar por escrito sua intenção de competir ou não em
cada Evento QS / Challenger. Este aviso deve ser fornecido vinte e
um (21) dias antes da Data de Início do Evento para a WSL por meio
do Office of Tours and Competition. Se o Surfista confirmar que irá
competir e antes da Data de Início do Evento decidir não competir, ela
abrirá mão da premiação do Evento, mas receberá pontos de ranking
equivalentes ao seeding do Surfista. Uma Surfista grávida deve fazer
o check-in no Evento com um membro do Office of Tours and
Competition para receber a premiação e pontos de ranking para
aquele Evento. Em qualquer circunstância, a WSL encoraja
enfaticamente que qualquer Surfista grávida cumpra estritamente
qualquer conselho médico que tenha recebido, e qualquer Surfista
grávida pode ser solicitada a divulgar tal conselho médico à WSL a
qualquer momento. Além disso, se uma Surfista grávida informar à
WSL que pretende competir em um Evento, e a WSL tiver
preocupações com a segurança da Surfista grávida, a WSL pode
exigir que a Surfista grávida forneça a documentação médica
adequada (e, se necessário, enviar um exame médico independente)
antes de competir no Evento. Os detalhes da gravidez e qualquer
orientação médica divulgada serão mantidos em sigilo pela WSL.
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2.26

Concussão: Todos os Surfistas devem cumprir os termos de qualquer
Protocolo de Concussão adotado pela WSL. Além disso, após a
ocorrência de uma concussão no treino ou competição, o Surfista com
concussão não pode retornar à competição até que seja avaliado e
liberado para retornar à competição por um médico com experiência
em concussões. O Surfista deve fornecer a documentação médica
apropriada para a WSL antes de competir em um Evento. Os detalhes
de qualquer conselho médico divulgado serão mantidos em sigilo pela
WSL.

2.27

Não Comparecimento em Eventos Inscritos de QS/Challenger
Series
(a) Quando a confirmação e o pagamento forem recebidos e o
Surfista não comparecer e tiver uma desculpa inadequada
(conforme determinado pelo Tour Director da WSL), o Surfista
incorrerá em multas aplicáveis que podem incluir a perda dos
direitos de seeding para um futuro QS / Challenger em que
competem conforme determinado pelo Diretor de Disciplina da
WSL.
(b) No caso de vários no-shows, a perda dos direitos de seeding será
acrescida de um evento QS / Challenger para cada no-show.
(c) Considerações podem ser feitas se um Surfista não puder
comparecer fisicamente, devido a um acidente ou motivos de
compaixão devido a trauma familiar, notificar a WSL de seu não
comparecimento. Outros Surfistas não podem informar o Evento
em nome de alguém. Nessas circunstâncias, o Surfista deve
notificar o Tour Director da WSL assim que possível.

2.28

Obrigações de Mídia dos Surfistas
(a) Caso seja solicitado, a coletiva de imprensa do Evento QS /
Challenger Series é obrigatória para todos os Surfistas.
(b) Todos os finalistas devem comparecer à cerimônia de premiação
no local imediatamente após a final do evento QS / Challenger
Series.

2.29
Regras Gerais para Eventos da WSL
(a) Qualquer evento QS / Challenger que ofereça incentivos de aparência deve
entrar em contato com a WSL para aprovação.
(b) Todos os Eventos WSL devem usar o sistema de pontuação oficial da WSL,
conforme descrito pela WSL. Se o sistema de pontuação da WSL não for usado
quando aprovado pela WSL (por exemplo, o Sistema Plus/Minus), os resultados
e as pontuações devem ser fornecidos à WSL no formato solicitado pela WSL.
(c) O sistema de replay de vídeo da WSL deve ser usado em todos os eventos
do Challenger Series.
(d) Deve haver um Diretor de Surf dedicado em todos os eventos do Challenger
Series, e o Office of Tours and Competition deve ser notificado da identidade do
Diretor de Surf.
(e) O Diretor de Surf de cada Evento QS deve ser aprovado pela WSL.
(f) Áreas Oficiais Fechadas
(i) Todas as áreas fechadas ou escritórios dentro do complexo do Evento
devem ser livres de fumaça.
(ii) O álcool só pode ser consumido na área VIP designada (se houver).
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(g) Em todos os Eventos Challenger, os Surfistas eliminados do Evento
principal devem receber credenciais e ter acesso à área dos Surfistas durante o
evento.
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CAPÍTULO 3: REGRAS DE EVENTOS ESPECIAIS
3.01 Regras Aplicáveis: Eventos Internacionais ou Regionais devem estar em
conformidade com todas as regras deste Livro de Regras, a menos que a WSL
forneça isenções específicas a este Livro de Regras.
3.02 Licenciamento
(a) Um contrato de licença com a WSL é necessário para a realização de
Eventos “Especiais”.
(b) As taxas de licença para um Evento Especial serão confirmadas no
respectivo contrato de licença de Evento Especial fornecido pela WSL.
(c) A WSL terá o critério exclusivo de licenciar qualquer Evento Especial em
qualquer Temporada de Surf.
(d) Os eventos prospectivos devem negociar com a WSL uma Janela de Evento
apropriada, Premiação, possível aparição de Surfistas do CT e quaisquer outros
fatores considerados relevantes pela WSL.
3.03 Programação de Eventos Especiais: Eventos Especiais não podem
ocorrer durante a Janela de Eventos de um Evento CT, a menos que aprovado
pela WSL.
3.04 Aparência do Surfista: Os licenciados do Evento deverão obter
permissão de cada Surfista que deseje competir no Evento, uma vez que a
WSL concedeu a eles a licença para realizar o Evento.
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CAPÍTULO 4: REGRAS DE LONGBOARD
4.01 Licenciamento: Para um evento de longboard receber licenciamento
da WSL:
(a) O Evento deve ser aprovado pela WSL como um Evento Internacional
ou Regional de acordo com este Livro de Regras e fornecer todas
as informações relevantes conforme solicitado pela WSL; e
(b) O evento deve ter premiação mínima e uma taxa de licença será paga
conforme estabelecido pela WSL.
4.02 Premiação
(a) Os valores mínimos de Premiação para Longboard Qualification Series
(LQS) serão definidos pelo Escritório Regional da WSL em
consulta com o Office of Tours and Competition.
(b) Premiação do World Longboard Tour será dividido da seguinte forma:
24 Surfer Format
Place

Prize Money

1st
2nd
3rd
5th
9th
17th
Total:

$10,000
$5,000
$3,500
$2,500
$2,000
$1,500
$60,000

56 Surfer Format
Place

Prize Money

1st
2nd
3rd
5th
9th
17th
Total:

$5,000
$2,500
$1,750
$1,250
$1,000
$750
$30,000

4.03 Calendário
(a) Os eventos WLC podem durar no máximo dez (10) dias.
(b) Os eventos LQS terão o número de dias definido pelo Escritório
Regional da WSL.
4.04 Pontos de Ranking
(a) Os pontos de ranking masculinos e femininos para eventos LQS
serão alocados de acordo com a divisão de pontos QS1000 no
Anexo B.
(b) Os pontos de ranking masculinos e femininos para eventos WLC
5000 ou 10000 serão atribuídos à divisão de pontos do evento
QS5000 ou Challenger Series no Anexo B, respectivamente.
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4.05 Qualificação para o WLC
(a) A qualificação para o WLC será decidida pelo Office of Tours and
Competition a cada ano e comunicada aos Surfistas relevantes
quando tal decisão for tomada.
(b) Os dois melhores dos três eventos WLC 5000 mais o evento WLC
10000 final contarão para o ranking final dos surfistas ao final de
cada temporada de surfe.
(c) No caso de empate nos rankings WLC de final de ano, o Surfista
com a melhor pontuação média no Evento WLC do ano ficará
com a melhor posição no WLC relevante disponível para os
Surfistas empatados. Se houver empate entre os dois (2)
primeiros surfistas para o título mundial de longboard, os surfistas
irão competir em um Surf-Off para o título mundial.
4.06 Formatos de Eventos
(a) Para Eventos LQS, os formatos dependerão do número de
inscrições e serão aprovados pela WSL.
(b) O evento final do WLC 10000 consistirá em vinte e quatro (24)
Surfistas compostos pelos oito (8) melhores surfistas do ano
anterior, os doze (12) melhores surfistas classificados nos
rankings atuais e quatro (4) wildcards. O seguinte formato será
usado:
(i) Round 1 é composto de oito (8) baterias de três (3) Surfistas com o
1º lugar avançando para o Round 3 e o 2º e 3º lugar avançando
para o Round 2.
(ii) Round 2 consiste em oito (8) baterias de dois (2) Surfistas com o
vencedor avançando para o Round 3.
(iii) Round 3 consiste em oito (8) baterias de dois (2) Surfistas com o
vencedor avançando para as quartas de final.
(iv) As quartas de final em diante são baterias de dois (2) surfistas até
que o vencedor seja decidido.
(c) O formato descrito na Regra 4.06 (b) é o formato padrão para o
Evento Final Masculino da WLC.
(d) Eventos de Longboard WLC 5000 devem consistir de cinquenta e
seis (56) Surfistas e o seguinte formato será usado:
(i) Round 1 é de oito (8) baterias de quatro (4) Surfistas, com o 1º e o
2º avançando para o Round 2.
(ii) Round 2 incluirá os seeds de nove (9) a dezesseis (16), os sete (7)
Campeões Regionais e um Wildcard. Serão oito (8) baterias de
quatro (4) Surfistas, com o 1º e o 2º lugar avançando para o
Round 3.
(iii) Round 3 incluirá seeds de um (1) a oito (8). Haverá oito (8)
baterias de três (3) Surfistas com o 1º e o 2º avançando para o
Round 4.
(iv) Round 4 em diante são baterias de dois surfistas até que um
vencedor seja decidido.
(e) O formato descrito na Regra 4.06 (d) é o formato padrão WSL para
WLC 5000 Events.
4.07 Regras de Inscrição: As regras de inscrição descritas nas Regras 2.152.18 serão aplicadas a todos os Eventos LQS.
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4.08 Taxas e Seguro dos Surfistas: Qualquer Surfista que pretenda competir
em qualquer Evento da WSL fora de seu país deve pagar a taxa dos
Surfistas Internacionais. Além disso, todos os surfistas devem adquirir
uma apólice de seguro de viagem por meio do MemberPro.
4.09 Seeding
(a) Seeding WLC: O seeding WLC será de acordo com o ranking WLC dos anos
anteriores. Quaisquer Surfistas restantes sem ranking receberão
seeding aleatório. Todos os seeds WLC não utilizadas vão para o
próximo dos rankings finais do WLC do ano anterior.
(b) Seeding LQS: Eventos LQS iniciam com dezesseis (16) seeds no Round de
32 consistindo dos quatorze (14) melhores do ranking LQS regional
do ano anterior e dois (2) wildcards selecionados do evento. Todas as
outras rodadas terão trinta e dois (32) Surfistas com dezesseis (16)
seeds por rodada com base no ranking do último ano.
4.10 Ranking LQS: O ranking do LQS de uma região só pode ser de surfistas
cadastrados naquela região.
4.11 Dimensões de Pranchão
(a) O comprimento é de no mínimo nove (9) pés medidos do bico à rabeta no
deck da prancha. A largura é de no mínimo quarenta e sete (47)
polegadas, calculada pela adição do ponto mais largo da prancha, a
largura de doze (12) polegadas acima da rabeta e a largura de doze
(12) polegadas no bico.
(b) Deve ser usado o formato de prancha tradicional de Malibu.
(c) Podem ser utilizadas várias quilhas.
4.12 Critérios de Julgamento para Longboard: O Surfista deve realizar
manobras controladas na parte crítica da onda utilizando a prancha
inteira e onda com surf tradicional de longboard. O Surfista que fizer
isso com o maior grau de dificuldade e com mais estilo, fluidez e
elegância receberá a maior pontuação para uma Onda Surfada. Além
do acima, os seguintes são elementos-chave para os juízes
considerarem:
● Nose riding e surf de borda
● Parte crítica da onda
● Variedade
● Velocidade e força
● Comprometimento
● Controle
● Footwork
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 = Poor; 2,0–4,9 = Fair; 5,0–6,4 = Good;
6,5–7,9 = Very Good; 8,0–10,0 = Excellent.
4.12

Compensação de Lesão/Ranking: Qualquer pedido de
compensação por lesão deve ser feito por escrito ao Office of Tours
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and Competition e o Office of Tours and Competition determinará a
ação correta a ser tomada.
4.13 Não Comparecimento em Eventos / Baterias: Para eventos WLC,
consulte o Capítulo 1. Para eventos LQS, consulte o Capítulo 2.
4.14 Obrigações de Mídia: Para todos os eventos WLC ou LQS, o vencedor
deve cumprir até sessenta (60) minutos de obrigações de mídia em
nome da WSL. Quaisquer outros Surfistas de um Evento WLC ou
LQS irão cooperar e participar de solicitações baseadas em mídia
associadas à WSL.
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CAPÍTULO 5: REGRAS DO JUNIOR TOUR
5.01 Idade: A idade máxima de um Surfista para competir em um Evento Junior será
dezoito (18), com exceção de qualquer Surfista que se qualifique para o WJC se for
realizado no ano seguinte.
5.02 Taxa e seguro dos Surfistas: Qualquer Surfista que pretenda competir em
qualquer Evento da WSL fora de seu país deve pagar a taxa internacional dos
Surfistas. Além disso, todos os surfistas devem adquirir uma apólice de seguro de
viagem por meio do MemberPro.
5.03 Regras de inscrição: As regras de inscrição descritas nas Regras 2.14-2.18
serão aplicadas a todos os eventos JQS.
WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIP (WJC)
5.04

Premiação do World Junior Championship
Men – 24 Surfer Format

Place

Prize Money

1st

$10,000

2nd
3rd
5th
9th
17th
Total:

$5,000
$2,500
$2,000
$1,500
$1,000
$48,000

Women – 18 Surfer Format

Place
1st
2nd
3rd
5th
9th
13th
Total:

