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CAPÍTULO 1: CHAMPIONSHIP TOUR (CT)
Artigo 1:
Aplicação deste Capítulo
Este capítulo aplica-se a todos os Eventos, Surfistas e Equipe de Apoio do CT,
exceto se especificado em contrário.
Artigo 2:
Premiação
2.01 Qualquer alocação de Premiação deve seguir a distribuição determinada no
Anexo A deste Livro de Regras como decidido pelo Comissariado da WSL.
2.02 A WSL facilitará todos os pagamentos de premiação diretamente na conta
bancária do Surfista, salvo acordo em contrário.
Artigo 3:
Calendário
3.01 Eventos do CT são limitados a 13 por ano com limite de número de Eventos
em um único país conforme decidido pelo Comissariado da WSL. Para este
propósito, Tahiti, as Ilhas Reunião, Hawaii e outros lugares conforme determinado
pelo Comissariado da WSL são classificados como países.
3.02 Ao serem determinadas pela WSL, as datas para Eventos não podem ser
alteradas, exceto pela WSL.
3.03 O Calendário da WSL do ano seguinte será publicado pela WSL antes do
término da Temporada de Surf (Surfing Season) atual.
3.04 Após o término da Temporada de Surf do CT, haverá um intervalo mínimo de
um mês antes do próximo Evento do CT.
3.05 Um Evento do CT Masculino/Feminino combinado terá uma Janela de
Espera mínima de 10 dias.
3.06 Uma Janela de Espera mínima para um Evento do CT masculino é 9 dias.
3.07 Uma Janela de Espera mínima para um Evento do CT feminino é 6 dias.
Artigo 4:
Triagens
Os formatos, datas e detalhes das Triagens de um Evento do CT devem ser
determinados antes do início da Janela de Espera do CT e serão aprovados pelo
Comissariado da WSL.
Artigo 5:
Atividades relacionadas ao Evento
Caso o patrocinador do Evento queira realizar eventos adicionais e/ou atividades
relacionados ao surf durante a Janela de Espera como expression sessions,
baterias de celebridades, etc., todas as atividades devem ser aprovadas pelo
Comissariado da WSL. As solicitações devem ser recebidas no mínimo 60 dias
antes da Data de Início do Evento.

Artigo 6:
Pontuação de Ranking do CT
6.01 A distribuição de Pontuação para todos os Eventos do CT está explicada no
Anexo B. Os pontos são obtidos durante a Temporada de Surf e contribuirão para o
ranking do Surfista, incluindo os benefícios de seeding de acordo com este Livro de
Regras.
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6.02 Em caso de empate pelo Título Mundial ao terminar a Temporada de Surf, os
surfistas terão uma bateria decisiva (surf-off) durante o Evento final. O formato será
decidido pelo Comissariado.
6.03 Em caso de empates no ranking para posições de qualificação, consulte os
Artigos 11.03 e 12.03.
6.04 Segundo o Artigo 6.03, todos os empates no ranking ao término da
temporada do CT serão exibidos na posição de empate para fins de classificação.
Para efeitos de seeding, todos os desempates serão definidos de acordo com a
posição do seeding do ano anterior do Surfista.
6.05 A pontuação de Ranking do CT será recebida por todos os Surfistas do CT
(mesmo competindo como Wildcard ou Substituto nos Eventos do CT).
Artigo 7:
Formatos
7.01 Os Eventos Masculinos do CT serão compostos por 36 Surfistas no seguinte
formato:
(a) Round 1 é composto por 12 baterias de três Surfistas: O 1o lugar segue direto
para o Round 3, o 2o e 3o colocados vão para o Round 2.
(b) Round 2 é composto por 12 baterias de dois Surfistas. O vencedor segue para o
Round 3.
(c) Round 3 é composto por 12 baterias de dois Surfistas com o vencedor indo para
o Round 4.
(d) Round 4 é composto por 4 baterias de três Surfistas. O 1o e 2º colocados
seguem para as Quartas de Finais. Após isso, as baterias são compostas por 2
Surfistas até um vencedor ser definido.
7.02 O formato descrito no Artigo 7.02 é o formato padrão para os Eventos
Masculinos do CT.
7.03 Os Eventos Femininos do CT serão compostos por 18 Surfistas. Estas 18
competirão no seguinte formato:
(a) Round 1 é composto por 6 baterias de três Surfistas com a 1a colocada
avançando direto para o Round 3. A 2a e 3a colocadas indo para o Round 2.
(b) Round 2 é composto por 6 baterias de duas Surfistas com a 1a colocada
avançando para o Round 3.
(c) Round 3 é composto por 4 baterias de três Surfistas. A 1a e 2a colocadas
seguem para as Quartas de Finais. Após isso, as baterias são compostas por 2
Surfistas até uma vencedora ser definida.
7.04 O formato descrito no Artigo 7.03 será o formato padrão da WSL para
Eventos Feminino do CT.
7.05 O Comissariado da WSL consultará os Representantes dos Surfistas para
decidir sobre o uso do sistema de baterias simultâneas, com duas baterias de dois
surfistas, de acordo com o Manual de Eventos da WSL.
7.06 Não haverá alteração na ordem de competição das baterias do CT,
independentemente da condição dos Surfistas.
EXCEÇÃO: Quando as pranchas de um grupo de Surfistas não chegarem devido à
limitação de tempo de deslocamento entre Eventos. O Diretor de Surf, o
Representante dos Surfistas e o Comissariado da WSL decidirão caso a caso a
aplicação desta exceção.

