
 
Regras para inscrição para as provas do 

Campeonato Nacional de Bodysurf – Época desportiva 2018 

 

Número de Inscritos  

 

As provas de bodysurf estão reservadas a 40 atletas por etapa na categoria OPEN e a 8 atletas por etapa na categoria 

Júnior – sub-18 » atletas nascidos a partir de 1 de janeiro de 2000 (inclusive).  

Ficarão disponíveis para inscrição para todo o circuito 21 vagas, e em cada etapa existirão duas vagas reservadas 

para wildcards na categoria OPEN e uma vaga reservada para wildcard na categoria Júnior.  

No total existirão disponíveis 38 lugares na categoria OPEN e 7 Lugares na categoria Júnior, para cada etapa. 

Quando as inscrições estiverem esgotadas abrirá uma lista de espera com 5 vagas para o OPEN e 2 vagas para o 

Júnior. 

 

Garantia de Lugar para TOP 16  

 

De modo a garantir que os atletas do Top 16 da época anterior têm lugar no campeonato, os mesmos terão de estar 

Federados e fazer a sua inscrição até ao dia 11 de abril de 2018  

Caso não cumpram estes requisitos, os atletas perdem o direito ao lugar.  

 

Procedimento das Inscrições  

 

As inscrições são feitas na plataforma online disponibilizada na página web do evento em www.bodysurfportugal.com 

ou na plataforma BOL. 

Para se inscreverem os atletas deverão:  

1. Estar Federados para a respetiva época desportiva enquanto atletas na Federação Portuguesa de Surf;  

2. Preencher o formulário de inscrição,  

3. Pagar a respetiva inscrição dentro do prazo estabelecido.  

A inscrição não é válida se:  

1. O atleta não estiver Federado na respetiva época desportiva na Federação Portuguesa de Surf;  

2. Não proceder ao pagamento da inscrição dentro do prazo estabelecido.  

Caso não existam vagas disponíveis após o atleta regularizar a sua situação junto da FPS o mesmo perde o direito à 

vaga, mas deverá receber o reembolso do valor pago, tendo que recomeçar o processo de inscrição e pagamento.  

 Caso ao atleta não regularize a sua situação até ao dia 11 de abril perde o direito à vaga.   

 Não são aceites inscrições sem ser pela plataforma de inscrição.  

 Não são aceites trocas de inscrições.  

 Não têm direito ao reembolso das inscrições os atletas que não compareçam à prova.  

 

Dúvidas 

Todas as questões devem ser encaminhadas para o email info@bodysurfportugal.com  

O regulamento completo pode ser consultado na página oficial da Federação Portuguesa de Surf 

https://www.surfingportugal.com/   
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Inscrições para Lista de Espera  

Caso as inscrições estejam esgotadas para determinada etapa, os atletas podem inscrever-se para ficarem em lista 

de espera. 

Neste caso têm de:  

1. Estar Federados para a respetiva época desportiva enquanto atletas na Federação Portuguesa de Surf  

2. Preencher o formulário de inscrição,  

3. Pagar a respetiva inscrição dentro do prazo estabelecido.  

O valor da inscrição a ser pago é de 50% do valor da inscrição fora de prazo.  

Caso o atleta tenha vaga deverá pagar o restante valor no ato do check-in na praia. Caso o atleta tenha vaga e 

não faça o check-in perde o direito ao reembolso da inscrição já paga  

Caso o atleta não tenha vaga e tenha feito o check-in ser-lhe-á devolvido o valor correspondente à inscrição. Caso o 

atleta não tenha vaga e não tenha feito o check-in perde o direito ao reembolso do valor da inscrição que já pagou.  

 

Regra de prioridade das inscrições  

 

As inscrições obedecem a regra de prioridade com os seguintes pressupostos:  

 

1. A primeira prioridade vai para o atleta que já tendo a sua situação regularizada na Federação Portuguesa de 

Surf, procede à inscrição e faz o pagamento (a hora/data do pagamento estabelecem a prioridade);  

 

2. Um atleta que tendo feito a inscrição e pago, e não esteja Federado terá a sua prioridade estabelecida a partir 

do momento em que a Federação der o seu processo como válido (a hora/data do pagamento à FPS 

estabelecem a prioridade). 

 

Valores de Inscrição  

Valor Normal de Inscrição  

Inscrição por etapa – 30 euros Open  

Inscrição por Etapa – 20 euros Júnior  

Inscrição circuito completo de uma vez só – 130 euros Open  

Inscrição circuito completo de uma vez só -  90 euros Júnior  

Inscrição fora de prazo – 50 euros Open – entre 2ª e 4ª feira da semana de cada evento  

Inscrição fora de prazo – 30 euros Júnior - entre 2ª e 4ª feira da semana de cada evento  

  

Valor especial de Inscrição para Sócios da Associação Surf Social Wave 

Inscrição por etapa – 25 euros Open  

Inscrição por etapa – 15 euros Júnior  

Inscrição circuito completo de uma vez só – 110 euros Open 

Inscrição circuito completo de uma vez só -  65 euros Júnior  

Inscrição fora de prazo – 45 euros Open – entre 2ª e 4ª feira da semana de cada evento 

Inscrição fora de prazo – 25 euros Júnior - entre 2ª e 4ª feira da semana de cada evento 