Prize Money
$10,000
$5,000
$2,500
$2,000
$1,500
$1,000
$42,000

5.05 Ranking Mundial Junior: Os resultados do evento do World
Junior Championship determinarão o World Junior Ranking para essa
temporada de surfe.
5.06 Calendário: Nenhum evento do WJC ocorrerá nas mesmas
datas de qualquer evento classificado como QS 5000 ou superior sem
a aprovação do Office of Tours and Competition. Todos os eventos
(incluindo eventos do WJC) estão sujeitos à aprovação do Office of
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Tours and Competition.
5.07 Qualificação para o World Junior Championship: O ranking
descrito nesta Regra será o mesmo trinta (30) dias antes da Data de
Início do Evento WJC. Os itens abaixo se qualificam para o WJC
masculino do ano seguinte:
(a) três (3) de cada um dos sete (7) Escritórios Regionais da WSL
compostos pelos Surfistas do JQS com melhor ranking.
(b) três (3) Wildcards conforme selecionado pela WSL.
O seguinte qualificará o WJC feminino:
(a) duas (2) de cada um dos sete (7) Escritórios Regionais da WSL
compostos pelas Surfistas do JQS com melhor ranking; e
(b) quatro (4) Wildcards conforme selecionado pela WSL.
5.08 Ordem de Seeding do WJC: Os surfistas terão seeding no WJC
da seguinte forma:
(a) Qualquer Surfista do CT atual que se qualifique para o WJC com
base em seu seeding atual no CT;
(b) Os quatro (4) primeiros colocados do ranking do WJC do ano
anterior;
(c) O Ranking mais atual do QS;
(d) Cada um dos sete (7) campeões juniores da região da WSL; e
(e) Os surfistas do Ranking QS preencherão as vagas restantes no
evento.
5.09 Formato do World Junior Championship: os eventos
masculinos do WJC consistirão de vinte e quatro (24) Surfistas e o
seguinte formato será usado:
(a) Round 1 é composta por oito (8) baterias de três (3) Surfistas com
o 1º lugar progredindo para o Round 3 e o 2º e 3º lugar avançando
para o Round 2.
(b) Round 2 é composta de oito (8) baterias de dois (2) Surfistas, com
o vencedor avançando para o Round 3.
(c) Round 3 é composta de oito (8) baterias de dois (2) Surfistas, com
o vencedor avançando para as quartas de final.
(d) As quartas de final em diante são baterias de dois surfistas até que
o vencedor seja decidido.
O formato descrito nesta Regra 5.09 é o formato padrão para eventos
masculinos do WJC.
Os Eventos Femininos do WJC consistirão de dezoito (18) Surfistas e
o seguinte formato será usado:
(a) Round 1 é de seis (6) baterias de três (3) Surfistas, com a 1ª e a 2ª
avançando para o Round 3, e a 3ª para Round 2.
(b) Round 2 consiste em duas (2) baterias de três (3) Surfistas com a
1ª e a 2ª avançando para o Round 3.
(c) Round 3 é composta por oito (8) baterias de duas (2) Surfistas com
a 1ª avançando para as quartas de final.
(d) As quartas de final em diante são baterias de duas surfistas até
que a vencedora seja decidida.
O formato descrito nesta Regra 5.09 é o formato padrão WSL para
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Eventos Femininos do WJC.
5.10 Qualificação para eventos QS / Challenger para o ano seguinte:
Sujeito ao seeding do QS:
(a) Os dois (2) melhores surfistas do WJC masculino serão classificados em
todos os eventos QS / Challenger.
Sujeito ao seeding do QS:
(a) As duas (2) melhores surfistas do WJC feminino terão seeding na rodada de
60 para Eventos Challenger e na primeira rodada de seeding de qualquer outro
Evento da QS / Challenger.
(b) As duas (2) primeiras surfistas do WJC feminino terão seeding em todos os
eventos QS / Challenger.
Se houver uma referência ao resultado de um Surfista desses Eventos para fins
de seeding exigida no futuro desses Eventos, e o Surfista tiver um resultado
igual a outro Surfista neste Evento (por exemplo, 3º lugar, seu resultado será
definido por referência à sua pontuação média de baterias naquele evento.
JUNIOR QUALIFICATION SERIES (JQS)
5.11 Premiação e pontos nos eventos JQS: A premiação mínima de eventos
regionais JQS serão definidas pelo Escritório Regional da WSL em consulta
com o Office of Tours and Competition.
5.12 Pontos de Ranking JQS: Os Pontos de Ranking de homens e mulheres
para eventos JQS serão alocados de acordo com a divisão de pontos QS1000
descrita no Anexo B.
5.13 Seleção de Inscrições: A seleção de inscrições para Eventos JQS será
alocada usando o seguinte procedimento de seleção:
(a) Dois (2) Wildcards, um (1) para WSL e um (1) para o licenciado do Evento;
(b) Quatro (4) primeiros colocados dos resultados do WJC do ano anterior que
preencherão primeiro suas respectivas alocações descritas na cláusula (c) (se
entrarem de acordo com este Livro de Regras);
(c) Posições reservadas para surfistas internacionais conforme cada região: Em
formato de trinta e duas (32) pessoas ou menor - formato de quarenta e oito
(48) pessoas - dois formatos de noventa e seis (96) pessoas - três (3), e até um
mínimo de seis (6) para Eventos no formato de cento e vinte e oito (128)
pessoas e acima. Os surfistas serão selecionados em sua ordem de
classificação do JQS.
(d) Todas as inscrições restantes serão fornecidas aos Surfistas Regionais da
WSL na ordem de seu Ranking JQS no ano anterior.
(e) Quaisquer vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.
5.14 Ordem de Seeding JQS: O seeding para os Eventos JQS será na
seguinte ordem:
(a) Os quatro (4) melhores Surfistas do WJC anterior se eles se inscreverem de
acordo com este Livro de Regras (qualquer formato no formato de trinta e duas
(32) pessoas será considerado os dois (2) melhores Surfistas);
(b) Surfistas Regionais do Ranking JQS do ano anterior;
(c) Surfistas Regionais sem um Ranking JQS por ordem de inscrição;
(d) Surfistas internacionais com base na ordem de inscrição.
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5.15 Ranking JQS: O Ranking JQS de uma Região só pode ser de Surfistas
atuais cadastrados naquela Região.
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CAPÍTULO 6: REGRAS DO MASTERS TOUR
6.01 Idade: Para que um Surfista possa competir, ele deve estar dentro dos
parâmetros de idade aplicáveis, permitindo seu seeding de acordo com a Regra
6.04 na Data de Início do Evento.
6.02 Premiação: Um campeonato mundial masculino ou feminino deve ter uma
premiação mínima conforme estabelecido pelo Office of Tours and Competition.
6.03 Seleção de convidados: A seleção de convidados para o Masters World
Championship será alocada usando o seguinte procedimento de seleção:
(a) Para a divisão de quarenta e cinco (45) a cinquenta e quatro (54) anos:
(i) Onze (11) Surfistas para os homens e cinco (5) Surfistas para as mulheres,
conforme selecionados nos rankings da IPS / WSL e resultados de Eventos pré1976 selecionados a critério exclusivo da WSL; e
(ii) Um (1) Wildcard da WSL.
(b) Para a divisão de cinquenta e cinco (55) anos ou mais:
(i) Oito (8) Surfistas para os homens selecionados nos rankings da IPS / WSL e
resultados de Eventos selecionados pré-1976 selecionados a critério exclusivo
da WSL; e
(ii) Um (1) Wildcard da WSL.
As idades referenciadas acima serão determinadas na Data de Início do
Evento.
O atual campeão deve receber uma vaga no evento na mesma categoria.
6.04 Ordem de Seeding: O seeding para os eventos Masters será na seguinte
ordem:
(a) campeão atual;
(b) convites com base em seed points do Masters; e
(c) WSL Wildcards.
6.05 Formato: O formato será um round robin (número de rounds a ser
decidido com base no local do Evento) com um número de Surfistas
(determinado pela WSL) competindo após o round robin em formato de final até
uma final de dois (2) Surfistas é decidido e os vencedores são declarados
campeões de suas respectivas divisões.
6.06 Calendário: Um Evento do Masters pode ser realizado a qualquer
momento durante o ano, mas as datas ficarão a critério exclusivo da WSL, pois
os Eventos do CT terão prioridade para datas específicas durante o ano.
6.07 Convite de Surfistas: Os surfistas que aceitarem um convite da WSL para
entrar em um Evento Masters devem preencher todos os formulários e
formalidades exigidos pela WSL antes de competir.
6.08 Eventos que contam para a qualificação: Todos os resultados do tour de
Masters de um Surfista serão contados para a classificação dos Surfistas no
final de cada Temporada de Surf.
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CAPÍTULO 7: EVENTOS BIG WAVE
Este Capítulo se aplica a Eventos Big Wave (BW) realizados pela WSL em
Pe'ahi, Maui, Havaí e Nazaré, Portugal e Surfistas BW (mesmo que eles
competem em qualquer outro Tour ou Evento da WSL), uma vez que tenham
entrado em acordo com o WSL BW Surfer Agreement com a WSL (o “BW Surfer
Agreement”) e com a Equipe de Apoio dos Surfers de BW, salvo indicação
específica em contrário. As regras dos Capítulos 10–11 podem ser aplicadas
desde que não haja conflito com as Regras deste Capítulo, e o Office of Tours
and Competition considere a regra relevante a ser aplicada em caso de conflito.
Para evitar dúvidas, os Capítulos 13 e 14 se aplicam aos Surfistas BW.
REGRAS GERAIS APLICÁVEIS PARA TODOS OS EVENTOS BW
7.01 Calendário
(a) O Jaws Big Wave Championship é um evento competitivo e é
referido aqui como “Jaws BW”; o Nazaré Tow Surfing Challenge
é um evento competitivo de tow-in e é aqui referido como
“Nazaré BW”. Coletivamente, os eventos Jaws BW e Nazaré BW
são referidos neste capítulo como “Eventos BW”. O número de
Eventos BW (que podem incluir eventos competitivos e não
competitivos ou de exibição) por Temporada BW são decididos
pelo WSL Office of Tours and Competition.
(b) O calendário da WSL será atualizado assim que possível a cada
ano em relação ao status dos Eventos BW.
7.02 Anúncio de Evento BW
(a) A WSL anunciará um Evento BW como sendo “Verde” quarenta e
oito (48) horas antes da data de início de um Evento BW e
notificará todos os Surfistas BW relevantes antes desse anúncio.
Para evitar dúvidas, um Evento BW é considerado "verde"
quando as previsões do tempo e do surf são tais que o Office of
Tours and Competition conclui que é provável que o Evento BW
seja realizado durante o período que começa quarenta e oito (48)
horas após o evento BW ser anunciado como “Verde”.
(b) Espera-se que os Surfistas de BW notifiquem o Diretor da
Competição ao chegar na área local do evento. Qualquer Surfista
BW que não tenha chegado à área local do evento para um
Evento BW pelo menos vinte e quatro (24) horas antes do início
do Evento BW e / ou corre o risco de não chegar a tempo de se
preparar adequadamente para o evento BW aplicável está sujeito
à substituição por um surfista ou equipe alternativo, conforme
determinado pela WSL a seu exclusivo critério.
7.03 Pré-requisitos para competir
(a) Para competir em um Evento BW, o Surfista deve assinar o BW
Surfers Agreement, incluindo o formulário de Isenção, Liberação
e Indenização da WSL antes do início do Evento BW e até a data
designada pela WSL.
(b) A WSL realizará uma reunião de segurança e logística do Evento
BW antes de cada Evento BW de cada Temporada BW. O
encontro é obrigatório para todos os surfistas BW que estão
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competindo em um evento BW e todos os membros da equipe
(conforme definido abaixo) (se aplicável).
(c) Todos os surfistas e membros da equipe BW (se aplicável) devem
cumprir o WSL Safety Plan para o evento, incluindo todos os
requisitos de teste COVID.
7.04 Premiação
(a) Todas as alocações de premiação para um Evento BW serão determinadas
antes do início do Evento BW pelo Office of Tours and Competition, mas será
proporcional à divisão estabelecida no BW Surfers Agreement relevante para
tal Evento BW ("Premiação BW").
(b) A WSL facilitará todos os pagamentos da Premiação BW diretamente na
conta bancária do Surfista BW, a menos que acordado de outra forma pela
WSL.
7.05 Área de Competição BW
(a) Todos os Eventos BW terão uma bóia na Área de Competição, onde
pranchas de surfe extras podem ser colocadas antes do Evento BW ou quando
o Head Judge ou Office of Tours and Competition permitir.
(b) Exceto quando especificado de outra forma nas regras abaixo, quando um
jet ski pegar um Surfista BW (solicitado, por segurança ou de outra forma), o
Surfista BW será deixado em uma área segura na Área de Competição
(conforme determinado pelo Head Judge) e que não oferece nenhuma
vantagem clara para aquele Surfista BW ao iniciar sua remada para retornar ao
line-up.
7.06 Não Comparecimento em Eventos BW
(a) Os Surfistas BW devem comparecer aos Eventos BW para os quais se
qualificam ou são convidados, e aos quais concordam em participar.
(b) O Office of Tours and Competition considerará circunstâncias atenuantes,
incluindo lesão, gravidez como uma exceção a esta Regra 7.06 (uma
“Ausência Justificada”).
(c) Um atestado médico deve ser enviado notificando a WSL assim que
possível de uma Ausência Justificada. O Coordenador Médico da WSL tem o
direito de acompanhar e investigar qualquer informação em todos esses casos.
Qualquer informação fornecida à WSL será mantida em sigilo.
7.07 Gravidez: A partir do momento em que a Surfista BW está grávida e até o
retorno à competição após o nascimento de seu filho, a Surfista BW grávida
deve notificar por escrito sua intenção de competir ou não em um Evento de
BW. Este aviso deve ser fornecido vinte e um (21) dias antes do início da
Temporada BW ou, se necessário durante a Temporada BW, assim que for
razoavelmente praticável, à WSL por meio do Office of Tours and Competition.
Se a Surfista BW confirmar que vai competir e antes da Data de Início do
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Evento decidir não competir, ela abrirá mão da Premiação do Evento. Uma
surfista BW grávida deve fazer o check-in no Evento BW com um membro do
Office of Tours and Competition para receber a premiação e os pontos para
aquele Evento BW. Em qualquer circunstância, a WSL encoraja fortemente que
qualquer Surfista BW grávida cumpra estritamente qualquer conselho médico
que tenha recebido, e qualquer Surfista BW grávida pode ser solicitada a
divulgar tal conselho médico à WSL a qualquer momento. Além disso, se uma
Surfista BW grávida informar à WSL que pretende competir em um Evento de
BW, e a WSL tiver preocupações com a segurança da Surfista BW grávida, a
WSL pode exigir que a Surfista BW grávida forneça a documentação de
autorização médica adequada (e, se necessário, submeter-se a um exame
médico independente) antes de competir no Evento BW. Os detalhes da
gravidez e qualquer orientação médica divulgada serão mantidos em sigilo pela
WSL.
7.08 Concussão: Todos os Surfistas BW devem cumprir os termos de qualquer
Protocolo de Concussão adotado pela WSL. Além disso, após a ocorrência de
uma concussão no treino ou competição, o Surfista BW com concussão não
pode retornar à competição até que seja avaliado e liberado para retornar à
competição por um médico com experiência em concussão. O Surfista BW
deve fornecer a documentação de autorização médica adequada à WSL antes
de competir em um Evento. Os detalhes de qualquer conselho médico
divulgado serão mantidos em sigilo pela WSL.
7.09 Credenciamento / áreas acessíveis
(a) Todos os Surfistas BW serão identificados por motivos de segurança por
fotos digitais de perfil fornecidas pela WSL. Este ou o Cartão de Identificação
WSL dos Surfistas BW é a única forma de identificação necessária para que
eles possam entrar em qualquer uma das áreas reservadas apenas para
Surfistas BW. Em outras áreas para as quais eles são convidados a entrar, eles
podem ser obrigados a ter o passe apropriado fornecido pela WSL. A Equipe de
Apoio pode ser solicitada a usar ou portar algum tipo de passe fornecido pela
WSL, mas também deve levar consigo outra identificação.
(b) Cada Surfista BW deverá receber um (1) passe de convidado para um
membro de sua Equipe de Apoio ou família, desde que os indivíduos tenham
sido aprovados pela WSL. Todas essas pessoas devem cumprir os Planos de
Segurança da WSL.
7.10 Limite de Responsabilidade da WSL: a WSL não será responsabilizada
por qualquer demanda (incluindo compromissos financeiros ou outros feitos
com terceiros) que um Surfista BW fizer sobre notificações (por escrito, verbais
ou não) de um representante da WSL, incluindo, sem limitação, em relação à
sua qualificação ou rebaixamento de um Evento BW, ou sua posição como um
alternativo BW para um Evento BW particular. Todo e qualquer pagamento
devido a um Surfista BW são os estipulados no BW Surfer Agreement e a WSL
não será responsável por nenhum pagamento até que o Surfista BW tenha
assinado tal contrato.
REGRAS ADICIONAIS APLICÁVEIS AO EVENTO JAWS BW
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7.11 Formato: Evento Jaws BW
(a) O formato do evento Jaws BW é de uma disciplina de surf na remada. Os
surfistas competidores de BW são obrigados a pegar as ondas por conta própria,
sem a ajuda de um jet, prancha de surfe motorizada ou outro dispositivo mecânico.
(b) Os competidores para o evento Jaws BW são selecionados com base em seu
desempenho nos eventos BW em anos anteriores, ranking na categoria de Big Wave
Awards Overall Performance e por uma votação de wildcard dos representantes dos
atletas WSL Big Wave e consultores locais de confiança. A seleção final de todos os
Surfistas BW para participação em um Evento BW será determinada pela WSL.
(c) O Evento Feminino Jaws BW a ser realizado em Jaws, Pe’ahi, Maui, Havaí,
consistirá de dez (10) mulheres surfistas e o seguinte formato será usado:
(i) Haverá duas (2) baterias semifinais que incluirão cinco (5) Surfistas BW com 1o,
2o e 3o colocados avançando para a Final. Os 4º e 5º lugares são eliminados do
evento Jaws BW.
(ii) A Final é uma (1) bateria de seis (6) Surfistas BW.
(d) O evento Jaws BW masculino a ser realizado em Jaws, Pe’ahi, Maui, Havaí
consistirá de vinte e quatro (24) Surfistas BW e o seguinte formato será usado:
(i) Round 1 é composto por quatro (4) baterias de seis (6) Surfistas BW com o 1º, 2º
e 3º lugar avançando para as semifinais. Os lugares 4º, 5º e 6º são eliminados do
Evento BW.
(ii) As semifinais são duas (2) baterias de seis (6) Surfistas BW com 1º, 2º e 3º lugar
avançando para a Final. Os lugares 4º, 5º e 6º são eliminados do Evento BW.
(iii) A final é uma (1) bateria de seis (6) Surfistas BW.
(e) As baterias do Round 1 não serão removidas da ordem original para acomodar
qualquer Surfista BW que não puder comparecer à bateria originalmente
programada, independentemente das circunstâncias do Surfista BW.
7.12 Regras Específicas de Baterias para o Evento Jaws BW
(a) Desde que no máximo duas (2) ondas surfadas tenham ocorrido em uma bateria,
o Head Judge pode decidir estender uma bateria por quinze (15) minutos para
garantir que os surfistas BW tenham a melhor oportunidade de surfar as ondas
durante a bateria.
(b) Em relação ao tempo de início da bateria, tempo de chegada e comunicação do
mesmo aos Surfistas BW, o Head Judge determinará o que é justo para a
competição e eficaz nas circunstâncias (por exemplo, se uma buzina é necessária
em um barco) para o evento Jaws BW.
7.13 Critérios de Julgamento para o Evento Jaws BW: Os Surfistas BW devem
atuar de acordo com os elementos-chave de julgamento da WSL para maximizar seu
potencial de pontuação. Os juízes analisam os seguintes elementos principais ao
pontuar uma onda surfada em um evento de BW:
• Comprometimento
• Grau de dificuldade
• Intensidade e tamanho da onda surfada
• Controle
• Manobras
OBS: 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.
OBS: A escala a seguir pode ser usada para descrever uma onda que é pontuada:
0–1.9 = Poor; 2.0–4.9 = Fair; 5.0–6.4 = Good; 6.5–7.9 = Very Good; 8.0–10.0 =
Excellent
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7.14 Tabulação de Onda para o Jaws BW: As pontuações para cada onda surfada
serão determinadas da seguinte forma:
(a) a pontuação máxima será dez (10) e a pontuação mínima será zero (0);
(b) as pontuações mais altas e mais baixas dos Juízes serão eliminadas para cada
onda surfada;
(c) as pontuações restantes dos Juízes serão somadas e, em seguida, calculada a
média, para duas (2) casas decimais.
(d) no final da bateria, a melhor pontuação de um Surfista BW é dobrada e
adicionada à segunda melhor pontuação do Surfista BW, com o total sendo a
pontuação final da bateria do Surfista BW.
7.15 Empates: Onde as pontuações das baterias estão empatadas, o desempate
será definido por:
(a) contar a próxima melhor pontuação de onda de cada surfista BW;
(b) Se o empate persistir, apesar do procedimento mencionado acima, a WSL pode,
a seu exclusivo critério, realizar um surf-off para determinar o vencedor ou
determinar que a Premiação BW seja dividida pelos Surfistas BW.
7.16 Regras de Interferência no Jaws BW
(a) O Surfista BW considerado como tendo a posição de inside para uma onda tem
direito de passagem incondicional por toda a duração daquela Onda. Haverá
interferência se, durante a onda, a maioria dos juízes determinar que um surfista de
BW prejudicou o potencial de pontuação do surfista de BW considerado como tendo
prioridade para a onda.
(b) Qualquer pessoa que ficar em pé na frente de um Surfista BW com direito de
passagem tem a chance de surfar a onda ou sair da onda (kick-out) sem ser aplicado
com interferência, a menos que isso prejudique o potencial de pontuação do Surfista
com direito de passagem. Isso inclui hassling excessivo, puxar o leash ou quebrar
uma regra.
(c) Quando a interferência é solicitada em um Surfista BW em um Evento BW, a
segunda melhor pontuação de onda do Surfista BW será contada como zero (0).
7.17 Responsabilidades do Surfista
(a) Todos os Surfistas BW serão os únicos responsáveis por seus próprios
equipamentos de surfe, roupas de borracha e dispositivos de flutuação pessoais.
(b) Todos os surfistas BW devem usar um dispositivo de flutuação pessoal durante o
evento Jaws BW.
REGRAS ADICIONAIS APLICÁVEIS AO EVENTO NAZARÉ BW
7.18 Formato: Evento Nazaré BW
(a) O formato do Nazaré BW é um evento de tow-in surf.
(b) Os Surfistas BW serão selecionados pela WSL a seu exclusivo critério.
(c) O Evento Nazaré BW terá o seguinte formato:
(i) Doze (12) equipes (cada “Equipe”) com dois (2) Surfistas BW em cada
Equipe.
(ii) As equipes serão selecionadas pela WSL a seu exclusivo critério e podem
ser compostas por homens, mulheres ou ambos.
(iii) Cada equipe em uma bateria deve receber uma lycra com uma cor única. A
WSL fornecerá lycras aos Surfistas BW e um Surfista BW deverá usar a lycra
fornecida durante todo o Evento Nazaré BW (ou seja, durante o surfe, bem
como durante a condução de um Jet Ski).
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(iv) Cada surfista BW que participa de uma equipe pode determinar a
distribuição das ondas com o companheiro de equipe do surfista BW. O
Surfista BW deve se comunicar com a WSL toda vez que houver uma mudança
no Surfista BW que estará surfando.
7.19 Baterias:
(a) As doze (12) Equipes participantes no Evento Nazaré BW serão divididas
em três (3) grupos: Grupo A, Grupo B e Grupo C, conforme determinado pela
WSL a seu exclusivo critério. Cada Grupo terá quatro (4) equipes.
(b) Haverá seis (6) baterias de cinquenta (50) minutos cada durante o Evento
Nazaré BW (sujeito à Regra 7.19 abaixo). Cada grupo deve participar em duas
(2) baterias, conforme estabelecido abaixo:
• Bateria 1: Grupo A (Equipes 1, 5, 8, 12)
• Bateria 2: Grupo B (Equipes 3, 4, 9, 10)
• Bateria 3: Grupo C (Equipes 2, 6, 7, 11)
• Bateria 4: Grupo A (equipes 1, 5, 8. 12)
• Bateria 5: Grupo B (equipes 3, 4, 9, 10)
• Bateria 6: Grupo C (Equipes 2, 6, 7, 11)
7.20 Limite de Ondas
(a) Não há limite de quantas ondas um Surfista BW em uma equipe
pode surfar durante uma única bateria ou evento BW Nazaré.
(b) A WSL reserva-se o direito de prolongar o tempo total para o
Evento Nazaré BW ou reduzir o número de baterias, dependendo
das condições do Evento Nazaré BW. Conforme determinado
pela WSL a seu exclusivo critério. A WSL se empenhará, em
cada caso, para garantir que o tempo total alocado a cada
equipe seja comparável.
(c) Haverá um aviso de cinco (5) minutos fornecido a todos os
Surfistas BW competidores antes do final de cada bateria no
Evento Nazaré BW.
7.21 Prioridade
(a) O Evento Nazaré BW irá utilizar um sistema de prioridade rotativa.
A prioridade inicial em cada bateria será atribuída por um sorteio
da WSL antes do Evento Nazaré BW.
(b) Um Juiz de Prioridade e um operador de sistema de Prioridade
serão posicionados em um local com uma visão clara do
intervalo e irão alocar a prioridade durante o Evento Nazaré BW,
que será comunicado aos Surfistas BW e sua Equipe de Apoio
através de um display visual e rádio.
(c) A equipe com a primeira prioridade deve ter a primeira escolha
para selecionar quaisquer ondas. As equipes com uma
prioridade mais baixa (segunda à terceira ou quarta - conforme
aplicável) podem surfar qualquer onda que a equipe com
primeira prioridade tenha passado (na ordem em que as
alocações de prioridade restantes são publicadas). Equipes com
prioridade menor também podem avaliar qualquer onda que uma
equipe com prioridade maior esteja avaliando, desde que não
interfiram na trajetória da equipe prioritária ou, de forma alguma,
prejudiquem seu potencial de pontuação.
(d) Se uma equipe com uma prioridade mais baixa faz um esforço
comprometido para entrar numa onda, mas tem que abandonar a
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onda devido a outra equipe com uma prioridade mais alta
fazendo um esforço comprometido ou surfando na mesma onda,
então a equipe com a prioridade mais baixa não vai perder sua
prioridade.
(e) Uma onda será considerada selecionada assim que um Surfista
BW largue a corda de tow-in, faça um esforço claro para entrar
numa onda ou exclua outras equipes de pegar uma onda
livremente bloqueando sua trajetória. Assim que uma onda for
selecionada por um surfista BW, independentemente se o
surfista BW surfar a onda, a equipe do surfista BW cai para a
última prioridade ao retornar à área de drop principal.
(f) Uma vez que uma equipe surfa uma onda e recupera o surfista
BW, a equipe deve pilotar seu jet para fora do line-up designada
como o “Ready Area”. A alocação de prioridade é baseada em
quem o Juiz de Prioridade acredita ter alcançado o “Ready Area”
e efetivamente estar pronto para surfar primeiro. Assim que uma
equipe estiver pronta, ela pode retomar a surfar, começando na
última Prioridade. Nos casos em que vários Surfistas BW
atingirem o “Ready Area” e ficarem prontos para surfar
aparentemente ao mesmo tempo, a prioridade irá para o Surfista
que não teve a última prioridade.
(g) Espera-se que todos os Surfistas BW observem as regras
habituais de interferência de embarcações e evitem interferir com
outras equipes, incluindo a minimização o “wake” nos caminhos
das outras equipes.
7.22 Penalidade de Prioridade
(a) Quaisquer interferências de prioridade serão decididas pelo Painel
de Juízes, o Head Judge e o Juiz de Prioridade. As penalidades
de prioridade serão decididas pelo Diretor da Competição.
(b) Qualquer equipe com menor prioridade que claramente impedir os
esforços de uma equipe de maior prioridade para pegar ou surfar
uma onda será culpada de uma infração de penalidade e o valor
da Interferência do Surfista será determinado como zero (0).
Além disso, com base na gravidade da infração, o Diretor da
Competição pode impor as seguintes penalidades:
(i) Desqualificação da Equipa do Evento Nazaré BW; e / ou
(ii) Penalidade de Interferência 3: A Onda de maior pontuação do
Surfista que interfere será zero.
(c) As penalidades de prioridade serão comunicadas à Equipe
interferente e aos demais Surfistas BW por rádio.
7.23 Critérios de julgamento para o Evento Nazaré BW: Os
surfistas BW devem cumprir os elementos-chave de julgamento
da WSL para maximizar seu potencial de pontuação. Os juízes
analisam os seguintes elementos principais ao pontuar uma
Onda Surfada em um Evento Nazaré BW:
• Comprometimento
• Grau de dificuldade
• Intensidade e tamanho da onda surfada
• Controle
• Manobras
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OBS: É importante notar que a ênfase de certos elementos depende
da localização e das condições do dia, bem como nas mudanças
das condições durante o dia.
OBS: A escala a seguir pode ser usada para descrever uma onda
surfada que é pontuada:
0–1.9 = Poor; 2.0–4.9 = Fair; 5.0–6.4 = Good; 6.5–7.9 = Very Good; 8.0–10.0
= Excellent
7.24 Pontuação de Ondas Nazaré BW: As pontuações de cada onda
serão determinadas da seguinte forma:
(a) a pontuação máxima será dez (10) e a pontuação mínima será
zero (0);
(b) as pontuações mais altas e mais baixas dos Juízes serão
eliminadas para cada Onda;
(c) as pontuações restantes dos Juízes serão somadas e, em
seguida, calculada a média, para duas (2) casas decimais;
(d) ao final de cada bateria, a melhor pontuação de um Surfista BW é
dobrada e adicionada à segunda melhor pontuação do Surfista
BW, com o total sendo a pontuação final da bateria do Surfista
BW;
(e) após a conclusão de ambas as baterias, a pontuação final de cada
bateria do Surfista BW será combinada para determinar a
pontuação final do Surfista BW, que determinará o vencedor
masculino e feminino; e
(f) a pontuação final de cada Surfista BW em cada Equipe será
combinada, e a equipe com a maior pontuação total será a
vencedora do Prêmio de Melhor Equipe.
7.25 Empates: Quando a pontuação das baterias estiver empatada, o
desempate será definido pela contagem da melhor pontuação de
onda de cada Surfista BW. Caso o empate não possa ser
desfeito dessa maneira, a próxima melhor onda de cada Surfista
será contada até que o empate seja desfeito. Se o empate
persistir, apesar do procedimento mencionado acima, a WSL
pode, a seu exclusivo critério, realizar um surf-off para
determinar o vencedor ou determinar que a Premiação BW seja
compartilhado pelos Surfistas BW.
7.26 Premiação Adicional:
(a) Após a conclusão do Evento Nazaré BW, os juízes da WSL do
evento determinarão o Prêmio Jogos Santa Casa Most
Committed Award.
(b) Os critérios de julgamento do Prêmio Jogos Santa Casa Most
Committed Award considerarão o seguinte:
(i) Tamanho da onda do início ao fim da onda surfada;
(ii) Número de manobras com força e funcionais demonstradas;
(iii) Posicionamento crítico dentro ou perto do tubo (se houver); e
(iv) Conclusão bem-sucedida da parte significativa da onda.
7.27 Jet Ski e Responsabilidades da Equipe
(a) Os Surfistas BW nas equipes devem compartilhar as funções de
pilotagem determinadas pelos membros da equipe a seu critério.
O piloto de jet ski qualificado deve assinar o BW Surfers
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Agreement, incluindo o formulário de Isenção, Liberação e
Indenização da WSL antes do início de um Evento BW e até a
data designada pela WSL.
(b) Cada equipe deve fornecer um “Spotter” que será posicionado na
torre de eventos do Nazaré BW, que será o principal canal de
comunicação com a equipe via rádio em um canal privado
atribuído. O Spotter será posicionado ao lado do Diretor da
Competição, do Juiz de Prioridade e do Diretor de Segurança
Aquática e ajudará no gerenciamento das comunicações para
sua equipe específica.
(c) Cada equipe deve fornecer um piloto de jet ski qualificado, que
será uma pessoa de segurança dedicada para a equipe. Para
evitar dúvidas, várias equipes podem usar o mesmo piloto de jet
ski qualificado como seu responsável pela segurança.
(d) Cada equipe será responsável pelo fornecimento,
armazenamento, amarração, combustível e manutenção de seu
jet e equipamentos de segurança.
(e) A WSL fornecerá um rádio à prova d'água para uso durante o
Evento Nazaré BW para cada Equipe que solicitar um rádio e
solicitar o mesmo antes do Evento Nazaré BW (incluindo uma
Equipe Especial, para uso durante o Evento Nazaré BW).
(f) Todos os surfistas BW serão os únicos responsáveis por seus
próprios equipamentos de surf, roupas de borracha e dispositivos
de flutuação pessoais.
(g) Todos os surfistas BW (e pilotos de jet ski) devem usar um
dispositivo de flutuação pessoal durante o Evento Nazaré BW.
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CAPÍTULO 8: REGRAS DE EVENTO EM SISTEMA DE ONDAS (“WAVE
SYSTEM”)
As regras neste capítulo são aplicáveis a todos os eventos competitivos de surfe
conduzidos em um Sistema de Ondas. Antes de qualquer Evento conduzido em um
Sistema de Ondas, o Office of Tours and Competition fornecerá as regras do Evento
para os Surfistas que competirem no Evento pelo menos quatorze (14) dias antes do
início do Evento.

© Copyright 2021 Association of Surfing Professionals LLC

Page 63

CAPÍTULO 9: REGRAS DO AIRTOUR
As regras neste capítulo são aplicáveis a todos os eventos competitivos do
AirTour.
9.01 Convite aos Surfistas
(a) Surfistas (Surfistas do CT ou não) devem ser convidados a competir em
Eventos AirTour pela WSL.
(b) Os surfistas que aceitarem um convite da WSL para competir em um evento
AirTour devem preencher todos os formulários, isenções e contratos
necessários conforme solicitado pela WSL antes de competir.
(c) Performances dentro e fora das competições da WSL serão levadas em
consideração ao selecionar os Surfistas a serem convidados para um
Evento AirTour.
(d) Wildcards também podem ser selecionados para competir e podem ser
selecionados por competição de vídeo ou de outra forma, a critério da
WSL.
9.02 Pontuação: Pontuação Geral
(a) Cada aéreo completado é pontuado e pode haver vários aéreos durante
uma Onda Surfada.
(b) Cada aéreo é pontuado de 0,1 a 10,0 (dez), dividido em incrementos de um
décimo (por exemplo, 7,3).
(c) A média das três (3) pontuações do juiz é a pontuação do respectivo aéreo.
(d) Qualifying Round:
(i) No final Qualifying round, o aéreo com a melhor pontuação do Surfista é
dobrado e adicionado à segunda melhor pontuação do Surfista, sendo
o total a pontuação final do Surfista na rodada de qualificação.
(ii) Para evitar dúvidas, a pontuação da rodada de qualificação de um Surfista
pode levar em consideração os aéreos de ambas as baterias durante
a rodada de qualificação.
(d) Final: Ao final da final, o aéreo com a melhor pontuação do
Surfista é considerado para determinar sua colocação.
9.03 Formato
(a) Os Eventos do AirTour consistirão de dezoito (18) Surfistas e o formato
consistirá em uma Rodada de Qualificação e uma Final.
(b) A Rodada de Qualificação envolve seis (6) baterias com duração de trinta
(30) minutos cada. Cada surfista competirá duas vezes na rodada de
qualificação. Uma vez nas baterias 1 - 3 e novamente nas baterias 4 6.
(c) O Surfista é colocado em sua bateria a critério da WSL.
(d) Os seis (6) Surfistas com as melhores pontuações nas rodadas de
qualificação avançam para a Final.
(e) A Final tem uma bateria de trinta (30) minutos, mas está sujeita a alterações
pela WSL.
9.04 Empates
(a) Em caso de empate no final da rodada de qualificação, o desempate será
definido pela próxima nota mais alta de cada Surfista. Se o empate
não puder ser desfeito desta maneira, o empate será desfeito
conforme determinado pela WSL no momento a seu exclusivo critério
(por exemplo, pelo ranking atual, se disponível, surf-off ou algum outro
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método justo de distinguir o desempenho do Surfista).
(b) Para empates no final da Final:
(i) Para o primeiro lugar, um Surf-Off (ou Surf-Offs) será conduzido entre os
Surfistas relevantes até que um vencedor seja determinado. O SurfOff será realizado por um período determinado pela WSL no
momento.
(ii) Para todos os outros lugares na Final, os empates não serão desfeitos e a
premiação relevante para esses lugares será dividido igualmente
entre os Surfistas.
9.05 Calendário: Um evento AirTour pode ser realizado a qualquer momento
durante o ano, mas as datas ficarão a critério exclusivo da WSL. Os
eventos CT podem ter prioridade durante sua janela de eventos. Um
Evento AirTour também pode ser executado ou sancionado
separadamente de um evento CT.
9.06 Composição do Painel de Juízes: O painel de juízes para um Evento
AirTour será composto por três (3) juízes internacionais.
9.07 Critérios de Julgamento
(a) Os surfistas devem atuar de acordo com os elementos-chave de julgamento
da WSL para maximizar seu potencial de pontuação.
(b) Os juízes analisam os seguintes elementos principais ao pontuar um aéreo
completo durante um evento AirTour:
● Manobras inovadoras e progressivas;
● Grau de dificuldade;
● Técnica;
● Altura / amplitude;
● Comprometimento;
● Estilo;
● Velocidade;
● Força; e
● Controle.
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 viagem que é pontuada:
0–1.9 = Poor; 2.0–4.9 = Fair; 5.0–6.4 = Good;
6.5–7.9 = Very Good; 8.0–10.0 = Excellent
9.08 Prioridade e Interferência
(a) Não há prioridade durante um evento do AirTour.
(b) As regras de interferência para situações não prioritárias se aplicam
(consulte a Regra 11.04), exceto que se uma interferência for aplicada
em um Surfista, apenas a melhor onda do Surfista será contada para
sua pontuação de bateria.

© Copyright 2021 Association of Surfing Professionals LLC

Page 65

CAPÍTULO 10: REGRAS DE COMPETIÇÃO
As Regras neste Capítulo são aplicáveis a todos os Eventos, a menos que
especificamente declarado de outra forma neste Capítulo ou uma regra entre em
conflito direto com este Livro de Regras, caso em que a regra conflitante em seu
respectivo Capítulo será aplicada.
10.01 A Chamada (The Call): Para eventos do CT e eventos não-CT, onde um
representante do Office of Tours and Competition participe em sua
capacidade oficial:
(a) Em relação ao processo de competição, as ondas devem ser consideradas
contestáveis em tamanho e forma. O Head of Tours and Competition (ou
representante designado) tomará a decisão final (ou seja, a "Chamada")
em consulta com o Head Judge e Representante (s) dos Surfistas do CT,
cuja decisão será tomada em uma área privada apenas com estes três (3)
partes presentes.
(b) Se as condições forem consideradas contestáveis para homens e mulheres de
acordo com a Regra 10.01 (a) e o Representante dos Surfistas masculino
e feminino não puderem concordar se os homens ou mulheres competirão
primeiro, o Head of Tours and Competition (ou designado representante)
tomará a decisão final em consulta com o Head Judge e o Diretor da
Prova, se aplicável.
(c) Quando a Regra 10.01 (a) e (b) não se aplica:
(i) Em relação ao procedimento da competição, as ondas devem ser consideradas
contestáveis em tamanho e forma na opinião da maioria do Representante
dos Surfistas, Head Judge e Diretor da Prova. Esta decisão deve ocorrer
em uma área privada com apenas as três (3) partes mencionadas acima
envolvidas. O Representante dos Surfistas será determinado pelos demais
Surfistas do Evento, desde que a bateria não seja a primeira a continuar
após a chamada. Para um evento combinado, o Diretor da Prova, os
Representantes dos Surfistas masculinos e femininos e o Head Judge se
reunirão para fazer a chamada.
(ii) Se as condições forem consideradas contestáveis para homens e mulheres de
acordo com a Regra 10.01 (c) (i) e o Representante dos Surfistas
masculino e feminino não puderem concordar se os homens ou mulheres
competirão primeiro, o Diretor da Prova fará a decisão final em consulta
com o Head Judge.
(d) O Head of Tours and Competition (ou representante) ou Head Judge pode
cancelar o Evento durante uma bateria se nenhuma onda for surfada e as
condições se deteriorarem rapidamente ou inesperadamente.
10.02
Duração de Baterias
(a) Para duração de bateria de todos os Eventos da WSL, consulte a Regra 2.08.
(b) Variações nas durações de bateria em eventos CT e eventos QS / Challenger
Series podem ser permitidas nos casos em que pode haver tempo
insuficiente para terminar um evento. O representante do Office of Tours
and Competition, o Diretor de Surfe e o Head Judge da WSL decidirão isso
no momento relevante.
(c) Os dispositivos e métodos de marcação de tempo da WSL devem ser usados
em todos os Eventos WSL. O Head Judge da WSL arbitrará a
cronometragem de todas as baterias.
(d) Sob nenhuma circunstância haverá qualquer extensão de tempo uma vez que
uma bateria tenha começado. Se uma bateria for interrompida por
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qualquer motivo, ela será interrompida pelo Head Judge da WSL e
reiniciada quando todos os Surfistas estiverem o mais próximo possível da
mesma posição no momento em que a bateria foi interrompida e
continuará pelo restante do período original. Se estiver em uma situação
de prioridade, os Surfistas mantêm sua posição de prioridade. Não
obstante o acima exposto, se o Head Judge da WSL, a seu exclusivo
critério, determinar que nenhum Surfista teve uma vantagem definitiva no
momento do cancelamento ou se as condições alteradas impossibilitarem
os Juízes de manter a mesma escala, a bateria inteira pode ser reiniciada.
(e) Se nenhum Surfista tiver surfado uma onda após dez (10) minutos em qualquer
bateria de trinta (30) minutos ou menos ou nas Finais do Evento, o Head
Judge poderá: (a) continuar, com a situação de prioridade mantida; (b)
reiniciar, continuando a situação de prioridade caso tivesse sido
estabelecido; ou (c) adiar e refazer a bateria a seu exclusivo critério,
levando em consideração todas as circunstâncias.
(f) Se nenhum Surfista tiver surfado uma onda após quinze (15) minutos em
qualquer bateria de trinta e cinco (35) minutos ou mais (exceto para as
Finais do Evento), o Head Judge pode: (a) continuar com a situação de
prioridade estabelecida; (b) reiniciar, continuando a situação de prioridade
caso tivesse sido estabelecida; ou (c) adiar e refazer a bateria a seu
exclusivo critério, levando em consideração todas as circunstâncias.
(g) O Head of Tours and Competition ou o Head Judge podem declarar que não
haverá reinício de bateria para um Evento antes de qualquer Evento
começar devido a restrições de tempo.
(h) Se o Beach Marshall informar aos surfistas em uma bateria o tempo de bateria
errado, o seguinte deve ocorrer:
(i) Se o tempo real da bateria for menor do que o tempo informado pelo Beach
Marshall, haverá um reinício mais tarde para o período de tempo restante
com todos os surfistas partindo do line-up.
(ii) Se o tempo real da bateria for maior do que o informado pelo Beach Marshall, a
bateria irá até o final do tempo real definido pelo Head Judge.
(i) Para eventos não-CT, o Diretor de Surf é a única pessoa que pode
fornecer a programação exata dos eventos, entretanto as informações
fornecidas no quadro de avisos oficial do evento por eles ou pelo
Beach Marshall serão consideradas oficiais. Se qualquer outro
funcionário do Evento ou WSL for questionado e informações
incorretas forem recebidas, posteriormente perdendo o horário de
uma bateria ou algum outro problema, o Surfista não terá o direito de
protestar. Se o Diretor de Surf der informações erradas e um surfista
perder o horário de uma bateria, um re-surf deverá ocorrer. O Diretor
de Surf também pode, a seu critério, adiar a bateria de um Surfista
em um horário não programado se determinar que o Surfista tem uma
desculpa legítima para justificar tal ação. Para eventos do CT, a
função do Diretor de Surf acima será de responsabilidade do Office of
Tours and Competition.
(j) O licenciado do Evento deve fornecer um quadro de avisos oficial onde a
programação diária é postada para todos os Surfistas verem a qualquer
momento.
10.03
Início e Término de Baterias
(a) Todos os Surfistas devem permanecer em qualquer área designada de
“Marshalling” antes do início da bateria, se informados para fazê-lo. A área
de marshalling será determinada pelo Head Judge.
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(b) Os toques de sirene ou buzina devem ser usados para iniciar e terminar as
baterias com um (1) toque para iniciar e dois (2) toques para terminar.
(c) Um aviso visual de cinco (5) minutos conforme descrito na Regra 10.03 (d) e um
aviso pelo PA devem ser dados antes do término da bateria.
(d) Para o sistema de disco de cronometragem, um sistema de disco grande, com
pelo menos 750 mm quadrados, também deve ser usado com um lado
verde para indicar que a bateria começou (aviso visual) e um amarelo ou
laranja (laranja para aqueles eventos que desejam usar amarelo como cor
de lycra) para indicar aos Surfistas que faltam menos de cinco (5) minutos
restantes na bateria.
(e) O locutor deve fazer uma contagem regressiva de cinco (5) segundos no final de
cada bateria e quando a contagem regressiva chegar a zero, a sirene deve
soar e a bateria deve terminar imediatamente. O fim oficial da bateria é no
início do primeiro toque.
(f) O sistema de disco de cronometragem deve estar na posição neutra sem
nenhuma cor aparecendo assim que o locutor chegar a zero na contagem
regressiva.
(g) Ao final da bateria, os Surfistas devem retornar à praia de deitados na prancha.
Um surfista pode ser penalizado a critério do Head Judge se surfar uma
onda durante a próxima bateria. Além disso, qualquer Surfista que
permanecer na Área de Competição durante a próxima bateria e não fizer
todos os esforços para retornar à praia também pode ser penalizado de
acordo com este Livro de Regras.
(h) No final e durante a bateria, o Surfista deve estar claramente na face da onda,
fazendo um movimento para se levantar, com as mãos saindo das bordas
(exceto grab rail) para que a onda seja pontuada. Nenhuma onda será
pontuada pelo painel de juízes se as mãos do Surfista não tiverem saído
das bordas no momento em que a sirene tocar no início da bateria ou se,
antes do tempo, a primeira das duas sirenes tocar para indicar o final da
bateria, as mãos do surfista não saíram das bordas.
(i) O Surfista não deve surfar uma onda na Área de Competição antes do início de
sua bateria ou a Onda não será pontuada e poderá ser aplicada uma
multa por onda. Se estiver em uma situação de prioridade, seu (s)
oponente (s) ganharão prioridade automaticamente, a menos que em
espera oficial (“on hold”).
(j) O intervalo de tempo entre as baterias, uma vez que os Surfistas da bateria
tenham remado para o line-up, não deve ser superior a dois (2) minutos, a
menos que devido a circunstâncias imprevistas ou se o formato de bateria
simultânea estiver sendo usado.
(k) Cinco (5) minutos antes do início da competição, os Surfistas serão avisados de
que devem deixar a Área de Competição. No aviso de dois (2) minutos,
qualquer Surfista que ainda estiver na Área de Competição que não
estiver fazendo um esforço para remar até a praia será multado de acordo
com a Regra 14.12.
(l) Para eventos Finais, será recomendado que a bateria seja iniciada assim que
uma série chegar à área de competição.
10.04
Interrupções de Bateria
(a) No caso de qualquer bateria ter que ser interrompida por perigo extremo,
conforme decidido pelo Head Judge da WSL e pelo Head of Tours and
Competition (ou seu representante designado) em Eventos do CT ou pelo
Diretor de Surf em Eventos não CT, os seguintes procedimentos devem
ser adotados:
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(i) Para interromper a bateria, o Head Judge deve iniciar toques contínuos de buzina
e mover o sistema de disco de cronometragem para a posição desligada.
(ii) Se disponível, comunique-se com os pilotos de jet skis para remover os Surfistas
da Área de Competição para um local seguro, de acordo com o plano de
gerenciamento de segurança de jet ski da WSL e o Capítulo 12 deste Livro
de Regras.
(Iii) Quando for determinado pela mesma pessoa ou pessoa que parou a bateria que
as condições são novamente seguras, a bateria irá reiniciar com o tempo
restante de quando a bateria foi interrompida, a menos que o Head Judge
considere que as condições mudaram ou que competição justa entre os
surfistas seria comprometido. Nessas situações, a bateria reiniciará
integralmente.
(b) Se um Surfista sentir que está em perigo devido a um tubarão ou risco
semelhante de ataque de animal e deixar a água, o Head Judge deve
parar a bateria e usar o procedimento desta Regra 10.04 para avisar os
outros Surfistas de bateria, mesmo que o Head Judge não consegue ver o
perigo.
(c) Quando ocorrer um incidente que considere que uma bateria pode ser surfada
novamente de acordo com este Livro de Regras, a bateria será chamada
de Under Review "em revisão". Os Surfistas relevantes (conforme
determinado pelo Head Judge) serão notificados imediatamente e caso um
re-surf seja declarado, os resultados obtidos na bateria que causou o resurf serão substituídos pelos resultados da bateria de re-surf para fins
oficiais.
(d) Quando ocorrerem circunstâncias imprevistas relacionadas a uma bateria, o
Office of Tours and Competition (Eventos do CT) ou o Representante do
Tour da WSL (eventos não do CT) consultará o Head Judge e o Diretor de
Surf da WSL para determinar uma resolução, que pode incluir re-surf da
bateria.
(e) Somente em eventos de CT, o Head Judge pode suspender uma bateria
(indicada por um único toque de buzina) a qualquer momento para revisar
um incidente que possa afetar a situação atual da bateria. Após a
conclusão da revisão e uma decisão sendo tomada, a bateria pode;
(i) Continuar a partir do momento em que foi suspenso; ou
(ii) Reinicie se o incidente foi considerado como afetando a situação de bateria
atual.
O Head Judge consultará o Head of Tours and Competitions Office ou outros
considerados relevantes pelo Head Judge no momento, e os Surfistas
serão notificados de (i) ou (ii) por locutores de praia.
(f) No caso de falha no sistema de som, a bateria pode ser suspensa a critério do
Head Judge, que se comunicará com a equipe de segurança aquática
para informar os Surfistas da situação. O Head Judge decidirá a seu
critério se reiniciar ou recomeçar uma bateria uma vez que uma bateria
tenha sido colocada em espera.
10.05
Pontuação de Ondas: Tabulação de bateria para todos os eventos WSL:
(a) as notas altas e baixas dos Juízes são eliminadas para cada onda;
(b) a média das pontuações restantes dos Juízes totalizados será determinada em
nota máxima de dez (10), com duas (2) casas decimais; e
(c) no final da bateria de um Surfista, as duas (2) melhores ondas contadas são
somadas para a pontuação de tal Surfista.
10.06 Empates: Onde as pontuações da bateria estiverem empatadas, o
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desempate será determinado por:
(a) contar a melhor nota de cada Surfista;
(b) caso o empate não possa ser desfeito desta maneira, o tabulador compararia a
próxima melhor onda de cada Surfista até que o empate seja desfeito; e
(c) se o empate não puder ser desfeito após descrito acima, os Surfistas terão um
surf-off a menos que o empate seja zero, então o procedimento de avanço
para a próxima rodada será de acordo com seu seeding. Não obstante o
acima exposto, o Head of Tours and Competition terá o critério realizar um
re-surf na bateria onde o Head Judge determinar que não houve ondas
surfáveis para competir.
10.07 Protestos: as decisões dos juízes em eventos que envolvem julgamento, tais
como, mas não se limitando a, a pontuação para uma bateria, são finais.
Nenhum surfista pode protestar contra tais decisões de julgamento. Se
houver uma crença razoável de que a decisão dos Juízes em um Evento
está em conflito com as regras deste Livro de Regras, o Surfista pode
apelar da decisão e solicitar que uma decisão correta seja tomada. O
processo de apresentação de um protesto é o seguinte.
(a) O Surfista deve preencher um formulário de protesto, que está disponível no
Beach Marshall.
(b) O Surfista deve devolver o formulário de protesto preenchida ao Beach Marshall.
(c) O Beach Marshall fornecerá o formulário de protesto ao Head Judge da WSL.
(d) O Head Judge da WSL discutirá o protesto com o Surfista no final do dia por até
trinta (30) minutos.
(e) O Head Judge da WSL então considerará o protesto e dará a decisão final. Não
haverá mais revisão do protesto.
10.08 Anúncios
(a) Os locutores de praia nunca podem anunciar as séries que se aproximam.
(b) O Head Judge tem o direito de anular colocar o som em mudo enquanto equipes
de televisão etc. estão fazendo entrevistas e pode dizer aos locutores de
praia para fazerem atualizações de tempo e situação durante suas
entrevistas. É imperativo que os Eventos forneçam áreas de entrevista em
locais com baixo ruído (e, em qualquer caso, as entrevistas na praia não
devem ser conduzidas perto de alto-falantes). A comunicação com os
Surfistas na água e o cumprimento deste Livro de Regras sempre tem
prioridade.
(c) Durante uma bateria, o locutor de praia não deve anunciar a pontuação dos
Surfistas ou o padrão da onda surfada até que todas as pontuações dos
Juízes sejam inseridas no sistema.
(d) As pontuações e a situação da bateria devem ser anunciadas durante toda a
bateria.
(e) Se o locutor de praia der uma pontuação e ela estiver errada devido aos Juízes
que inseriram uma pontuação incorreta ou o comentarista deu a
pontuação errada, os Surfistas não terão o direito de protestar.
(f) Se algum Surfista solicitar informações da água durante uma bateria, ele deve
usar sinais manuais conforme descrito abaixo:
(i) Pontuação ou situação de bateria (última nota, soma de bateria, pontuação
necessária para vencer, etc.) é um braço diretamente acima da cabeça do
Surfista.
(ii) O tempo restante é uma mão tocando a outra acima da cabeça.
(iii) Prioridade é ambos os braços acima da cabeça.
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10.09
Regras para Caddy
(a) O Surfista deve registrar seu Caddy no Beach Marshall antes de receber sua
lycra de competição e tal Caddy não deve estar sujeito a nenhuma
disciplina ou ordem vigente da WSL. Consulte a Regra 14.09 para as
consequências.
(b) O Caddy de um Surfista (um (1) por cada Surfista no máximo) pode entrar na
água uma vez que uma prancha seja perdida ou quebrada, a menos que
em condições de surf onde Caddies de água não sejam permitidos.
(c) Caddies aquáticos podem entrar na água em uma área definida se o Head
Judge da WSL considerar adequado.
(d) Se o Caddy (1) surfar uma onda ou (2) interferir de alguma forma com os outros
Surfistas, na opinião do painel de julgamento, o Surfista para quem está
fazendo caddy será multado por onda. Uma penalidade de interferência
também será aplicada ao Surfista para o qual estiver fazendo caddy.
(e) Todos os Caddies estão sujeitos a este Livro de Regras, assim como o Surfista
que eles representam, o que pode ser aplicado ao Surfista se o Caddy
deixar de cumprir este Livro de Regras.
(f) Os surfistas só podem usar pranchas de surfe de reposição carregadas por seu
próprio Caddie após o início da bateria.
(g) Qualquer uso de qualquer equipamento que não seja uma prancha de surf (por
exemplo, barcos infláveis, pranchas de patrulha de água ou jet skis,
embarcações de fotógrafos ou surfistas de bateria anteriores ou atuais ou
outras pranchas de surf Caddies) será considerado uma interferência se o
Surfista, após usar um deles, entrar novamente na Área de Competição e
surfar uma onda extra, ou interfere com qualquer outro Surfista ao remar
ou se posicionar. Não obstante o anterior, se a segurança aquática
determinar que um Surfista está em uma situação de risco de vida, a
segurança aquática pode remover o Surfista da zona de impacto e colocálo em um local seguro, não mais perto da Zona de Drop Principal, de onde
o Surfista pode continuar sua bateria.
(h) Caddies que entregaram sua prancha para o Surfista para o qual estão
transportando podem obter o uso do Jet-ski, se estiver sendo usado e
disponível, para transportá-los para uma prancha perdida ou para a praia.
Se forem levados para a prancha perdida, eles podem transportá-la de
volta para a área determinada; entretanto, se forem transportados para a
praia, devem remar de volta à área definida para os Caddies.
(i) Se um Surfista decidir não ter um Caddy, ele deverá retornar à praia ou barco
com suas pranchas extras para fazer a troca.
(j) Os surfistas devem fazer a remada de volta para a Zona de Drop Principal por
conta própria, sem assistência de qualquer outra forma que não seja
permitida por um Jet neste Livro de Regras.
(k) O Head Judge pode definir parâmetros no início de um Evento para todos os
Caddies cumprirem estritamente em relação ao comportamento e a este
Livro de Regras.
10.10

Coaching por Dispositivos Eletrônicos: Os surfistas estão proibidos de
receber comunicação eletrônica na Área de Competição de qualquer fonte
fora do Representante do Tour da WSL.

10.11

Equipamento Aprovado
(a) Em todos os momentos, o Office of Tours and Competition terá o
direito de exigir que os Surfistas usem os equipamentos especificados
pelo Office of Tours and Competition, seja por motivos de segurança ou
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outros. Não obstante o acima exposto, o Office of Tours and Competition
não terá o direito de exigir o uso de uma determinada marca de prancha
ou leash. Em todos os momentos, a competição justa e os melhores
interesses do esporte serão a prioridade.
(b) O WSL Tour Director em Eventos pode, a critério do Diretor, declarar
um Surfista inelegível para ser pontuado ou sua pontuação / resultados
perdidos se as instruções relativas ao equipamento em uso não forem
seguidas por um Surfista. Os surfistas podem ter negado a capacidade de
usar certos equipamentos enquanto competem em eventos (ou seja,
proibido o uso de SUPs, remos ou esquis de surf).
10.12

Não Comparecimento: Em eventos não CT onde os Surfistas se recusam
a competir, mesmo que a maioria do Head Judge, Diretor de Surf e
Representante dos Surfistas tenham concordado que a competição
continuará, uma penalidade será aplicada a tais Surfistas de acordo com o
Capítulo 14. Se nenhum Surfista competir, então o seed mais alto
avançará. A bateria deve ser executada conforme programado, com ou
sem os surfistas na água.

10.13

Trajes de Competição
(a) Sob nenhuma circunstância o Surfista pode ser forçado a usar
qualquer traje durante a competição ou em cerimônia de premiação
que não seja a lycra de competição.
(b) Os surfistas usarão a lycra de competição fornecida pela WSL até
serem devolvidos ao Beach Marshall no final da bateria e, se
apropriado, durante as entrevistas pós-bateria ou durante a entrega
dos prêmios.
(c) Não é permitida a cobertura da camisa de competição com bandeiras
nacionais, toalhas, etc.
(d) Os surfistas podem trazer sua prancha para o palco de entrega de
prêmios; desde que tal prancha seja segurada pelo Surfista ao seu
lado.
(e) Os surfistas podem usar roupa de neoprene / shorts, calçados, óculos
escuros e / ou relógio fornecidos por seu patrocinador de roupas,
equipamentos e / ou acessórios com a marca do patrocinador no
palco de entrega dos prêmios; desde que tais itens sejam parte
genuína dos negócios de tal patrocinador. Os surfistas também
podem usar no palco da premiação um boné ou outro acessório para
cabeça (e / ou carregar uma garrafa de bebida) com a marca de um
patrocinador pessoal, se aprovado pela WSL (que pode ser negado).

10.14
Obrigações Adicionais em Eventos
(a) Todas as funções, reuniões, etc. devem ser realizadas perto do Local do Evento
e em um tempo razoável.
(b) Todos os eventos devem fornecer troféus para pelo menos todos os finalistas
em cada evento.
(c) Todos os Beach Marshalls devem falar inglês.
(d) Placares - Se forem usados placares eletrônicos, as diretrizes estabelecidas pelo
Office of Tours and Competition devem ser seguidas.
(e) Áreas de Eventos
(i) É proibido fumar em todas as áreas do local do evento.
(ii) Nenhuma bebida alcoólica deve ser consumida na área dos surfistas ou fora da
área designada do bar VIP durante a competição.
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(iii) Todos os Eventos devem ter uma área considerável para os Surfistas bem
protegida, com armazenamento e uma área de preparação para as
baterias com vista para a Área de Competição. Água potável gratuita deve
ser fornecida para a capacidade máxima da área do Surfista. A comida
deve estar disponível no local do Evento ou próximo dele.
(iv) A Área do Surfista estará disponível para Surfistas e um (1) membro de sua
Equipe de Apoio.
(v) Os surfistas são responsáveis pelo comportamento de sua equipe de apoio.
(vi) Os eventos devem fazer todos os esforços razoáveis para esvaziar a Área de
Competição uma (1) hora antes do início da competição, para uso apenas
dos Surfistas.
(vii) Os passes de estacionamento devem ser disponibilizados para todos os
Surfistas do CT nos Eventos do CT e pelo menos os dezesseis (16)
primeiros classificados masculinos e os oito (8) primeiros classificados
femininos em todos os Eventos não CT. Quaisquer passes não aceitos
pelos primeiros dezesseis (16) ou pelos oito (8) primeiros colocados,
conforme descrito acima, serão disponibilizados para o próximo Surfista
com melhor ranking.
(viii) Todos os Eventos da WSL devem fornecer acomodação adequada conforme
decidido pela WSL (uma (1) pessoa por quarto em acomodação próxima
ao local do Evento) para a equipe selecionada pela WSL durante o evento.
O Tour Director da WSL deve estar diretamente envolvido na seleção e
aprovação das acomodações para os funcionários em viagem da WSL.
Se, após consulta com o evento, a acomodação não estiver de acordo
com as diretrizes da WSL, no julgamento do Tour Director da WSL, a
equipe da WSL tentará encontrar acomodação adequada de acordo com o
Event Planner da WSL relevante, que será cobrado do Evento. Os
detalhes da acomodação, incluindo nome do hotel, endereço, números de
telefone, etc., devem ser fornecidos ao Escritório Regional da WSL
relevante pelo menos um (1) mês antes do início do Evento.
(ix) A WSL multará os licenciados do Evento se as obrigações sob este Livro de
Regras não forem totalmente cumpridas. Quaisquer multas impostas
devem ser pagas mediante solicitação da WSL e antes de qualquer outra
licença ser fornecida ao licenciado do Evento. Qualquer evento futuro não
será colocado em qualquer programação futura de eventos até que
qualquer multa pendente seja paga integralmente.
10.15

Fotógrafos Aquáticos: as diretrizes para fotógrafos aquáticos são as
seguintes:
(a) Somente fotógrafos aquáticos autorizados pela WSL são permitidos na água em
Eventos da WSL. A autoridade e o acesso para fotógrafos aquáticos nos
Eventos do CT serão fornecidos pela WSL. Autoridade e acesso para
fotógrafos aquáticos em eventos não-CT serão fornecidos pelo Diretor de
Surf.
(b) Um máximo de dois (2) fotógrafos são permitidos no line-up durante qualquer
bateria nos Eventos da WSL.
(c) O movimento dos fotógrafos aquáticos dentro da Área de Competição será
controlado pelo Head Judge da WSL, que tem a capacidade de ordenar
sua remoção a seu exclusivo critério.
10.16

Bancadas Simultâneas (Double Banks): Para que as bancadas
simultâneas sejam usadas durante um Evento, o Tour Director da WSL, o
Head Judge da WSL e um Representante dos Surfistas devem concordar
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que é necessário terminar o Evento a tempo e:
(a) deve existir uma “zona sem competição” de pelo menos cem (100) metros entre
as duas (2) bancadas; e
(b) um painel de no mínimo de três (3) Juízes (com todas as pontuações dos Juízes
contando para a média final) a ser usado.
10.17

Extensão de Janelas para Eventos Não CT: Extensões a qualquer
Evento que não seja do CT somente serão permitidas se aprovadas pela
WSL e a maioria dos Surfistas ainda na competição concordar. O Evento é
responsável por pagar todos os custos razoáveis dos Surfistas como
resultado da extensão do período de tempo. Os surfistas que não puderem
permanecer receberão pontos e premiação equivalente à rodada
alcançada.

10.18

Cancelamento ou Adiamento de Evento Não CT (que não seja por
Força Maior ou Falta de Condições para Competição): Se um
licenciado do Evento não CT alterar e / ou cancelar suas datas dentro de
sessenta (60) dias da data de Início do Evento agendado original, o
licenciado do Evento (não a WSL) será responsável por cobrir todos os
custos incorridos que sejam inevitáveis. Isso inclui custos para os
Surfistas, oficiais e funcionários da WSL reagendando ou cancelando cada
um de seus voos e acomodação.

10.19

Cancelamento ou Adiamento de Evento Não CT por motivos de Força
Maior ou Falta de Condições para Competição
(a) Sem afetar qualquer cláusula de Força Maior em um contrato de licença de
Evento WSL relevante, se um Evento for cancelado devido a Força Maior
ou falta de surf competitivo, o seguinte é aplicável:
(b) Se a competição NÃO tiver começado - Adiamento por qualquer motivo: (i)
Nenhuma premiação será paga aos Surfistas.
(ii) Todos os Surfistas que pagaram a taxa de inscrição não terão o valor devolvido.
(c) Se a competição NÃO começou - Cancelamento por Força Maior ou Falta de
Surf:
(i) Todos os Surfistas que pagaram a taxa de inscrição e não têm a garantia de
premiação terão sua taxa de inscrição reembolsada.
(ii) Surfistas com seeding, que pagaram uma taxa de inscrição e têm a garantia de
premiação, receberão o maior de (x) premiação mínima (y) sua taxa de
inscrição.
(d) Se a competição tiver começado, mas a primeira bateria de premiação não tiver
começado - Cancelamento por Força Maior ou Falta de Surf:
(i) Os surfistas receberão os pontos aplicáveis ao seu resultado naquele momento.
(ii) Surfistas que competiram e perderam não recebem reembolso.
(iii) Os surfistas que ainda estiverem competindo, mas não tiverem premiação
garantida, terão sua taxa de inscrição reembolsada.
(iv) Surfistas com seeding que pagaram uma taxa de inscrição e têm a garantia de
premiação, receberão o maior de (x) premiação mínima (y) sua taxa de
inscrição.
(e) Se a competição começou, mas a rodada de premiação não foi concluída Cancelamento por força maior ou falta de surfe:
(i) Os Surfistas que avançaram receberão os pontos aplicáveis ao último lugar que
não avançou na rodada incompleta. A premiação, no entanto, será
aplicável à rodada seguinte.
(ii) Surfistas que não avançaram, que já perderam, receberão pontos e premiação
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aplicáveis a essa rodada.
(iii) Surfistas que não avançaram, que não competiram, receberão pontos pelo
último lugar que não avançou na rodada incompleta e a premiação dessa
rodada.
(f) Se o Evento for cancelado por Força Maior por Falta de Surfe após o término de
uma Rodada de Premiação, todos os Surfistas ainda no Evento receberão
pontos pela colocação mínima na rodada para a qual avançaram.
10.20

Morte ou Lesão Grave de Surfista em Evento: Se um Surfista morrer
(fora da competição) ou sofrer uma lesão grave em um Evento, a WSL
fará uma reunião para consultar todos os Surfistas restantes no Evento e
uma decisão será tomada pelo Office of Tours and Competition (ou seu
representante) sobre se o Evento continuará ou será cancelado. Caso um
Surfista morra durante a competição de uma bateria, o Evento será
cancelado e o mesmo será considerado Evento de Força Maior. Se o
evento for cancelado, a Regra 10.19 será aplicada conforme aplicável.
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CAPÍTULO 11: REGRAS DE PRIORIDADE & INTERFERÊNCIA
11.01
Aplicação das Regras de Prioridade e Interferência
(a) As Regras deste Capítulo são aplicáveis a todos os Eventos da WSL, a menos
que especificamente declarado de outra forma em outro Capítulo.
(b) Uma penalidade de interferência só pode ser aplicada se a maioria do painel de
juízes marcar uma interferência em sua folha de julgamento.
(c) O Head Judge poderá chamar uma penalidade de interferência se a decisão da
maioria não puder ser alcançada (levando em consideração os Juízes que
não viram a situação, não podem votar na decisão).
(d) Quando ocorrerem circunstâncias imprevistas com respeito à competição,
incluindo em relação à prioridade e tempo, uma resolução, que pode
incluir um re-surf, será determinada por;
(i) Em eventos do CT: O Head Judge da WSL e / ou Head of Tours and Competition
consultará qualquer pessoa relevante a seu critério.
(ii) Em eventos não-CT: O Head Judge da WSL consultará o Representante do Tour
da WSL, o Diretor de Competição ou outras pessoas relevantes a seu
critério.
11.02

Baterias Simultâneas: Quando baterias simultâneas estão sendo
realizadas em um evento:
(a) Regras de prioridade de dois (2) Surfistas serão aplicadas a cada bateria
individual. A prioridade será exibida e anunciada separadamente para
cada bateria.
(b) Os Surfistas da bateria que iniciou primeiro (“Primeira Bateria”) têm prioridade
incondicional sobre os Surfistas da outra bateria (“Segunda Bateria”),
independentemente de onde estejam em relação ao line-up.
(c) As penalidades de interferência serão aplicadas a cada bateria individual e a
qualquer Surfista que interferir com qualquer um dos Surfistas da outra
bateria.
(d) Se houver interferência antiesportiva deliberada de qualquer Surfista com
qualquer um dos Surfistas na outra bateria, os Juízes podem aplicar uma
penalidade de interferência contra o Surfista que interferiu, mesmo que o
Surfista tenha prioridade incondicional. Se os juízes chamarem uma
penalidade de interferência, a Penalidade de Interferência 2 será aplicada.
(e) Se um Surfista com Prioridade na Segunda Bateria remar ao lado de um Surfista
na Primeira Bateria que então pega a onda, o Surfista da Segunda Bateria
não perderá sua Prioridade.
(f) Não haverá re-starts conforme a Regra 10.02 (e) e (f).
Regras Sem Prioridade
11.03
Direito de Passagem em Situações Sem Prioridade
(a) Para situações sem prioridade, o Surfista considerado como tendo a posição de
inside para uma onda tem direito de passagem incondicional por toda a
duração da Onda. Uma penalidade de interferência será aplicada se
durante a Onda Surfada, a maioria dos Juízes determinar que um Surfista
atrapalhou o potencial de pontuação do Surfista com direito de passagem
para a onda. Exemplos de interferência incluem “hassling” excessivo e
puxar o leash. Se os juízes chamarem uma penalidade de interferência, a
Penalidade de Interferência 1 será aplicada.
(b) A escolha do critério de direito de passagem para cada uma das situações
descritas nas Regras relativas ao “Direito de Passagem em Situações de
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Não Prioridade” é responsabilidade do Head Judge da WSL ou do Head
Judge da WSL disponível nessa ordem.
(c) O direito de passagem nessas situações irá variar levemente nas seguintes
categorias, conforme determinado pela natureza do local do evento.
Basicamente, é responsabilidade de cada Juiz determinar qual Surfista
tem a posição de inside com base no fato de a onda ser em essência uma
direita ou esquerda, mas nunca em qual Surfista é o primeiro a ficar em
pé.
11.04
11.05

Point Break: Quando houver apenas uma direção disponível em uma
determinada onda, o Surfista com posição de inside terá direito de
passagem incondicional durante toda a duração da onda.
Reef ou Beach Break – Situação de Uma Bancada: Se houver um único
pico bem definido com uma esquerda e uma direita disponíveis, no ponto
inicial de drop e nem a direita ou a esquerda podem ser considerados
superiores, então o direito de passagem irá para o primeiro Surfista que
fizer um movimento definitivo na direção escolhida (fazendo um
movimento/manobra óbvio para a direita ou esquerda). Um segundo
Surfista pode ir na direção oposta na mesma onda sem incorrer em
penalidades, desde que não interfira com o primeiro Surfista que
estabeleceu o direito de passagem (ou seja, eles não podem cruzar com o
primeiro Surfista para se estabelecer no lado oposto do pico, a menos que,
na opinião da maioria dos juízes, eles o façam sem atrapalhar o surfista
com posição de inside.

11.06

Reef ou Beach Break – Situação de Múltiplas Bancadas: Com vários
picos aleatórios, o direito de passagem pode variar levemente de acordo
com a natureza de uma onda individual.
(a) Com dois (2) picos, haverá casos em que um (1) swell terá dois (2) picos
definidos e separados que eventualmente se encontram em algum ponto.
Embora dois (2) Surfistas possam ter posições de inside nos respectivos
picos, o Surfista que se levantar primeiro terá o direito de passagem e o
segundo Surfista deverá ceder a onda antes de prejudicar o direito de
passagem do surfista.
(b) Se dois (2) Surfistas ficarem em pé ao mesmo tempo em dois (2) picos
separados que eventualmente se encontram, então:
(i) Se ambos cederem a onda, de forma que nenhum seja impedido, não haverá
penalidade.
(ii) Se eles colidirem ou atrapalharem um ao outro, o Surfista será penalizado pelos
Juízes se um ou ambos indicarem agressão no ponto de impedimento. Se
uma penalidade de interferência for chamada, a Penalidade de
Interferência 1 será aplicada.
(iii) Se nenhum dos Surfistas ceder ao sair da Onda e ambos compartilharem a
responsabilidade pelo confronto, ambos os Surfistas receberão Penalidade
de Interferência 1.
11.07
"Snaking"
(a) O Surfista que estiver com posicionamento de inside no ponto inicial do drop e
tiver estabelecido o direito de passagem, tem direito pela duração de sua
Onda, mesmo que outro Surfista possa dropar posteriormente atrás dele.
Os Juízes não irão penalizar o Surfista porque ele tem prioridade mesmo
estando na frente.
(b) Se o segundo Surfista não atrapalhar o Surfista original com direito de
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passagem, os Juízes podem optar por não o penalizar e pontuar as duas
ondas dos Surfistas
(c) Se, na opinião dos Juízes, o segundo Surfista interferiu (snaked) o Surfista
original com direito de passagem, fazendo com que ele saísse ou
perdesse a onda, então uma penalidade de interferência pode ser aplicada
ao segundo Surfista, embora estivessem atrás do primeiro quando a
penalidade foi marcada. Se uma penalidade de interferência for chamada,
a Penalidade de Interferência 1 será aplicada.
11.08
Interferência na Remada
(a) Um Surfista remando na mesma onda não deve atrapalhar excessivamente
outro Surfista que esteja em posição de inside.
(b) Uma penalidade de interferência pode ser chamada se:
(i) O Surfista entra em contato com o Surfista com posição de inside, impedindo-o e
fazendo com que o Surfista tenha que mudar sua linha enquanto rema
para pegar a onda, causando possível perda de potencial de pontuação.
(ii) O Surfista violador obviamente causa a onda quebrar em uma seção na frente do
Surfista com posição de inside, o que normalmente não ocorreria,
causando perda de potencial de pontuação.
(iii) Se uma penalidade de interferência for chamada, a Penalidade de Interferência
1 será aplicada.
(c) No caso de uma colisão ou quase acidente entre um surfista remando e um
surfista surfando uma onda, o que afeta negativamente o potencial de
pontuação do surfista surfando na onda (se a maioria dos juízes
considerar que a colisão / quase acidente ocorreu em uma onda sem
impacto de pontuação no resultado da bateria atual, então não há
penalidade de interferência), o seguinte se aplica:
(i) Se um surfista remando não tiver a habilidade de se retirar da linha de um surfista
surfando uma onda, então não haverá penalidade por interferência.
(ii) Se um surfista remando para o line-up acidentalmente causar uma colisão ou
quase acidente com o surfista surfando na onda, caberá à maioria dos
juízes definir uma penalidade por interferência. Ao determinar se deve ser
aplicada uma penalidade por interferência, os juízes considerarão a
segurança do Surfista e o posicionamento / esforço do Surfista para evitar
a situação. Se uma penalidade de interferência for chamada, a Penalidade
de Interferência 1 será aplicada.
(iii) Se a maioria dos juízes determinar que o surfista remando para o line-up
deliberadamente causou a colisão ou quase acidente com o surfista na
onda, a Penalidade de Interferência 2 será aplicada ao surfista que estava
remando para o line-up.
(iv) Se a maioria dos Juízes determinar que o Surfista na onda causou
deliberadamente uma colisão com um surfista que está remando para o
line-up, a Penalidade de Interferência 2 será aplicada ao surfista na onda.
Qualquer Surfista que receba a interferência estará sujeito a sanções
adicionais conforme a Regra 14.02.
Regras de Prioridade
11.09
Direito de Passagem em Situações Com Prioridade
(a) Para baterias onde a prioridade se aplica, o sistema de prioridade determinará
qual Surfista tem prioridade para uma onda naquele momento. O surfista
com prioridade tem o direito de passagem incondicional e pode remar e
surfar em qualquer onda que escolher. O (s) oponente (s) do Surfista
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podem remar e surfar na mesma onda em qualquer direção e receber
pontuação, desde que não;
(i) Atrapalhar o potencial de pontuação da Onda Surfada do Surfista com prioridade.
(ii) Cruze na frente ou fazer um bottom turn ao redor do Surfista com prioridade,
independentemente se o Surfista está de pé e pegando uma onda ou em
processo de pegá-la.
(b) Se um Surfista sem prioridade não cumprir a Regra 11.09 (a), a Penalidade de
Interferência 2 será aplicada.
(c) Se um Surfista sofrer uma penalidade de interferência, ele perderá a prioridade.
O Juiz de Prioridade determinará a nova posição de prioridade dos
Surfistas na bateria.
11.10
Prioridade Geral
(a) Antes de a Prioridade ser estabelecida, todas as regras de não prioridade se
aplicam.
(b) O Juiz de Prioridade fará qualquer chamada na Prioridade usando um sistema
visual colorido correspondente às cores da lycra de competição dos
Surfistas na água para indicar a prioridade e pode consultar o painel de
juízes para decisões difíceis. Com todos os sistemas visuais, se for
vertical, a ordem de prioridade será de cima para baixo e se for horizontal,
a ordem será da esquerda para a direita. Assim que a Prioridade for
estabelecida, é a responsabilidade do Surfista verificar o sistema de
prioridade de sua posição prioritária em todos os momentos.
11.11

Regra de Bloqueio “Blocking Rule” em Situações Sem Prioridade:
Para todos os eventos com um Juiz de Prioridade, um Surfista com a
posição de inside será alocado com a prioridade mais baixa aplicável no
momento se:
(a) Faça uma remada decisiva para uma onda e bloqueie um Surfista de pegar
aquela onda; ou
(b) Posicionar-se na zona de drop e impedir que outro surfista pegue uma onda
.
11.12
“Hassling” Excessivo em Situações Sem Prioridade:
(a) Para todos os Eventos com um Juiz de Prioridade, se na opinião do Juiz de
Prioridade e o Head Judge, um Surfista incomodar (hassle), bloquear ou
impedir outro Surfista de remar no line-up, será atribuída a Prioridade mais
baixa aplicável no momento. Se o comportamento for agressivo ou
antiesportivo, uma Penalidade de Interferência 1 também pode ser
aplicada. O Surfista também estará sujeito a sanções adicionais conforme
a Regra 14.02.
(b) A prioridade da onda é perdida assim que um surfista surfa uma onda ou faz
uma remada comprometida para pegá-la e perde a onda.
(c) A regra 11.12 (b) não se aplica a baterias de três (3) - ou quatro (4) - surfistas se
o Surfista:
(i) Remar ao lado de um Surfista com maior Prioridade, que então pega a onda.
(ii) Eles são bloqueados por um Surfista com maior Prioridade por remada ou
posicionamento.
(d) Se um Surfista com posição de inside tiver a segunda ou terceira prioridade e
seu oponente remar, mas perder a onda, o Surfista com posição de inside
assume automaticamente a prioridade mais alta. Portanto, se eles também
remarem, mas perderem a onda, também perderão a prioridade. Ou seja,
os dois surfistas perderam a prioridade, embora apenas uma (1) onda
tenha passado e não tenha havido tempo suficiente para alterar a
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prioridade.
11.13
Regra de Bloqueio “Blocking Rule” em Situações Com Prioridade:
(a) O Surfista Prioritário perderá a prioridade se, na opinião do Head Judge ou Juiz
de Prioridade:
(i) Remar na frente do Surfista não Prioritário para impedi-lo deliberadamente de
pegar uma onda.
(ii) Posicionar-se na zona de drop para evitar que outro Surfista pegue uma onda.
(iii) Use sua prioridade remando ou dropar em uma onda para bloquear seu
oponente quando o Surfista com prioridade parece não ter tido a intenção
de pontuar. Nessa situação, a prioridade pode ser concedida
independentemente de qual Surfista chegar primeiro à zona de drop após
a Onda.
(b) Se um Surfista com prioridade superior remar fora da Zona Principal de Drop
(inclusive se sentar em posição de inside), o Surfista terá sua Prioridade
suspensa até que entre novamente na Zona Principal de Drop. Se o
Surfista não entrar novamente na Zona Principal de Drop, ele não será
mais o Surfista Prioritário. O Juiz de Prioridade determinará a nova
posição de prioridade do Surfista na bateria. Todas as tentativas serão
feitas para anunciar verbalmente o Surfista Prioritário quando ele começar
a deixar a Zona Principal de Drop por meio de um aviso verbal através do
sistema de PA. Os surfistas não devem confiar nas advertências verbais e
devem sempre confirmar a prioridade visualizando o Disco de Prioridade
do Evento.
(c) Uma Penalidade de Interferência 2 pode ser aplicada individualmente pelo Head
Judge somente se a maioria do painel de juízes não vir o incidente.
(d) Em todos os casos em que uma disputa resulte em uma decisão por mau
funcionamento do sistema de prioridade, o Office of Tours and Competition
(Eventos CT) / Representante do Tour da WSL (Eventos não CT)
consultará o Head Judge e o Diretor de Surf da WSL para determinar uma
resolução, que pode incluir um re-surf.
(e) A alocação é baseada em quem o Juiz de Prioridade acredita ter alcançado a
Zona Principal de Drop primeiro. Nos casos em que os Surfistas
parecerem alcançar a Zona Principal de Drop ao mesmo tempo, a
prioridade irá para o Surfista que não teve a última prioridade.
(f) Assim que uma bateria terminar, todas as prioridades cessam. Se um Surfista
estiver surfando em uma onda no final da bateria, ele não poderá ser
interferido por nenhum Surfista (mesmo que esse Surfista tivesse
prioridade antes do final da bateria). Se ocorrer uma interferência, uma
Penalidade de Interferência 2 será aplicada.
(g) Quando houver assistência de jet ski, a atribuição de Prioridade quando dois (2)
Surfistas estiverem sendo transportados ao mesmo tempo será decidida
pelo Juiz de Prioridade após levar em consideração os embarques (pick
up) e desembarques (drop off). Os jet skis não podem ultrapassar um ao
outro a qualquer momento ao retornar um surfista ao line-up.
(h) Se o Head Judge ou Juiz de Prioridade determinar que a prioridade é afetada
pela capacidade do piloto do jet ski ou problemas mecânicos em uma
determinada situação, a prioridade será atribuída conforme o Head Judge
ou Juiz de Prioridade julgar apropriado.
(i) Caso qualquer assistência não autorizada do Jet seja usada por qualquer
Surfista, ele passa automaticamente para a prioridade mais baixa.
(j) Quando um Surfista surfa uma onda ou recebe assistência do Jet-ski antes do
início de uma bateria, esse Surfista assume a posição de prioridade mais
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baixa em sua bateria uma vez iniciada e a mantém após qualquer reinício
conforme a Regra 10.03.
(k) A critério do Juiz de Prioridade, se o equipamento de um Surfista estiver
danificado e eles fizerem seu caminho para buscar o equipamento de
reposição (incluindo pegar uma onda em posição de bruços ou o uso de
um Jet para segurança do Surfista) ou quando um Surfista é “washed out”
(retirado) da zona principal de drop por uma série:
(i) a prioridade do Surfista for suspensa, indicada pelo Surfista como “Sem
Prioridade”; e
(ii) a posição de prioridade do Surfista (1ª, 2ª, etc.) que ele tinha quando estava na
Zona Principal de Drop pode ser reintegrada assim que ele retornar à
Zona Principal de Drop.
11.14

Prioridade em Bateria com Dois (2) Surfistas: A prioridade em baterias
de dois (2) surfistas funciona da seguinte maneira, sujeita às Regras 11.11
e 11.13 (j):
(a) No início de uma bateria, uma vez que a primeira onda tenha sido surfada, o
segundo Surfista recebe prioridade automática para qualquer outra onda
que escolher, a menos que o Surfista surfa a onda antes do início da
bateria (consulte a Regra 11.13 (j)) ou se o Surfista não estiver na Área de
Competição antes do início da bateria.
(b) Se um surfista com segunda prioridade remar e perder uma onda, ele não
perderá sua posição de prioridade a menos que (i) suas mãos saiam das
bordas, quando tentaram se levantar ou remaram fora da Zona Principal
de Drop, conforme determinado pelo Juiz de Prioridade e (ii) o Surfista
com primeira prioridade surfa uma onda e retorna para a Zona Principal de
Drop antes do Surfista com a segunda prioridade.
(c) A alocação é baseada em quem o Juiz de Prioridade acredita ter alcançado a
Zona Principal de Drop primeiro. Nos casos em que os Surfistas
parecerem alcançar a Zona Principal de Drop ao mesmo tempo, a
prioridade irá para o Surfista que não teve a última prioridade.
(d) Se um Surfista não estiver na Zona Principal de Drop quando a bateria começar
e chegar atrasado, a prioridade será atribuída ao outro Surfista a critério
do Juiz de Prioridade.
11.15

Prioridade em Bateria com Três (3) Surfistas: A prioridade em baterias
de três (3) Surfistas funciona da seguinte maneira, sujeita às Regras 11.11
e 11.13 (j):
(a) O primeiro surfista a surfar uma onda recebe a terceira prioridade (Primeiro
Surfista).
(b) Os dois (2) Surfistas restantes na bateria têm prioridade sobre o Primeiro
Surfista e podem remar em ondas sem perder essa prioridade até que um
deles pegue uma onda (Segundo Surfista).
(c) Assim que o Segundo Surfista pegar uma onda, a ordem de prioridade de bateria
inicial é estabelecida:
(i) O Surfista que ainda não pegou uma onda recebe a primeira prioridade; e
(ii) os demais Surfistas terão prioridade na ordem de retorno à Zona Principal de
Drop.
(iii) O Surfista com a primeira prioridade tem prioridade sobre os outros Surfistas. O
Surfista com segunda prioridade tem prioridade apenas sobre o Surfista
com terceira prioridade.
(i) Se um Surfista não estiver na Zona Principal de Drop quando a bateria começar e
chegar atrasado, o Surfista receberá a posição de prioridade apropriada
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conforme determinado pelo Juiz de Prioridade no momento em que chegar
à Zona Principal de Drop.
(j) Se um Surfista com terceira prioridade remar e perder uma onda, ele não perderá
sua posição de prioridade a menos que (i) suas mãos saiam das bordas,
quando tentar se levantar ou (ii) remar fora da Zona Principal de Drop,
conforme determinado pelo Juiz de Prioridade.
11.16

Prioridade em Bateria com Quatro (4) Surfistas: A prioridade em
baterias de quatro (4) Surfistas funciona da seguinte maneira, sujeita às
Regras 11.11 e 11.13 (j):
(a) O primeiro surfista a surfar uma onda recebe a quarta prioridade (Primeiro
Surfista).
(b) Os três (3) Surfistas restantes na bateria têm prioridade sobre o Primeiro Surfista
e podem remar em ondas sem perder essa prioridade até que o próximo
Surfista pegue uma onda (Segundo Surfista).
(c) Os dois (2) Surfistas restantes na bateria têm prioridade sobre o Primeiro e o
Segundo Surfista e podem remar em ondas sem perder essa prioridade
até que um (1) desses Surfistas pegue uma onda (Terceiro Surfista).
(d) Assim que o Terceiro Surfista pegar uma onda, a ordem de prioridade de bateria
inicial é estabelecida:
(i) O Surfista que ainda não pegou uma onda recebe a primeira prioridade; e
(ii) os demais Surfistas terão prioridade na ordem de retorno à Zona Principal de
Drop.
(iii) O Surfista com a primeira prioridade tem prioridade sobre todos os outros
Surfistas. O Surfista com segunda prioridade tem prioridade apenas sobre
os Surfistas com terceira e quarta prioridade. O Surfista com a terceira
prioridade tem prioridade apenas sobre o Surfista com a quarta prioridade.
(e) Se um Surfista não estiver na Zona Principal de Drop quando a bateria começar
e chegar atrasado, o Surfista receberá a posição de prioridade apropriada
conforme determinado pelo Juiz de Prioridade no momento em que chegar
à Zona Principal de Drop.
(i) Se um surfista com a quarta prioridade remar e perder uma onda, ele não
perderá sua posição de prioridade, a menos que (i) suas mãos saiam das
bordas, quando tentar ficar em pé ou (ii) remar fora da Zona Principal de
Drop, conforme determinado pelo Juiz de Prioridade.
11.17
Penalidade de Interferência
(a) As penalidades de interferência serão as seguintes:
1. Penalidade de Interferência 1: O valor da segunda Onda de maior pontuação do
Surfista que interfere será reduzido pela metade.
2. Penalidade de Interferência 2: A segunda Onda de maior pontuação do Surfista
que interfere será zero.
3. Penalidade de Interferência 3: A Onda de maior pontuação do Surfista que
interfere será zero.
4. Desqualificação: O Surfista será desclassificado da bateria.
(b) Para situações de prioridade quando uma interferência é aplicada em um
Surfista, a Penalidade de Interferência 2 será aplicada. Não obstante o
descrito acima, apenas nos eventos CT e Challenger, se houver uma
interferência (por exemplo, ao dropar, remar, bloquear) que impeça um
surfista de surfar em uma onda com potencial de pontuação (ou seja, uma
Onda que os juízes determinam que poderia resultar em uma das duas
melhores Ondas de maior pontuação) do Surfista nos últimos cinco (5)
minutos de uma bateria, então a Penalidade de Interferência 3 será
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aplicada. Para evitar dúvidas, uma violação desta Regra não significa uma
violação automática da Regra 11.20. Se a maioria dos Juízes determinar
que a interferência durante os cinco (5) minutos finais foi intencional, o
Surfista que interferiu será desclassificado.
(c) Em situações não prioritárias, quando uma penalidade de interferência for
aplicada em um Surfista, a Penalidade de Interferência 1 será aplicada.
(d) Quando uma penalidade de interferência é aplicada a um Surfista enquanto rema
para pegar uma onda ou enquanto surfa uma onda, a Onda terá pontuação
zero.
(e) A interferência será denotada por um triângulo na folha dos Juízes.
(f) Qualquer Surfista que esteja interferindo será penalizado e uma vez que uma
decisão de interferência seja tomada, ela só pode ser modificada pelo
Head Judge se ele considerar que a decisão foi tomada com base em
tecnologia imprecisa (vídeo/áudio). Os juízes não entrarão em nenhuma
discussão sobre a chamada de interferência.
(g) Em baterias não prioritárias, o Surfista que sofrer interferência terá permissão de
surfar uma onda adicional além de seu limite máximo, dentro do limite de
tempo prescrito. Não obstante qualquer coisa em contrário, se houver uma
dupla interferência chamada, nenhum dos Surfistas receberá uma onda
extra. Uma onda extra ou bateria estendida, conforme decidido pelo Head
Judge da WSL no momento, também se aplica à interferência de fotógrafos
aquáticos, equipe de segurança aquática ou outra interferência externa.
(h) Quando qualquer Surfista incorrer duas (2) penalidades de interferência, ele
deverá deixar imediatamente a Área de Competição (caso não o faça, será
aplicada uma penalidade de acordo com o Capítulo 14 deste Livro de
Regras) e:
(i) Se ambas as interferências estiverem em uma situação não prioritária, a
Penalidade de Interferência 1 será aplicada a ambas.
(ii) Se uma interferência for aplicada em uma situação sem prioridade e a outra em
uma situação de prioridade, independente da ordem, a Penalidade de
Interferência 1 será aplicada à Onda de maior pontuação do Surfista e a
Penalidade de Interferência 2 será aplicada à segunda Onda de maior
pontuação.
(iii) Se ambas as penalidades de interferência estiverem em uma situação de
prioridade, ou em eventos CT e Challenger, apenas uma das penalidades
de interferência for aplicada dentro dos 5 minutos finais da bateria (Ver
Regra conforme 11.17 (a)), o Surfista irá ser desqualificado da bateria.
(i) Se nenhum Surfista em situação de interferência tiver prioridade estabelecida
sobre o outro Surfista envolvido, a Penalidade de Interferência 1 será
aplicada independentemente de os outros Surfistas na bateria (não
envolvidos na situação de interferência) terem prioridade ou não. Esta
regra será aplicada em baterias de dois (2), três (3) e quatro (4) Surfistas.
11.18 Hassling Excessivo em Situação com Prioridade: Na opinião do Juiz de
Prioridade e Head Judge, se um Surfista incomodar excessivamente
(“hassles”) outro Surfista que tenha Prioridade, de forma antiesportiva, uma
Penalidade de Interferência 2 pode ser aplicada contra o Surfista que
interferiu. Para evitar dúvidas, uma violação desta Regra não significa uma
violação automática da Regra 11.17 (b), mas pode incluir sanções
conforme a Regra 14.02.
11.19

Uso de Prioridade: Na opinião do Juiz de Prioridade ou do Head Judge,
se um Surfista utilizar sua prioridade de maneira antiesportiva para
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bloquear intencionalmente outro Surfista com Prioridade menor ou
nenhuma fora da Zona Principal de Drop, uma Penalidade de Interferência
2 será aplicada contra o Surfista que interfere. Para evitar dúvidas, uma
violação desta Regra não significa uma violação automática da Regra
11.20.
11.20

Interferência Antiesportiva Grave: Se o Head Judge e o Head of Tours
and Competition determinarem que uma interferência durante um Evento
foi intencional ou antiesportiva e resulta na lesão de outro Surfista, não
obstante qualquer penalidade disponível sob a Regra 14.09 (que pode
incluir suspensão dos Eventos ou de um Tour inteiro), um Surfista perderá
o benefício de contar seu melhor resultado de Evento ao calcular seu
Ranking no Tour relevante (por exemplo, se esta Regra for violada em um
Evento QS/Challenger, seu Ranking QS será afetado). Além disso, a
bateria em questão pode ser surfada novamente se determinado pelo Head
Judge que o resultado foi afetado pela conduta do Surfista referida nesta
Regra.
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CAPÍTULO 12: DIRETRIZES PARA USO DE JETSKI
12.01

Uso do jet ski: Todos os Eventos da WSL têm a opção de permitir o
uso da assistência do jet ski durante um Evento de acordo com as
diretrizes aprovadas conforme decidido pelo Office of Tours and
Competition de tempos em tempos, incluindo aqueles neste Capítulo.

12.02 Diretrizes para uso de jet ski
(a) O seguro de eventos deve cobrir os jet skis em caso de acidentes
envolvendo pilotos, surfistas e o público em geral.
(b) Jet Skis serão permitidos nas seguintes condições.
(i) Condições extremas de surf;
(ii) Remada longa de volta ao line-up;
(iii) Razões de segurança; e
(iv) Quando o “wake” não causar danos adversos às ondas.
(c) A decisão sobre o uso de Jet Skis será feita por maioria de votos do Head
Judge da WSL, Representante dos Surfistas e do Office of Tours and
Competition (CT) / Diretor de Surf (todos os outros eventos).
(d) A direção que eles devem usar para voltar à escalação será determinada no
Evento pelo Head Judge da WSL e líder da equipe de pilotos com a
rota que causa o menor distúrbio das ondas na Zona Principal de
Drop.
(e) O ponto de drop-off no line-up será preferencialmente para fora da Zona
Principal de Drop com uma bóia para marcar a posição. O tempo
máximo de remada do ponto de entrega do line-up até a Zona
Principal de Drop não deve ser mais que trinta (30) segundos.
(f) O ponto de embarque no inside deve ser decidido pelo Head Judge no dia,
dependendo das condições do surf. Basicamente, próximo ao final da
onda ou zona definida dentro da Área de Competição, os jet skis
devem se manter em águas profundas e devem entrar em movimento
conforme o surfista sair da onda. Se um surfista não conseguir chegar
ao ponto de embarque no inside, o jet-ski não pode mover em direção
ao line-up para pegá-lo. Eles devem esperar o Surfista remar até a
posição no inside de embarque, a menos que a segurança do Surfista
esteja em risco. Se um piloto agir contrário a esta Regra, ele estará
sujeito à disciplina de acordo com este Livro de Regras.
12.03 Pilotos Qualificados: A WSL fornecerá aos Eventos uma lista de pilotos
de jet ski qualificados de acordo com o plano de gerenciamento de
segurança do WSL para jet skis. Haverá duas (2) listas de nomes.
(a) A primeira lista será composta por um grupo seleto do qual um (1) deve ser
selecionado e usado como Líder de Equipe e tomador de decisões.
Contate WSL para esta lista.
(b) A segunda lista será composta por todos os outros pilotos autorizados, dos
quais o restante dos pilotos a serem usados devem ser escolhidos.
Todos os pilotos devem ter habilidades de ressuscitação (CPR),
experiência de tow in/tow out e possuir todas as autorizações,
licenças ou certificações exigidas pelas regras e regulamentos que
regem o local do evento. Os pilotos de jet ski devem fornecer
evidências de todas as autorizações, licenças ou certificações
exigidas antes de trabalhar em um evento.
(c) Se a WSL não tiver um plano de gerenciamento de segurança de jet ski
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ativo a qualquer momento, a obrigação de fornecer pilotos de jet ski
qualificados recairá sobre o licenciado / organizador do Evento e nada
neste Livro de Regras remove ou substitui qualquer obrigação dentro
da licença do Evento relevante acordo.
12.04 Prioridade: A atribuição de Prioridade quando dois (2) atletas estão
sendo transportados ao mesmo tempo será decidida pelo Juiz de
Prioridade após levar em consideração os embarques e
desembarques. Os jet skis não podem ultrapassar um ao outro a
qualquer momento ao retornar um surfista ao ponto de largada no
line-up.
12.05 Autoridade do Head Judge em relação ao Jet Ski
(a) O Head Judge da WSL pode colocar uma bateria em espera devido a
circunstâncias imprevistas. Se um surfista for ferido por um jet ski
durante uma bateria, a bateria pode ser colocada em espera enquanto
o surfista recebe cuidados médicos. Assim que o atendimento médico
for concluído, a bateria será reiniciada com o tempo restante
disponível na bateria.
(b) Se o Head Judge determinar que a prioridade é afetada pela capacidade do
piloto do jet ou por problemas mecânicos, a prioridade será alocada
conforme o Head Judge considerar adequado.
(c) O Head Judge determinará no início de cada dia de competição se a
assistência do jet ski é permitida para transportar os Surfistas de onde
eles perderam suas pranchas para a área de marshalling ou para a
praia conforme instruído (enquanto as preocupações com a
segurança de qualquer Surfista permanecem em primeiro lugar.)
12.06 Geral
(a) Quando apenas um (1) jet ski estiver disponível, o uso dele será suspenso
até que ambos os jet skis estejam de volta em uso ou até que o Head
Judge consulte o Tour Director da WSL, o Representante dos
Surfistas e o Diretor de Surfe e eles tenham decidido que é adequado
permitir que um (1) jet ski opere.
(b) A comunicação de rádio bidirecional entre todos os pilotos do jet ski e o
Head Judge deve estar disponível o tempo todo.
(c) Caddies que passaram sua prancha para o Surfista para o qual estão
fazendo caddy podem obter o uso do Jet Ski do Surfista, se não
estiver sendo usado e estiver disponível, para transportá-los para a
prancha perdida ou para a praia. Se forem levados para a prancha
perdida, podem ser transportados de volta para a área de marshalling;
desde que, no entanto, se forem transportados para a praia, devem
remar de volta à área de marshalling definida para os Caddies.
(d) Se a assistência do Jet-ski for usada por qualquer Surfista com prioridade,
ele automaticamente perderá essa prioridade.
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CAPÍTULO 13: JULGAMENTO
13.01 Seleção de Juízes: Nenhuma pessoa com Interesse Determinado no
resultado de uma bateria ou evento pode julgar em um evento da
WSL. Apenas o Office of Tours and Competition terá autoridade para
fazer marcações e substituições para um Evento. O pedido de um
Surfista para renunciar a um Juiz com base em uma alegação de que
ele possui um interesse determinado será ouvido e tratado pelo Office
of Tours and Competition.
13.02 Composição do Painel de Juízes: As seguintes composições dos
painéis de juízes devem estar disponíveis para o respectivo Evento:
(a) Eventos do CT masculino e combinados: Um (1) Head Judge
Internacional, sete (7) Juízes Internacionais e um (1) Juiz
Internacional de Prioridade.
(b) Eventos do CT com baterias simultâneas: A ser decidido pelo Head
Judge Internacional e Head of Tours and Competition.
(c) Eventos do CT feminino: Um (1) Head Judge Internacional, seis (6) Juízes
Internacionais, um (1) Juiz de Prioridade Internacional.
(d) Eventos masculinos do Challenger Series: Um (1) Head Judge
Internacional, Painel de Juízes com sete (7) consistindo de quatro (4)
Juízes Internacionais, três (3) Juízes Regionais e um (1) Juiz de
Prioridade Internacional.
(e) Eventos QS 5000 Masculino: Um (1) Head Judge Internacional, Painel de
Juízes com sete (7) consistindo de quatro (4) Juízes Internacionais,
três (3) Juízes Regionais e um (1) Juiz de Prioridade Internacional.
(f) Eventos QS 3000 Masculino: Um (1) Head Judge Regional, um (1) Juiz de
Prioridade Regional e sete (7) Juízes Regionais.
(g) Eventos QS 1500 e 1000 Masculino: Um (1) Head Judge Regional, seis (6)
Juízes Regionais e um (1) Juiz de Prioridade Regional.
(h) Eventos QS 1500 - 1000 Femininos: Um (1) Head Judge Regional, seis (6)
Juízes Regionais e um (1) Juiz de Prioridade Regional.
(i) Eventos QS 3000 Feminino: Um (1) Head Judge Regional, um (1) Juiz de
Prioridade Regional e seis (6) Juízes Regionais.
(j) QS 5000 - Eventos Femininos do Challenger Series: Um (1) Head Judge
Internacional, Painel de Juízes com sete (7) consistindo por três (3)
Juízes Internacionais e quatro (4) Juízes Regionais e um (1) Juíz de
Prioridade Internacional.
(k) Eventos QS Combinados Masculino e Feminino: Um (1) Head Judge
Internacional, sete (7) ou seis (6) Juízes Internacionais dependendo
da classificação do Evento.
(l) Para todos os Eventos Regionais Juniors, deve haver no mínimo um (1)
Head Judge Regional, seis (6) Juízes e um (1) Juiz Regional de
Prioridade.
(m) AIRTOUR: O painel de juízes para um evento AirTour será composto por
três (3) Juízes Internacionais.
(n) O Head Judge da WSL é responsável por garantir que um mínimo de cinco
(5) Juízes Internacionais participe do painel em todas as baterias de
todos os Eventos do CT. Esses cinco (5) Juízes Internacionais serão
escolhidos de um grupo de sete (7) Juízes Internacionais e um (1)
Head Judge da WSL fornecido para o Evento pela WSL.
(o) Outros Juízes “non-rated” só podem ser usados em casos excepcionais e
somente com a aprovação do WSL Judges Committee.
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(p) Em Eventos Challenger em que o Head Judge da WSL não esteja presente,
o Head Judge substituto será decidido pelo WSL Judges Committee.
(q) Em eventos Challenger, o número de juízes de qualquer uma (1) área
regional é limitado a um máximo de três (3).
(r) Em Eventos do CT, o número de Juízes de qualquer uma (1) área Regional é
limitado a três (3).
(s) BW: Um (1) Head Judge Internacional, dois (2) Juízes Internacionais e dois
(2) Juízes locais.
13.03

Paneis Divididos: Em circunstâncias excepcionais onde as chances
de terminar um Evento estão em risco, um painel dividido de três (3)
Juízes pode ser usado. Se for conhecido com antecedência que
painéis divididos serão usados, por exemplo, devido ao número
excessivo de inscrições), a aprovação da WSL deve ser obtida e um
painel mínimo de quatro (4) juízes é permitido.

13.04 Escala de Pontuação de Onda Surfada: As ondas surfadas são
pontuadas de 0,1 a 10,0 (dez), divididas em incrementos de um
décimo (por exemplo, 7,3).
13.05 Critérios de Julgamento (não relevantes para o Capítulo 4 Longboard e Capítulo 7 - Eventos Big Wave: Os surfistas devem se
apresentar para os elementos-chave de julgamento da WSL para
maximizar seu potencial de pontuação. Os juízes analisam os
seguintes elementos principais ao pontuar uma Onda:
● Comprometimento e grau de dificuldade
● Manobras inovadoras e progressivas
● Combinação de grandes manobras
● Variedade de manobras
● Velocidade, força e fluidez
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 que é pontuada:
0–1.9 = Poor; 2.0–4.9 = Fair; 5.0–6.4 = Good;
6.5–7.9 = Very Good; 8.0–10.0 = Excellent
13.06

Regras Gerais de Julgamento
(a) Os juízes devem ser visualmente separados. É responsabilidade
do Head Judge cuidar para que os Juízes não discutam
pontuações ou chamadas de interferência.
(b) Os juízes não podem alterar suas pontuações ou chamadas de
interferência no terminal do computador ou nas folhas de
julgamento manual. No evento em que um erro foi cometido, o
Juiz deve fazer com que o Head Judge faça a correção por eles.
(c) Se um juiz perder uma Onda, ou parte de uma Onda, ele deve
colocar um “M” no quadrado da folha de juiz manual, o Head
Judge fornecerá a pontuação perdida com base nas notas dos
outros Juízes para a Onda perdida, mas incluindo consideração
pela posição do juiz ao marcar Ondas anteriores.
(d) Quando ocorrerem circunstâncias imprevistas com respeito à
competição (o que inclui, mas não está limitado a prioridade e
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tempo), uma resolução, que pode incluir um re-surf, será
determinada por;
(i) Em eventos do CT: O Head Judge da WSL e / ou Head of Tours
and Competition, que consultará qualquer pessoa relevante a seu
critério.
(ii) Em eventos não-CT: O Head Judge da WSL, que consultará o
Representante do Tour da WSL, o Diretor de Surf ou outras
pessoas relevantes a seu critério.
(e) Uma decisão de julgamento, pontuação ou resultado de bateria,
uma vez feita, só pode ser alterada se, na opinião do painel de
juízes, houver evidência suficiente para considerar uma
reavaliação. Um re-surf ou uma mudança de pontuação pode ser
considerada por aquele painel de juízes no momento. O Head
Judge tem autoridade para convocar um re-surf sem o
envolvimento dos Surfistas na bateria, se for considerado
apropriado. O Head Judge da WSL deve decidir quem deve estar
envolvido em um re-surf, se aplicável, e quando o re-surf pode
ocorrer. O Head Judge pode atrasar o início da próxima bateria
ou rodada enquanto uma decisão é tomada.
(f) Uma decisão, uma vez tomada pelo painel de juízes da WSL, só
pode ser protestada pelo Head Judge da WSL ou pelo Head of
Tours and Competition. Nenhum outro Juiz deve ser abordado
em relação a qualquer chamada e/ou decisão (incluindo qualquer
abordagem da Equipe de Apoio ao Surfista). Veja o processo
para protestos descrito na Regra 10.08.
(g) Nenhum Juiz de um Evento da WSL pode fazer comentários,
sobre as chances de um Surfista em qualquer Evento, ao público,
à mídia ou a outro Surfista. Se um juiz fizer um comentário que
viole esta Regra, seu contrato com a WSL será imediatamente
revisado, não obstante quaisquer outros direitos que a WSL
possa ter, contratuais ou outros.
13.07
Fees de Juízes/Hora Extra
(a) O pagamento mínimo para Juízes e um operador de computador para todos
os Eventos será conforme descrito no WSL Event Planner.
(b) Um dia de julgamento é considerado oito (8) horas a partir de trinta (30)
minutos antes do início da primeira bateria de cada dia em que o
Evento está acontecendo, a menos que seja suspenso. Se estiver em
espera, o dia começa na hora de início original e não na hora de início
real. Os juízes só trabalharão por um máximo de dez (10) horas por
dia, a menos que horas extras sejam necessárias devido a
circunstâncias especiais e somente com o consentimento prévio dos
juízes. Para quaisquer horas extras durante o dia normal de oito (8)
horas, as taxas de horas extras são aplicáveis.
(c) Todos fees de julgamento devem ser pagas em USD$, exceto o pagamento
de horas extras, que pode ser pago em dinheiro na moeda local com
as taxas de conversão atuais em USD$.
13.08

Julgamento em Atividades Extra em Evento: Todas as atividades
realizadas durante a Janela do Evento, relacionadas ao surfe e que
envolvam qualquer forma de competição, devem ser julgadas pelos
Juízes da WSL, que estão trabalhando no Evento (se cada um dos
Juízes concordar em fazê-lo). Os fees de pagamento para tais
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atividades estão listadas no Event & Judging Planner.
13.09
Sistema de Notas da WSL
(a) O sistema de digital de notas prescrito pela WSL é obrigatório em todos os
Eventos da WSL.
(b) As horas, fees e condições do operador do sistema de notas são descritas
pela WSL no contrato de licença de evento ou no Event Planner relevante.
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CAPÍTULO 14: POLÍTICA DE CONDUTA DA WSL
14.01

Introdução: Esta Política se aplica a todos os Surfistas, Staff e Juízes
que estejam envolvidos ou participem de Eventos. Todos os Surfistas,
Equipe de Apoio e oficiais devem cumprir este Livro de Regras em
todos os momentos e se comportar de maneira profissional que não
reflita desfavoravelmente no esporte de surf, a WSL, ou seus
membros, oficiais, representantes, eventos ou patrocinadores. Todos
os Surfistas devem cumprir a Política de Antidoping da WSL. Os
requisitos da Política de Antidoping da WSL e as sanções por violação
dessa Política são tratados separadamente nessa política.

14.02 Conduta Esportiva: Todos os indivíduos sujeitos a esta Política devem
agir em todos os momentos com Conduta Esportiva, que é definida,
mas não limitada a: (i) respeito pelos pelo WSL Tour e patrocinadores
de Eventos da WSL, Juízes, oponentes, administração da WSL,
representantes da WSL, espectadores, membros da mídia ou
qualquer outra pessoa dentro do local designado do Evento; (ii)
respeito às instalações e procedimentos operacionais em Eventos; e
(iii) abster-se do seguinte em um local do Evento:
(a) gestos visíveis, que são entendidos como depreciativos, profanos e/ou
altamente ofensivos ou que indicam um ato sexualmente explícito;
(b) uso de linguagem profana ou abusiva (em qualquer idioma);
(c) uso ilegal (por exemplo, menor de idade) ou imoderado de álcool;
(d) usar drogas ilegais; e
(e) exibições intencionais, propositadas e/ou exposições de nudez.
Esta não pretende ser uma lista exaustiva de violações da Conduta Esportiva,
mas apenas uma diretriz geral. Qualquer pessoa vinculada por esta
Política e considerada violadora desta Regra estará sujeita às
seguintes ações disciplinares:
(i) Multas Monetárias e Desqualificação. Os valores da multa monetária por uma
ofensa a esta Regra variam de $1.000 USD a $50.000 USD por
ofensa.
(ii) Suspensão e Expulsão. Qualquer infrator sob esta Regra pode estar sujeito
à suspensão e/ou expulsão de um WSL Tour na primeira infração.
Quando múltiplas ofensas ocorrerem em uma (1) ou mais temporadas
simultâneas que demonstrem um padrão de conduta inaceitável, o
Surfista também poderá ser suspenso e/ou expulso da WSL.
(iii) O uso de drogas ilegais que também violam a Política de Antidoping da
WSL também estará sujeito a sanções segundo essa Política.
14.03

Padrões de Conduta Adicionais: todos os indivíduos vinculados por
esta Política que são condenados por um crime ou sujeitos a uma
decisão de um processo criminal (incluindo um julgamento de culpa
ou admissão a uma violação criminal; um apelo a uma ofensa menor
incluída; um apelo de “nolo contendere ou no contest”; ou a decisão
do processo por meio de um programa diversivo, julgamento diferido,
disposição de supervisão, demissão condicional ou arranjos
semelhantes) estão sujeitos a medidas disciplinares. Porém, mesmo
que a conduta não resulte em condenação criminal, os indivíduos
vinculados por esta Política que se envolveram em qualquer conduta
(i) prejudicial à integridade e confiança pública da WSL ou (ii) que
reflete desfavoravelmente no esporte de surf, a WSL, ou seus
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membros, oficiais, representantes, eventos ou patrocinadores estarão
sujeitos a medidas disciplinares. Qualquer infrator sob esta Regra
pode estar sujeito à suspensão e/ou expulsão de um Tour da WSL na
primeira infração.
14.04 Danos à Imagem do Surf: Os indivíduos sujeitos a esta Política não
devem se envolver em qualquer conduta que possa causar danos à
imagem do esporte de surf. Para os fins desta Regra, “dano à imagem
do esporte de surf” é definido como qualquer ato, independente de
hora ou local, que coloque o esporte de surf ou a WSL em uma visão
negativa. Sem restringir a aplicação desta Regra, “danos ao esporte
do surf” incluirá quaisquer comentários ou transmissão de contas de
mídia social pela qual o Surfista é responsável. Qualquer Surfista que
violar esta Regra estará sujeito às seguintes ações disciplinares:
(a) Multas monetárias e desqualificação. Os valores da multa monetária por
uma ofensa a esta Regra variam de $1.000 USD a $50.000 USD por
ofensa.
(b) Suspensão e Expulsão. Qualquer infrator sob esta Regra pode estar sujeito
à suspensão e/ou expulsão de um Tour da WSL na primeira infração.
Quando múltiplas ofensas ocorrerem em uma (1) ou mais temporadas
simultâneas que demonstrem um padrão de conduta inaceitável, o
Surfista também poderá ser suspenso e/ou expulso da WSL.
14.05 Pranchas e Equipamento Oficial da WSL. Nenhum indivíduo vinculado
a esta Política deve fazer quaisquer alterações ou mudanças em
qualquer equipamento oficial da WSL, sem a aprovação prévia da
WSL. Equipamento oficial da WSL significa a lycra de competição,
tecnologia vestível fornecida pela WSL e outros equipamentos
especificamente designados no futuro pela WSL. Para evitar dúvidas,
a prancha de surf de um indivíduo não é um equipamento oficial da
WSL. Os indivíduos vinculados a esta Política são responsáveis por
quaisquer imagens ou palavras de sua prancha, que em todos os
casos estão sujeitas a esta Política. Para evitar dúvidas, em nenhum
caso, um indivíduo vinculado pela Política pode incluir o endosso
direto de uma figura política ou partido político em sua prancha de
surfe. Qualquer Surfista que violar esta Regra estará sujeito às
seguintes ações disciplinares:
(a) Multas monetárias e desqualificação. Os valores da multa monetária por
uma ofensa a esta Regra variam de $1.000 USD a $50.000 USD por
ofensa.
(b) Suspensão e Expulsão. Qualquer infrator sob esta Regra pode estar sujeito
à suspensão e/ou expulsão de um WSL Tour na primeira infração.
Quando múltiplas ofensas ocorrerem em uma (1) ou mais temporadas
simultâneas que demonstrem um padrão de conduta inaceitável, o
Surfista também poderá ser suspenso e/ou expulso da WSL.
14.06

Gambling, Interesse ou Relacionamento Financeiro Inapropriado,
e Suborno: Nenhum indivíduo vinculado a esta Política deve:
(a) participar em qualquer forma de apostas, jogos de azar, oferecer/receber
probabilidades ou qualquer outra forma de jogo (gambling) em
conexão com o surfe profissional (incluindo pedir a outros que façam
apostas em seu nome, ou de outra forma se beneficiar
financeiramente de, ou ajudar com, apostas colocadas por outros);
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(b) associar-se ou negociar com pessoas ou organizações cujas atividades,
incluindo jogos de azar, possam refletir adversamente sobre a
integridade do surf profissional;
(a) fazer apostas ilegais em qualquer esporte ou evento, incluindo apostas
feitas com casas de apostas ilegais ou sites ou aplicativos de apostas
esportivas off-shore ilegais;
(b) solicitar ou aceitar qualquer suborno, presente, pagamento ou recompensa
ou qualquer coisa de valor com o propósito de influenciar a
competição durante um Evento;
(c) realizar serviços em qualquer capacidade envolvendo apostas esportivas
para terceiros (incluindo, sem limitação, consultoria ou
aconselhamento sobre questões de apostas esportivas, ou
publicidade, promoção ou endosso de produtos ou serviços de
apostas esportivas);
(d) tentar obter benefício financeiro usando qualquer informação confidencial
que um indivíduo possua em virtude da posição de tal indivíduo em
relação a um Surfista ou oficial da WSL, que pode ser procurada por
indivíduos que desejam explorar tais informações nos mercados de
apostas;
(e) deixar de cooperar com toda e qualquer solicitação do Diretor de Disciplina
da WSL durante uma investigação, que se relacione especificamente
com informações relevantes a jogos de azar, apostas ou benefícios
indevidos recebidos por qualquer indivíduo em relação ao surfe
profissional; e
(f) deixar de relatar qualquer atividade que indique uma violação desta Regra
14. 05 ao Diretor de Disciplina da WSL assim que possível.
Não obstante qualquer disposição em contrário nesta Regra, jogos gratuitos de
“fantasy surfing” não serão uma violação desta Regra, exceto para
qualquer Surfista competidor ou pessoal do Office of Tours and
Competition, incluindo juízes.
Os indivíduos vinculados a esta Política podem fazer apostas legais em
esportes diferentes do surf em jurisdições em que as apostas
esportivas são legais, desde que a pessoa que fez a aposta seja
elegível, de acordo com a lei aplicável, para fazer a aposta. Da
mesma forma, os indivíduos vinculados a esta Política podem
participar de jogos de “fantasy” legais que envolvam apostas
relacionadas a outros esportes que não seja o surfe.
Ações Disciplinares
(a) Multas monetárias. Devido às repercussões incrivelmente negativas para o
surfe profissional e a integridade da competição da WSL, qualquer
indivíduo encontrado em violação da Regra 14.05 pode receber uma
multa monetária de cinco (5) vezes o valor mais alto que pode ser
ganho com a atividade infratora, independentemente de haver algum
benefício recebido ou não, e ainda multa a critério da Comissão
Disciplinar.
(b) Suspensão e Expulsão. Qualquer indivíduo que violar esta Regra pode estar
sujeito à suspensão e/ou expulsão de um Evento ou Tour da WSL na
primeira infração. Quando múltiplas infrações ocorrerem em uma (1)
ou mais temporadas simultâneas que demonstrem um padrão de
conduta inaceitável, o Surfista também poderá ser suspenso e \/ou
expulso de qualquer Tour da WSL.
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(c) Outras Sanções Apropriadas e Assistência Substancial. Qualquer indivíduo
que viole esta Regra pode estar sujeito a outras sanções apropriadas
impostas pela Comissão Disciplinar destinadas a proteger a
integridade do esporte e das competições. Qualquer assistência
substancial fornecida por um indivíduo em conexão com investigações
adicionais e descoberta de outras violações será um fator
considerável quando as sanções finais forem determinadas.
14.07

Melhores Esforços: Todos os Surfistas deverão competir de acordo
com seus “Melhores Esforços” em todos os Eventos. Para os fins
desta Regra, "Melhores Esforços" devem ser definidos como a
tentativa máxima do Surfista de competir com o melhor de sua
habilidade durante todos os Eventos Competitivos. Qualquer Surfista
que abertamente e intencionalmente deixar de exercer o melhor
esforço do Surfista na competição deverá violar esta Regra. Qualquer
Surfista que violar esta Regra estará sujeito às seguintes ações
disciplinares:
(a) Multas monetárias e desqualificação. Qualquer ofensa: mínimo de $1.000
USD
(b) Suspensão e Expulsão. Qualquer Surfista que tenha cometido três (3)
infrações a esta Regra em uma ou mais temporadas simultâneas que
demonstrem um padrão de conduta inaceitável também pode estar
sujeito à suspensão e/ou expulsão de um Tour da WSL.
14.08 Agressão Verbal: Nenhum indivíduo sujeito a esta Política deve, direta
ou indiretamente, agredir verbalmente um oficial da WSL, Surfista,
patrocinador do Evento, membro da administração da WSL, qualquer
Representante da WSL ou membro da mídia. Durante os eventos,
esta regra também inclui espectadores ou qualquer outra pessoa
dentro da área designada do evento. Para os fins desta Regra,
agressão verbal é definida como qualquer declaração oral sobre uma
ou mais das pessoas acima mencionadas que: ameace causar dano;
instila medo; implica desonestidade; é depreciativo; consiste em
linguagem obscena; ou é altamente ofensivo. Qualquer indivíduo
envolvido em um incidente de agressão verbal estará sujeito às
seguintes ações disciplinares:
(a) Multas monetárias e desqualificação.
Primeira Ofensa: $1.000 USD
Segunda Ofensa: $2.500 USD e possível desqualificação ou remoção do
Evento se for a segunda ofensa simultânea no mesmo Evento.
Terceira Ofensa: $3.000 USD e possível remoção ou desqualificação do Evento
se for a terceira ofensa em uma (1) temporada.
(b) Suspensão e Expulsão. Qualquer Surfista que tenha cometido três (3)
infrações a esta Regra em uma ou mais temporadas simultâneas que
demonstrem um padrão de conduta inaceitável pode estar sujeito à
suspensão e/ou expulsão de um Tour da WSL.
14.09

Agressão Física e Combate Mútuo: Nenhum indivíduo sujeito a esta
Política deve agredir fisicamente qualquer oficial, equipe do Evento
(incluindo voluntários), Surfista, membro da mídia, espectador ou
qualquer outra pessoa em ou em relação a um Evento (por exemplo,
durante a Janela do Evento ou perto do local do Evento). Para os fins
desta Regra, agressão é definida como qualquer agressão física.
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Todas as formas de empurrões, lutas, combates mútuos ou
semelhantes são considerados violações desta regra. Um ato
considerado pelo Diretor Disciplinar como um ato inteiramente em
legítima defesa não será tratado como uma violação desta Regra. Se
for imediatamente claro para o Head of Tours and Competition ou o
Head Judge qual indivíduo ou indivíduos foram o agressor inicial do
incidente, então esse indivíduo será desqualificado do restante do
Evento Competitivo ou, se o Surfista já tiver sido desqualificado por
perda, o Surfista será suspenso do próximo Evento. Qualquer
indivíduo envolvido em um incidente de agressão física também
estará sujeito às seguintes ações disciplinares:
(a) Multas Monetárias e Desqualificação.
Primeira Ofensa: $5.000 USD e desqualificação automática do restante do
Evento. A desqualificação pode ser dispensada em uma situação do
tipo “combate mútuo”.
Segunda Ofensa: $10.000 USD e desqualificação automática do restante do
Evento.
Terceira Ofensa: $15.000 USD e desqualificação automática do restante do
Evento.
(b) Suspensão e Expulsão. Qualquer infrator sob esta Regra pode estar sujeito
à suspensão e/ou expulsão de um WSL Tour na primeira infração.
Quando múltiplas infrações ocorrerem em uma (1) ou mais
temporadas simultâneas que demonstrem um padrão de conduta
inaceitável, o Surfista também poderá ser suspenso e/ou expulso de
um Tour da WSL.
14.10 Discriminação, Assédio Sexual ou Abuso: A WSL tem tolerância zero
para qualquer forma de discriminação, assédio sexual ou abuso no
surf profissional. Qualquer indivíduo sujeito a esta Política que se
envolver em discriminação, assédio sexual ou abuso de qualquer
forma associado ao surfe profissional estará sujeito à seguinte ação
disciplinar:
(a) Multas Monetárias e Desqualificação. Os valores da multa monetária por
uma ofensa a esta Regra variam de $1.000 USD a $50.000 USD por
ofensa.
(b) Suspensão e Expulsão. Qualquer infrator sob esta Regra pode estar sujeito
à suspensão e/ou expulsão de um WSL Tour na primeira infração.
Quando múltiplas ofensas ocorrerem em uma (1) ou mais temporadas
simultâneas que demonstrem um padrão de conduta inaceitável, o
Surfista também poderá ser suspenso e/ou expulso da WSL.
14.11 Outras Violações e Penalidades: A tabela a seguir é uma diretriz geral
para violações diversas que podem não ser abrangidas nas outras
Regras do Capítulo 14. No entanto, algumas violações descritas
abaixo também podem ser consideradas violações da Regra 14.02 ou
Regra 14.03 e em nessas circunstâncias, a penalidade de violação
será a maior das duas (2) penalidades possíveis. As penalidades de
orientação sugeridas seguidas de “*” indicam violações para as quais
a Suspensão e/ou expulsão são penalidades possíveis, dada a
gravidade ou a repetitividade da violação.
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Description of Violation
Caddy do Surfista surfa uma onda

Fine/Disciplinary Action (in
USD)
$500 por onda

Qualquer finalista ou semifinalista que deixar
de comparecer a uma apresentação de
premiação do Evento, se solicitado
Surfar durante a bateria seguinte ou anterior

$1,000
$500 por onda

Não deixar a área de competição pelo aviso
de dois (2) minutos antes do início da
competição

$500

Não comparecer a uma coletiva de imprensa,
se solicitado (incluindo pós-bateria)

$2,000

Deixar de competir/fazer check-in para a
primeira rodada de eventos CT

$5,000

Deixar de comparecer às reuniões
obrigatórias dos surfistas (somente seeds do
CT)
Não comparecer à reunião de orientação dos
Surfistas do CT

$1,000
$5,000
Sem discrição e sem
desculpas. Esta é uma multa
“administrativa” e se aplica
automaticamente a qualquer
Surfista que não esteja
presente na reunião de
orientação dos Surfistas do
CT.
$1,000

O surfista permanece na Área de
Competição após duas (2) chamadas de
interferência contra ele
O não cumprimento da obrigação de
Primeira violação: $10.000.
competir nos eventos Challenger exigidos.
Segunda violação: até
Consulte as Regras 1.10 (c) e (d). Para evitar
$25.000.
dúvidas, a falha em competir inclui deixar de Terceira violação: A critério do
continuar a competir no Evento até que seja
Diretor Disciplinar.
eliminado ou ganhe o Evento.
Abuso de equipamento (incluindo
Primeira violação $1.000;
equipamento próprio) no local do evento e
Segunda violação $1.500;
event site
Terceira violação $2.000 *
Deixar de participar e competir em eventos RODADA DE SEEDING COM
não-CT inscritos sem um atestado médico
PREMIAÇÃO
válido de acordo com a Regra 2.18. Para
Primeira violação $1.000;
evitar dúvidas, a falha em competir inclui
Segunda violação $1.500;
deixar de continuar a competir no Evento até
Terceira violação $2.000*
que seja eliminado ou ganhe o Evento.
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Avisar ao Escritório Regional da WSL dentro RODADA DE SEEDING SEM
de sete (7) dias ou durante o Evento
PREMIAÇÃO
significará uma redução de 20% da multa
Primeira violação $500;
aplicável (antes da aplicação da Regra
Segunda violação $1.000;
14.12)
Terceira violação $1.500*
Usar conscientemente a lycra de competição
incorretamente ou removê-la antes de
devolver a lycra ao Beach Marshall

$1,000

Free surf na área de competição durante as
baterias
Rasgar ou difamar folhas de resultados

$5,000

Entrar na área dos juízes para reclamar /
protestar sem permissão do Head Judge

Primeira violação: $2.000;
Segunda violação $3.000;
Terceira violação $5.000

Não comparecimento aos eventos CT
inscritos com aviso, mas sem atestado
médico (excluindo Wildcards)

Primeira violação:
M - $12.500; F- $5.000
Segunda violação:
M - $25.000; F - $10.000
Terceira violação:
Suspensão automática por
três (3) eventos ou o restante
do ano do Tour, se menos e
nenhuma entrada nos eventos
Challenger durante este
período
Primeira violação;
M - $25.000; F - $10.000
Segunda violação:
M - $50.000; F - $20.000
Terceira violação:
Suspensão automática por
três (3) eventos ou o restante
do ano do Tour, se menos e
nenhuma entrada nos eventos
Challenger durante este
período
Primeira violação: $5.000;
Segunda violação: $10.000 e
suspensão;
Terceira violação: $20.000 +
suspensão automática para 3
eventos ou o restante do ano
do tour, se menos, e nenhuma
entrada nos eventos
Challenger durante este
período.

Não comparecimento aos eventos CT
inscritos sem aviso ou atestado médico
(excluindo Wildcards).

Atividade fraudulenta (incluindo o
fornecimento de informações enganosas à
WSL ou a um Evento pessoalmente, por
escrito ou de qualquer outra forma).

$2,000
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Deixar de cumprir as instruções da equipe da Valor monetário para refletir o
WSL para cumprir Championship Tour
dano/perda real causado à
Athlete Agreement ou BW Surfers
WSL pela violação e um valor
Agreement.
adicional que pode refletir um
valor para impedir futuras
violações.
Comentários públicos (inclusive nas redes
O dobro da sanção original
sociais) feitos pelo Surfista sobre uma
imposta.
sanção imposta de acordo com este Livro de
Regras sem o consentimento do Diretor
Disciplinar
Divulgação de qualquer tipo (inclusive nas
Mínimo de $10.000 e
redes sociais) sobre outro Surfista sendo
suspensão do próximo evento
testado de acordo com a Política de
do CT até e incluindo a
Antidoping da WSL
expulsão do CT.
Depois de ser notificado pela WSL, um
Primeira violação: Mínimo
Surfista permite que uma pessoa o ajude de $500 e máximo de $10.000.
uma forma que não seja considerada no
Violação subsequente
espírito justo de competição (não abrangido
(incluindo uma violação na
pela Regra 14.02) ou aceita ativamente a
mesma bateria/evento):
ajuda de uma pessoa sujeita à
(i) Uma multa pecuniária
disciplina/ordem atual da WSL.
adicional;
(ii) Desqualificação de uma
bateria ou evento conforme
determinado pelo Head Judge
e o Tour Manager se ele/ela
estiver disponível e
dependendo da seriedade da
situação.
Usar palavrões na transmissão do evento ou Multa monetária de $10.000 a
entrevista na mídia no evento
ser considerada pelo Diretor
Disciplinar.
Participar, competir, promover ou de
qualquer forma apoiar ativamente qualquer
tour ou evento de surfe que não seja
sancionado pela WSL

Primeira violação: $10.000.
Segunda violação: até
$25.000.
Terceira violação: A critério do
Diretor Disciplinar.
Violação do Plano de Saúde e Segurança da
$1.000 - Primeira violação
WSL para um evento
$2.500 - Segunda violação
$10.000 - Terceira violação
$25.000 – Quarta violação e
desqualificação de um ou
mais eventos, conforme
determinado pelo Diretor
Disciplinar.
Violação do Plano de Saúde e Segurança da
WSL para um evento que resulta direta ou
indiretamente na disseminação do COVID19, ajustes na programação do evento ou de
outra forma afeta negativamente a WSL

$1.000 - Primeira violação
$2.500 - Segunda violação
$10.000 - Terceira violação
$25.000 – Quarta violação e
desqualificação de um ou
mais eventos, conforme
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determinado pelo Diretor
Disciplinar.

14.12

Desqualificação Durante um Evento. Qualquer Surfista que violar as
Regras de 14.02 a 14.09 poderá ser desqualificado durante um
Evento, além de outras ações disciplinares conforme previsto nessas
Regras.

14,13 Multas Monetárias
(a) Todas as multas monetárias, prescritas neste Capítulo ou em qualquer parte
deste Livro de Regras, são pagas ANTES de competir (ou
comparecer) no subsequente Evento da WSL a partir da data de
emissão, caso contrário, o valor da multa monetária será deduzido da
Premiação do Surfista no (s) Evento (s) subsequente (s). No caso de
o valor agregado da multa exceder o valor mínimo em dinheiro
possível no Evento subsequente, o Surfista infrator deve entregar o
pagamento em dinheiro da diferença entre os dois valores ao
Escritório Regional da WSL que hospeda o Evento subsequente,
antes do Início da Data do Evento. Caso o pagamento da multa não
seja entregue até a Data de Início do Evento, o Surfista será
desclassificado do Evento.
(b) Que seja pago diretamente pelo Surfista ou deduzidos pela Região WSL
Premiação do Surfista, todas as multas em dinheiro devem ser
encaminhadas para a WSL e usadas para a administração contínua
deste Livro de Regras.
(c) As seguintes proporções serão aplicadas a todas as penalidades monetárias
emitidas de acordo com este Capítulo:
(i) Eventos CT: 100% da penalidade respectiva;
(ii) Eventos QS 5000 e acima (incluindo Eventos Challenger): 75% da
respectiva penalidade;
(iii) Eventos com classificação inferior a QS 5000: 50% da respectiva
penalidade;
(iv) Eventos do World Longboard Tour e do World Junior Championship:
75% da penalidade respectiva;
(v) Eventos Masters: 50% da penalidade respectiva;
(vi) Eventos JQS: 25% da respectiva penalidade;
(vii) Eventos LQS: 25% da respectiva penalidade.
14.14
Revisão de Violações e Imposição de Disciplina
(a) Em caso de violação deste Livro de Regras, o Diretor Disciplinar pode impor
sanções na forma de advertência, multa, período probatório,
suspensão, expulsão, outras atividades ordenadas apropriadas ou
uma mistura delas após consulta com o Discipline Committee.
(b) Quando uma violação grave do Livro de Regras da WSL ocorreu em um
Evento, uma decisão do Discipline Committee não pode ser tomada,
pois eles não podem ser contatados em tempo hábil, e a
desqualificação imediata do Evento é razoável de acordo com este
Livro de Regras, o Diretor do Tour da WSL, em consulta com o Head
Judge e outros representantes da WSL (após usar esforços razoáveis
para obter uma declaração do Surfista declarando sua defesa e
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considerando a mesma), pode desqualificar um Surfista do Evento. O
Diretor Disciplinar decidirá para modificar, ratificar ou anular a
desqualificação do Surfista o mais rápido possível de acordo com esta
Regra e este Livro de Regras. A WSL não se responsabiliza pelo
Surfista por danos ou perdas resultantes da implementação desta
Regra.
(c) Sujeito à Regra 14.13 (e), antes que qualquer sanção seja imposta pelo
Discipline Committee, o indivíduo sujeito à disciplina deve ser
notificado da violação da regra e da sanção que seria imposta caso o
indivíduo deixasse de apresentar uma declaração por escrito de
acordo com a Regra 14.13 (d) para o Diretor Disciplinar.
(d) A partir da data do Aviso, o indivíduo tem dez (10) dias para fornecer uma
explicação para a violação, uma opinião sobre a sanção proposta no
aviso, quaisquer circunstâncias atenuantes aplicáveis e evidências de
apoio ao Diretor Disciplinar para consideração. Caso uma declaração
sob esta Regra 14.13 (d) não seja submetida, a sanção proposta na
notificação terá efeito imediato.
(e) Após o envio de uma declaração de acordo com a Regra 14.13 (d), o
Discipline Committee revisará todos os materiais fornecidos em
resposta à notificação e notificará imediatamente o indivíduo de
qualquer sanção imposta.
14.15

Apelos de Ações Disciplinares feitas pelo Diretor Disciplinar da
WSL
(a) Um indivíduo disciplinado que deseja apelar de uma Ação Disciplinar pelo
Discipline Committee deve apresentar uma notificação de apelo ao
Diretor Disciplinar dentro de dez (10) dias após as sanções se
tornarem finais. A notificação de apelo deverá apresentar todas as
razões pelas quais a disciplina imposta deve ser revertida ou reduzida
e qualquer outra medida solicitada.
(b) Em até cinco (5) dias após o recebimento da notificação de apelo pelo
Diretor Disciplinar, a WSL fornecerá à parte apelante uma lista de três
(3) árbitros independentes. A parte apelante deverá, dentro de cinco
(5) dias da transmissão da lista pela WSL, selecionar um árbitro dessa
lista para ouvir o caso e notificar a WSL dessa seleção. Se nenhum
árbitro tiver sido selecionado pela parte apelante, a WSL deverá
selecionar um árbitro da lista para ouvir o caso.
(c) Dentro de cinco (5) dias após a seleção do árbitro, a WSL apresentará sua
resposta ao aviso de apelação da parte apelante.
(d) As regras processuais para o recurso serão estabelecidas pelo árbitro,
reconhecendo que a resolução rápida da questão é crítica e que as
regras judiciais normais não se aplicam.
(e) O árbitro pode definir a audiência ou agendar as conferências de status
conforme ele/ela julgar apropriado.
(f) Uma audiência deverá ocorrer, pessoalmente ou por videoconferência,
conforme orientação do árbitro, dentro de quarenta e cinco (45) dias
após a nomeação do árbitro.
(g) Na audiência, o indivíduo apelante terá o direito de ser representado por um
advogado e de convocar testemunhas e apresentar documentos e
outras provas relevantes. A WSL terá o mesmo direito. A parte
apelante também pode contratar os serviços de um intérprete às suas
próprias custas. O árbitro decidirá sobre a admissibilidade da prova,
incluindo se permite a prova na forma de depoimentos. Tanto a parte
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apelante quanto um representante da WSL devem estar presentes na
audiência para que possam ser examinados pela outra parte.
(h) A menos que seja decidido de outra forma na decisão do árbitro, cada parte
será responsável por seus próprios custos e honorários advocatícios
incorridos no recurso, e os honorários e despesas do árbitro serão
divididos igualmente entre as partes.
(i) O árbitro deverá proferir uma decisão por escrito no prazo de dez (10) dias a
partir da data da audiência.
(j) A decisão do árbitro será final e vinculativa para todas as partes e não estará
sujeita a apelação ou qualquer forma de revisão judicial.
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ANEXO A
DESCRIÇÃO DE PREMIAÇÃO DO CT
MEN 36 Format

Prize Money
Place

US$

1st

$70,000

2nd

$40,000

3rd

$20,000

5th

$15,000

th

9

$12,000

17th

$9,000

33rd

8,000
WOMEN 18 Format
Prize Money

Place

US$

1st
2nd
3rd

$70,000
$40,000
$20,000

5th

$15,000

9th

$12,000

17th

$9,000

WSL Finals (Men and Women)

Prize Money
Place

US$

1st
2nd
3rd

$200,000
$105,000
$70,000

4th

$60,000

5th

$35,000
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ANEXO B
RANKING POINTS
WCT

WCT

Challeng
er

Women

Hawaii

1

Men
1000
0

10000

2

7800

7800

3

6085

6085

Position

4
5

4745

4745

Challeng
er

QS5,000

QS3,000

QS1,500

QS1,000

10000

10000

5000

3000

1500

1000

8000

8000

4000

2400

1200

800

6500

6500

3250

1950

975

650

6100

6300

3000

1800

900

600

5100

5000

2500

1500

750

500

4825

2413

1448

724

483

4450

2225

1335

668

445

3975

2013

1208

604

403

6
7

4900

8

3500

1750

1050

525

350

10

9

3320

3522

1761

1057

528

352

11

3275

1663

998

499

333

12

3138

1569

941

471

314

13

2610

2950

1475

885

443

295

14

2713

1381

829

414

276

15

2475

1288

773

386

258

16

2238

1194

716

358

239

17

1045

3600

2000

1000

600

300

200

18

1850

925

555

278

185

19

1700

850

510

255

170

20

1550

775

465

233

155

21

1400

700

420

210

140

22

1250

625

375

188

125

23

1100

550

330

165

110

24

950

475

285

143

95

25

1330

3400

2200

750

375

225

113

75

26

1800

738

369

221

111

74

27

727

364

218

109

73

28

716

358

215

107

72

29

705

353

212

106

71

30

693

347

208

104

69

31

682

341

205

102

68
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32

671

336

201

101

67

660

330

198

99

66

34

658

329

197

99

66

35

656

328

197

98

66

36

653

327

196

98

65

37

650

325

195

98

65

38

630

323

194

97

65

39

609

321

193

96

64

40

588

319

191

96

64

41

557

316

190

95

63

42

536

314

188

94

63

43

525

313

188

94

63

44

505

310

186

93

62

45

484

308

185

92

62

46

463

306

184

92

61

47

442

304

182

91

61

421

302

181

91

60

400

300

180

90

60

50

397

297

178

89

59

51

395

295

177

89

59

52

393

293

176

88

59

53

391

291

175

87

58

54

389

289

173

87

58

55

387

287

172

86

57

56

385

285

171

86

57

57

383

283

170

85

57

58

381

281

169

84

56

59

379

279

167

84

56

60

377

277

166

83

55

61

375

275

165

83

55

62

573

273

164

82

55

63

370

270

162

81

54

368

268

161

80

54

366

266

160

80

53

66

364

264

158

79

53

67

362

262

157

79

52

68

360

260

156

78

52

33

265

1100

48
49

1000

64
65

600

© Copyright 2021 Association of Surfing Professionals LLC

Page 104

69

358

258

155

77

52

70

356

256

154

77

51

71

354

254

152

76

51

72

352

252

151

76

50

73

350

250

150

75

50

74

343

243

146

73

49

75

337

237

142

71

47

76

331

231

139

69

46

77

324

224

134

67

45

78

318

218

131

65

44

79

312

212

127

64

42

80

306

206

124

62

41

81

300

200

120

60

40

82

294

194

116

58

39

83

287

187

112

56

37

84

281

181

109

54

36

85

275

175

105

53

35

86

268

168

101

50

34

87

262

162

97

49

32

88

256

156

94

47

31

89

250

150

90

45

30

90

244

144

86

43

29

91

238

138

83

41

28

92

232

132

79

40

26

93

226

126

76

38

25

94

220

120

72

36

24

95

214

114

68

34

23

96

207

107

64

32

21

97

500

200

100

60

30

20

98

200

191

97

58

29

19

99

181

93

56

28

19

100

172

89

53

27

18

101

162

85

51

26

17

102

153

82

49

25

16

103

144

78

47

23

16

104

135

74

44

22

15

105

125

70

42

21

14
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106

116

67

40

20

13

107

98

63

38

19

13

108

90

59

35

18

12

109

82

55

33

17

11

110

74

52

31

16

10

111

66

48

29

14

10

58

44

26

13

9

50

40

24

12

8

114

49

39

23

12

8

115

48

38

23

11

8

116

47

37

22

11

7

117

46

36

22

11

7

118

45

35

21

11

7

119

44

34

20

10

7

120

43

33

20

10

7

121

42

32

19

10

6

122

41

31

19

9

6

123

40

30

18

9

6

124

39

29

17

9

6

125

38

28

17

8

6

126

37

27

16

8

5

127

36

26

16

8

5

128

35

25

15

8

5

129

34

24

14

7

5

130

33

23

14

7

5

131

32

22

13

7

4

132

31

21

13

6

4

133

30

20

12

6

4

134

29

19

11

6

4

135

28

18

11

5

4

136

27

17

10

5

3

137

26

16

10

5

3

138

25

15

9

5

3

139

24

14

8

4

3

140

23

13

8

4

3

141

22

12

7

4

2

142

21

11

7

3

2

112
113

180
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143

20

10

6

3

2

144

19

9

5

3

2

145

18

8

5

2

2

146

17

7

4

2

1

147

16

6

4

2

1

148

15

5

3

2

1

149

14

4

2

1

1

150

13

3

2

1

1

151

12

2

1

1

1

152

11

1

1

1

1

153

10

1

1

1

1

154

9

1

1

1

1

155

8

1

1

1

1

156

7

1

1

1

1

157

6

1

1

1

1

158

5

1

1

1

1

159

4

1

1

1

1

160

3

1

1

1

1

161

2

1

1

1

1

162

1

1

1

1

1
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ANEXO C
PREMIAÇÃO EVENTOS QS E CHALLENGER SERIES
Se o formato de um evento QS ou Challenger for alterado do
formato especificado abaixo, a premiação pode precisar ser
ajustada para garantir premiação iguais para homens e mulheres.
2021 A Premiação QS para eventos regionais masculinos e
femininos, será; QS1000- $10.000 / QS3000 - $30.000 / QS5000 $50.000. As regiões podem pagar premiação em moeda local,
após a aprovação do departamento de Tours and Competition.
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ANEXO D
SIGNIFICADOS
$ significa dólares na moeda dos Estados Unidos. Todos os valores descritos
excluem os impostos aplicáveis
Air (Aéreo) significa que quando o surfista está em uma onda, sua prancha fica
no ar e ele conclui a manobra.
Alternantes são Surfistas que são substituídos no Evento quando surge uma
oportunidade, como o não comparecimento de um Surfista
confirmado.
Amador significa um Surfista que compete no âmbito de uma organização
amadora ou se identifica como Surfista amador, portanto,
submetendo-se ao fato de que haverá disposições específicas para o
pagamento de qualquer premiação ganho.
Área de Competição significa a área do surf que foi oficialmente designada
pelo Head Judge e pode ser indicada por bóias, bandeiras ou faixas
como a área onde os Surfistas podem pegar ondas que podem ser
pontuadas como uma Onda Surfada.
Base Seed Points significam os pontos que os Surfistas recebem no início de
cada ano, conforme calculado na parte relevante deste Livro de
Regras.
Beach Entry significa o Surfista que deseja entrar no local do Evento antes do
início de qualquer bateria.
Beach Marshall significa o oficial da WSL selecionado pelo Diretor do Evento
para informar os Surfistas sobre a duração de bateria, formatos,
programação do Evento, prioridade, seleção de lycras de competição,
etc., e que se reporta ao Head Judge da WSL e ao Tour Director da
WSL
Caddy (também conhecido como Caddies) é uma pessoa indicada pelo Surfista
para fornecer qualquer equipamento extra diretamente a um Surfista
durante a competição e que deve agir de acordo com as Regras da
WSL e seguir as instruções da WSL em todos os momentos, ou o
Surfista irá ser responsável e estar sujeito a medidas disciplinares de
acordo com este Livro de Regras para as ações do Caddie.
Chamada de Interferência ocorre quando a maioria dos Juízes considera que
um Surfista interferiu com o outro devido a um efeito no potencial de
pontuação de outro Surfista.
Temporada BW significa de 1º de novembro até 31 de março do ano seguinte.
Competition Director significa o indivíduo indicado a partir de uma pequena
lista aprovada previamente pelo SC Surfer Representative.
Competition Matters significa quaisquer questões relacionadas aos Eventos
do CT e/ou do CT, incluindo sistemas de ranking e pontuação,
formato, protocolo de qualificação, sistemas de julgamento,
especificações de equipamentos, segurança e bem-estar dos Surfistas
durante os Eventos do CT.
CT significa o Championship Tour designado pela WSL.
CT Rankings significa rankings de surfistas exclusivamente de eventos do CT
masculino ou CT feminino.
CT Seeds são Surfistas que receberam seeding em um Evento e estão
atualmente no CT.
CT Surfer significa qualquer Surfista que se qualificou para cada Evento do CT
em uma Temporada de Surf (ou seja, não é um Wildcard ou
Substituto).
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Onda Defeituosa significa uma onda claramente inferior quando comparada à
maioria das ondas fornecidas por um Wave System para outros
competidores durante a rodada.
Ação Disciplinar significa sanções, advertências verbais, advertências por
escrito, período probatório, suspensão ou expulsão de um Evento,
penalidades monetárias (multas), penalidades não monetárias ou uma
combinação das anteriores.
Diretor Disciplinar refere-se à pessoa ou pessoas nomeadas pelo Head of
Tours and Competition para investigar violações de regras e tem
autoridade para impor disciplina conforme previsto nos Capítulos 14 e
15.
Discipline Committee significa um comitê de indivíduos qualificados (que pode
incluir o Head of the Office of Tours and Competition) selecionados
pela WSL a qualquer momento.
Violações Disciplinares significa uma violação de qualquer tipo das Regras
deste Livro de Regras, quer a violação seja intencional, conspirada ou
participada por terceiros ou não.
Double Interference ocorre quando os juízes decidem que uma dupla
interferência se aplica e os dois (2) Surfistas compartilham a
responsabilidade pela colisão ou interferência um com o outro.
Double Qualifier significa um Surfista do CT que se qualifica para a
Temporada de Surf do CT do ano seguinte como (i) um dos primeiros
vinte e dois (22) homens do atual Ranking do CT no final da
Temporada de Surf atual e entre os dez primeiros (10) homens do QS
Ranking no final da atual Temporada de Surf ou (ii) uma das dez (10)
melhores mulheres do atual CT Rankings no final da atual Temporada
de Surf e as seis (6) melhores mulheres do QS Ranking no final da
atual Temporada de Surf.
Taxas de Inscrição (Entry Fees) são valores que devem ser pagos
integralmente antes que um Surfista possa entrar em um Evento da
WSL.
Evento significa qualquer Evento conduzido ou licenciado pela WSL ou um
Escritório Regional da WSL. Isso inclui um Evento em qualquer um
dos Tours da WSL ou um Evento Especializado ou Trials que são
conduzidos para determinar qualquer número de Surfistas que
competirão no Evento principal.
Event Planner são os documentos e diretrizes que são emitidos anualmente
para os eventos como um guia sobre o que se espera de seu evento
específico.
Event Site significa o local descrito no contrato de licença relevante para o
local onde o Evento será realizado. O Local do Evento inclui, mas não
está limitado à Área de Competição de surf, todas as estruturas e
infraestrutura ao redor das áreas adjacentes à Área de Competição e
qualquer outra área ou estrutura que possa ser razoavelmente
presumida como associada à condução ou gerenciamento do Evento.
Data de Início do Evento refere-se ao primeiro dia da janela do evento.
Janela de Evento significa o tempo alocado para um evento começar e
completar todas as baterias e Finais de acordo com o cronograma da
WSL.
Force Majeure (Evento de Força Maior) significa qualquer evento que afete o
cumprimento de uma obrigação decorrente de ou atribuível a atos,
eventos, omissões ou acidentes que estão além do controle razoável
de uma parte, incluindo, sem limitação, os seguintes eventos, na
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medida em que estão além do controle razoável de uma parte:
inundação, relâmpago, tempestade, incêndio, explosão, terremoto,
afundamento, dano estrutural, epidemia ou outro desastre físico
natural ou evento, guerra, operações militares, motim, desordem de
multidão, ação terrorista, ameaça de ação terrorista, comoção civil (ou
ameaça razoável de qualquer um dos anteriores), falha ou escassez
de fontes de alimentação, quebra de maquinário, atrasos ou
cancelamento de voos, acidentes automobilísticos, greve trabalhista,
bloqueios ou outras interrupções trabalhistas (em cada caso por
pessoas que não sejam um Surfista, ou qualquer outro pessoa com a
qual o Surfista é afiliado). Como Evento de Força Maior se aplica a um
Evento, isso incluirá a incapacidade da WSL/Licenciado do Evento de
conduzir um Evento por razões comerciais ou orçamentárias, a critério
exclusivo da WSL.
Head of Tours and Competition significa o indivíduo com a autoridade referida
neste Livro de Regras ou de outra forma concedida pelo Office of
Tours and Competition, e que pode delegar tal autoridade conforme
necessário.
Posição de Inside significa uma posição no Line-up que, antecipando as ondas
que chegam, faria com que o Surfista ficasse mais próximo do pico
onde uma onda quebra.
Interferência é quando um surfista impede a capacidade de outro surfista de
maximizar seu potencial de pontuação ao surfar uma onda.
Surfistas Internacionais são Surfistas registrados em um Escritório Regional
que não seja o Escritório Regional que organiza o Evento.
Juiz significa um indivíduo que foi aprovado pela WSL como alguém qualificado
para fazer parte do painel de juízes em um Evento da WSL.
Folha do Juiz (Judge’s Sheet) é a folha de papel ou digital onde os Juízes
registram sua pontuação e qualquer outra coisa que precise ser
registrada.
JQS significa Junior Qualification Series.
Last Seeded Round significa a rodada mais alta (ou seja, mais distante desde
o início do evento) em que o seeding do Surfista em um evento
determina sua colocação na rodada.
Taxa de Licença significa a taxa exigida no contrato de licença relevante a ser
paga à WSL pelo direito de conduzir um Evento.
Região de Licenciamento significa o Escritório Regional da WSL que licenciou
o Evento relevante em sua Região e está licenciado para agir em
nome da WSL na Região designada.
Life Members devem ter atendido aos requisitos para membros vitalícios da
WSL. Isso é fornecido apenas pelo WSL.
LQS significa Longboard Qualification Series conduzida pelos Escritórios
Regionais da WSL.
Malibu significa uma prancha de surfe com mais de nove (9) pés e formato com
um bico arredondado.
Folhas Manuais de Julgamento são as folhas em papel usadas pelos Juízes
da WSL para marcar e registrar os pontos marcados pelos Surfistas
em um Evento.
Corte de Meio da Temporada (Mid Season Cut) significa a redução dos
campos masculinos e femininos de 36 e 18 para 24 e 12,
respectivamente no ponto intermediário da Temporada de Surf.
Data de Meio da Temporada será a data especificada pelo Office of Tours and
Competition.
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Office of Tours and Competition significa o departamento da WSL com
autoridade para governar as regras e integridade dos Eventos e
passeios da WSL.
Área Oficial significa qualquer parte do Event Site que não esteja disponível ao
público em geral.
Pessoa significa uma pessoa física, uma organização ou outra entidade que
está vinculada e deve cumprir com este Livro de Regras, incluindo,
mas não se limitando a, Surfistas e Equipe de Apoio. O contexto
determinará se uma pessoa jurídica, uma pessoa física ou ambas se
aplicam a uma situação.
Fotógrafos significa qualquer fotógrafo que foi autorizado a filmar ou tirar fotos
de acordo com os procedimentos estabelecidos pela WSL ou pelo
processo de credenciamento de mídia do Evento.
Plus/Minus System significa um sistema usado se um Evento não usa o
sistema de notas do computador, onde cada Juiz indica a posição de
cada um dos Surfistas em relação ao outro de um (1) a quatro (4). Se
houver cinco (5) Juízes, por exemplo, as posições agregadas do
Surfista são colocadas um contra o outro e um vencedor é declarado.
Zona Principal de Drop significa a área do line-up que é considerada a área
principal para os Surfistas iniciarem sua onda dentro da Área de
Competição, conforme determinado pelo Head Judge.
Alocação de Prioridade significa que o Juiz de Prioridade determina quem é o
Surfista Prioritário (e outras posições prioritárias) durante uma bateria
de um Evento.
Disco Prioritário é um cubo colorido (ou outro sistema visual aprovado)
posicionado na Área dos Juízes, claramente visível de qualquer ponto
da Área de Competição. O objetivo deste disco é indicar qual Surfista
tem prioridade para a próxima onda disponível.
Juiz de Prioridade significa o Juiz responsável por determinar a prioridade
durante um Evento.
Surfista Prioritário é o Surfista com direito de passagem incondicional a
qualquer onda sobre os demais Surfistas (ou Surfistas com prioridade
inferior a eles).
Premiação significa o dinheiro recebido por um Surfista por chegar a uma
determinada rodada de um Evento.
Prize Money Round (Rodada de Premiação) é a rodada de um evento em
que os Surfistas recebem premiação a partir desse momento.
Posição Prona significa estar deitado sobre a prancha de surf.
Protesto significa fazer um relatório formal sobre um incidente ou decisão de
acordo com este Livro de Regras.
QS significa a WSL Qualification Series Events (incluindo eventos do
Challenger Series), cujos resultados são considerados ao determinar
os pontos de QS de um determinado surfista.
Pontos QS significam pontos conforme descrito no Anexo B e são ganhos
competindo em eventos QS / Challenger.
Ranking QS significa o ranking fornecido a um Surfista a partir de Pontos QS
acumulados em um determinado momento.
QS Seeding Points são baseados em uma combinação dos pontos QS
Ranking finais do ano anterior e os pontos QS Ranking atuais ganhos
até a data do meio da temporada, conforme determinado pela WSL. A
partir da data do meio da temporada, os pontos atuais do QS Ranking
serão os Pontos de Seeding do QS para o Surfista.
Região é o domínio mundial designado sobre o qual um Escritório Regional
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específico tem controle em relação às operações da WSL, conforme
decidido pela WSL de tempos em tempos.
Campeão Regional significa o Surfista com a maior quantidade de Pontos no
Ranking Regional no final da Temporada de Surf anterior.
Escritório Regional é a entidade e os Representantes da WSL agindo em
nome da WSL em suas respectivas regiões. Eles são o ponto de
contato da WSL para todos os Surfistas em sua região e qualquer
evento realizado em sua região. Os detalhes de contato podem ser
encontrados no Anexo G deste Livro de Regras.
Rankings Regionais é o ranking calculado de acordo com a Regra 2.10.
Os eventos da temporada regular do CT são todos os eventos do CT que
acontecem durante a temporada de surfe e antes das finais da WSL.
Onda Substituta é quando um Head Judge determina que uma onda produzida
por um Wave System é uma onda defeituosa e o surfista tem a
oportunidade de surfar outra onda na mesma direção e do mesmo tipo
(se aplicável).
Surfista Aposentado significa um Surfista que competiu no ano anterior no CT
e forneceu à WSL um aviso por escrito de aposentadoria antes do
início do ano em que deseja se aposentar ou um Surfista que faleceu.
Ride (Onda Surfada) é quando as mãos de um surfista deixam as bordas da
prancha e dura até que o surfista caia da prancha ou saia da onda.
Direito de Passagem é o direito que um surfista tem de explorar a onda que
está surfando para maximizar seu potencial de pontuação.
Run significa uma onda esquerda e direita no Wave System.
SC Surfer Representative (Representante dos Surfistas SC) significa o
representante indicado pelos Surfistas do CT a partir de uma lista
curta (incluindo pelo menos três (3) opções) aprovada pela WSL.
Benefícios de Seeding significa que um Surfista é seeded em um Evento e só
estará disponível se atender a todos os requisitos do Escritório da
WSL relevante e tiver pago as taxas exigidas.
Seeding Order (Ordem de Seeding) determinará contra quem na chave de
baterias o Surfista competirá durante um Evento.
Comitê Especial significa um comitê composto por dois (2) membros: (1) um
representante dos Surfistas do CT nomeado pelos Surfistas do CT da
lista (incluindo pelo menos três (3) opções) previamente aprovado pela
WSL e (2) um Diretor de Competição indicado pela WSL a partir de
uma lista aprovada pelos Surfistas do CT.
Eventos Especiais são eventos que não fazem parte de nenhum Tour da WSL
em particular, mas são licenciados pela WSL como um evento único.
Conduta Esportiva é definida como, mas não limitada a: respeito pelos
patrocinadores do Tour e Evento da WSL, Juízes, oponentes,
membros da administração da WSL, Representantes da WSL,
espectadores, membros da mídia ou qualquer outra pessoa dentro do
local do Evento designado; respeito às instalações, privilégios e
procedimentos operacionais em Eventos; o uso de cortesia e boas
maneiras nos Eventos; agindo com responsabilidade e maturidade em
eventos; abster-se de qualquer gesto visível que seja comumente
entendido como depreciativo, profano e/ou altamente ofensivo, ou que
indique um ato sexualmente explícito; e abstenção de exibição
intencional e proposital e/ou exposição de nudez; e abster-se do uso
de: (a) linguagem profana ou abusiva nos locais do Evento (em
qualquer idioma); (b) uso ilegal (por exemplo, menor de idade) ou
imoderado de álcool nos locais de eventos da WSL; e (c) o uso de
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drogas ilegais.
Superior é a direção com maior potencial de pontuação, determinada por cada
Juiz individual no momento do drop.
Equipe de Apoio significa, sem limitação, qualquer treinador, manager, agente,
equipe de funcionários, oficial, pessoal médico ou paramédico
trabalhando ou tratando de um Surfista para participar ou se preparar
para competir em um Evento.
Surf Off significa dois (2) ou mais Surfistas surfando entre si em um formato
prescrito neste Livro de Regras ou conforme decidido pelo Office of
Tours and Competition ou seu representante relevante.
Surfista significa um indivíduo que atende aos requisitos da WSL para competir
em eventos.
Surfing Director (Diretor de Surf) terá as funções e responsabilidades
exigidas pelo Office of Tours and Competition ou conforme prescrito
neste Livro de Regras. Além do acima exposto, para Eventos não CT,
esse indivíduo deve ser encaminhado em primeira instância para
quaisquer obrigações devidas pelo licenciado do Evento.
Área dos Surfistas é a área dentro do local do Evento onde os Surfistas têm
acesso exclusivo e onde podem se preparar para competir enquanto
assistem outros surfistas surfando no Evento.
Representante dos Surfistas significa um indivíduo nomeado pelos Surfistas
no Evento. Este representante deverá ser indicado amigavelmente
entre os Surfistas presentes ou disponíveis no Evento. Se essa
decisão não puder ser tomada, o Surfista de melhor ranking tomará
uma decisão unilateral em nome do Representante, desde que o
Surfista aceite a decisão.
Temporada de Surf significa todos os Eventos que compõem o Tour relevante
no qual a Regra se aplica ou em que o Surfista compete. O calendário
da WSL é um bom guia para quais eventos estão incluídos em cada
temporada de surfe. Isso geralmente será executado dentro do ano
civil, no entanto, existem raras exceções.
Tabulador é uma pessoa designada pelo Evento para checar as pontuações
manuais dos Juízes com a impressão do computador no final de cada
bateria.
Throwaway (Descarte) significa o evento em que um surfista ganhou menos
pontos naquele ano de torneio.
Trials (Triagem) significa competição conduzida por um licenciado ou promotor
de Evento com o objetivo de selecionar Surfistas para competir no
Evento em questão.
Advertência Verbal é uma advertência fornecida no local ao indivíduo violador
verbalmente e deve ser registrada pelo Representante da WSL no
WSL Rules and Disciplinary Committee por escrito para fins de
encaminhamento assim que possível. A repetição de tal aviso pode
resultar em ação disciplinar adicional.
Vested Interest (Interesse Determinado) significa ter um interesse pessoal
(por exemplo, financeiro, comercial etc.) que não seja dentro da
capacidade que o indivíduo atua dentro deste Livro de Regras (por
exemplo, um Juiz que também atua como acionista ou mesmo em um
Conselho de Administração de uma entidade comercial afiliada de
qualquer forma a um Surfista).
Área VIP Bar é uma área dentro da área oficial onde o consumo de álcool é
permitido, sujeito a quaisquer condições aplicáveis ao local ou evento
específico.
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Wave Pool Events são eventos realizados em sistemas de ondas que criam
ondas artificiais.
Wildcard é o wildcard selecionado pela WSL em um processo prescrito ou, se
não, a critério da WSL para o Evento ou Eventos em particular,
conforme descrito no contexto descrito e a menos que definido em
outro lugar neste Livro de Regras.
Women’s World Junior Ranking significa o ranking de surfistas da WSL
Women’s World Junior Tour.
Women’s World Longboard Rankings significam o ranking das surfistas da
WSL Women’s World Longboard Tour.
Women’s World Title significa os pontos coletados em uma Temporada de
Surf que contribui para o ranking da Surfista para ser a Campeã
Mundial Feminino da WSL, que são calculados apenas a partir dos
Eventos do CT Feminino da WSL.
CT Feminino significa o evento exclusivo de elite realizado em local idílico,
apresentando as dezesseis (16) melhores surfistas do mundo, com
resultados que contribuem para o ranking do CT feminino da WSL e
para o CT feminino da WSL.
World Championship Tour (referido como “CT”) significa eventos exclusivos
de elite realizados em locais idílicos, apresentando os trinta e quatro
(34) melhores surfistas do mundo, com resultados determinando o
indiscutível Campeão Mundial da WSL.
World Junior Ranking significa o ranking de surfistas do WSL World Junior
Tour.
World Junior Tour Event significa um evento exclusivo de elite realizado em
um local idílico, apresentando os melhores surfistas juniores
masculinos/femininos do mundo, com resultados determinando os
indiscutíveis WSL World Junior Champions.
WJC significa World Junior Championships, que pode fazer parte do World
Junior Tour.
WLC significa World Longboard Championship Tour.
World Longboard Rankings significa o ranking de surfistas da WSL World
Longboard Tour.
World Longboard Title (WLT) Event significa eventos exclusivos de elite
realizados em um local idílico, apresentando os melhores surfistas de
longboard masculino/feminino do mundo, com resultados
determinando os indiscutíveis campeões mundiais de longboard da
WSL.
WSL refere-se à Association of Surfing Professionals LLC, uma empresa de
responsabilidade limitada de Delaware (Estados Unidos) que opera
como World Surf League em suas várias funções ao redor do mundo
nas Regiões. Certas responsabilidades da WSL relativas a taxas
podem ser atribuídas ou delegadas a outras Entidades Regionais da
WSL.
Aprovação da WSL significa a aprovação recebida por escrito e assinada pelo
representante relevante da WSL agindo sob a autoridade do Office of
Tours and Competition para quaisquer atividades indicadas como
exigindo tal aprovação. A aprovação por escrito deve indicar o
evento/atividade exata que a WSL está aprovando.
Representante do Evento da WSL significa um indivíduo nomeado pelo
Escritório Regional da WSL em cada Evento.
Coordenador Médico da WSL é o indivíduo nomeado e autorizado pela WSL
para atuar como coordenador médico.
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Representante Regional da WSL significa um indivíduo que tem autoridade
para agir em nome de um Escritório Regional da WSL. A autoridade
do representante será ditada pelo acordo firmado entre o Escritório
Regional da WSL e o indivíduo.
Representante da WSL significa qualquer indivíduo com um poder autorizado
segundo este Livro de Regras ou outro documento firmado, adotado
ou ratificado pela WSL e inclui Surfistas, Juízes, oficiais, funcionários
de Eventos e voluntários da WSL.
Regras da WSL significa as regras neste Livro de Regras junto com qualquer
atualização de tempos em tempos conforme publicado no site da
WSL.
Calendário da WSL se refere ao calendário de Eventos da WSL que lista as
datas, classificação, status, localização e outras informações
relacionadas a cada um dos Eventos do respectivo ano, que podem
ser encontradas no Site da WSL de tempos em tempos, conforme
atualizado no critério exclusivo da WSL.
Championship Tour Athlete Agreement significa o acordo que é assinado por
todos os Surfistas do CT aplicável a cada Temporada de Surf e os
termos de inscrição que incluem qualquer renúncia ou consentimento
anexado ao mesmo.
WSL Tour Director significa o indivíduo contratado pela WSL para fazer a
ligação com Surfistas e Eventos em todas as épocas do ano e para
cumprir suas várias obrigações nos Eventos de seus respectivos Tour.
Por exemplo; o WSL Men’s Tour Manager tem as responsabilidades
acima para os Surfistas do CT Masculino da WSL.
Representante do WSL Tour significa um Representante da WSL que foi
especificamente nomeado para agir de acordo com este Livro de
Regras pelo WSL Tour Director.
WSL Tours significa CT, eventos QS, Masters Series, WLT, LQS, WJC ou
Regional Junior Series, cada um para homens e mulheres, quando
aplicável.
WSL Website significa www.worldsurfleague.com
WSL Wildcard significa os Surfistas selecionados pelo Office of Tours and
Competition para competir como wildcards nos Eventos daquele Tour
da Temporada de Surf.
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APPENDIX E
WSL REGIONAL OFFICES
Post

Email
Phone
Fax
Address

Post

Email
Phone
Fax
Address

Post
Email
Phone
Fax
Address

Post
Email
Phone
Fax
Address

Africa
PO Box
1033, Eppingdust Cape
Town, South Africa,
7475
africa@worldsurfleague.com
+27 21 534 5738
+27 21 534 5738

South America
Pca. Bento Silverio, 121, sala
6 Lagoa da Conceição CEP:
88062-000 Florianopolis, SC
Brazil
southamerica@worldsurfleag
ue.com
+55 48 2321009
+55 48 2321576
Pca. Bento Silverio, 121, sala
6 Lagoa da Conceição CEP:
88062-000 Florianopolis, SC
Brazil
Hawaii/Tahiti Nui
PO Box 223 Haleiwa HI USA
96712
hawaii@worldsurfleague.com
Admin: +18084928551
Members: +18084971167
66-250 Suite D200,
Kamehameha Hwy, Haleiwa HI
USA 96712
Australasia
PO Box 1095, Coolangatta
QLD 4225, Australia
australasia@worldsurfleague.
com
+61 7 5599 1550
+61 7 5599 3550
Suite 213, Level E, Showcase
on the Beach, 72-80 Marine
Parade Coolangatta,
QLD 4225, Australia

Post

Email
Phone
Fax
Address

Post

Email
Phone
Fax
Address

Post
Email
Phone
Fax
Address

Europe
86 Avenue de la fare – BP26,
40150, Hossegor, France

europe@worldsurfleague.com
+33 558 776 517
86 Avenue de la fare – BP26,
40150, Hossegor, France
North America
PO Box 309 Huntington Beach,
CA 92648, USA
northamerica@worldsurfleague
.com
+714 536 3500
+714 536 4482

Japan
2-16-2 1F, Kugenuma Kaigan,
Fujisawa, Japan
japan@worldsurfleague.com
+81 466302888
+81 466302889
2-16-2 1F, Kugenuma Kaigan,
Fujisawa, Japan

International Headquarters
147 Bay Street, Santa Monica,
California, 90405 USA
Email
support@worldsurfleague.com
Post

Phone
Fax
Address

+1 310-450-1212
+1 310-399-2152
147 Bay Street, Santa Monica,
California, 90405 USA
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