© Copyright 2018 Association of Surfing Professionals LLC

7.07 Quando o deslocamento for limitado a três dias ou menos e mais de dez
Surfistas masculinos ou quatro Surfistas femininas não receberem as pranchas
devido a problemas da companhia aérea, somente as baterias em que todos os
surfistas possuam suas pranchas poderão ser realizadas no primeiro dia da Janela
de Espera. Aqueles sem pranchas poderão competir no dia seguinte, mas antes
devem se certificar de que o Evento estará em andamento.
7.08 Formato de Baterias Simultâneas
Quando Baterias Simultâneas serão utilizadas em um Evento:
(a) As regras e penalidades de prioridade de dois surfistas se aplicam a cada
bateria individual. A prioridade será exibida e anunciada separadamente
para cada bateria.
(b) Os Surfistas na bateria que iniciou primeiro terão prioridade incondicional
sobre os Surfistas da bateria seguinte, independentemente da localização
no line-up.
(c) Se ocorrer uma interferência antiesportiva intencional por qualquer Surfista
contra um Surfista da outra bateria, os Juízes podem aplicar uma
penalidade de interferência, mesmo o Surfista tendo prioridade
incondicional. A penalidade será a redução pela metade da onda com nota
menor.
(d) Uma bateria não pode ser reiniciada.
Artigo 8: Regras do Seeding no CT
8.01 A Pontuação Base do Seeding (Base Seed Points) dos Surfistas do CT, os
Wildcards da Temporada e os Substitutos da Temporada no início de cada
Temporada de Surf será determinada pela WSL antes do início do primeiro Evento
e:
(a)
Os Surfistas Masculinos terão 16,67% desse valor inicial deduzidos
de cada um dos 6 primeiros Eventos do CT da Temporada de Surf (A Pontuação
Base do Seeding será zero a partir do 7o Evento).
(b)
As Surfistas Femininas terão 20% desse valor inicial deduzidos de
cada um dos 5 primeiros Eventos do CT da Temporada de Surf (A Pontuação Base
do Seeding será zero a partir do 6o Evento).
8.02 A Pontuação do Seeding (CT Seed Points) será a Pontuação Base do Seeding
mais a Pontuação de Ranking recebida nos Eventos do CT no decorrer da
Temporada de Surf.
8.03 Os Wildcards da Temporada competidores que não estejam substituindo
atleta lesionado e Substitutos da Temporada receberão a Pontuação Base do
Seeding abaixo do Surfista do CT na última posição no ranking, conforme
determinado pelo Comissariado da WSL.
8.04 Para referência nos Artigos 8.05 e 8.06 abaixo, “Ranking por Lesão” é o
Ranking do Surfista do CT da Temporada do ano anterior se o Surfista se lesionar
nos primeiros 6 Eventos do CT na Temporada de Surf, e será seu atual Ranking do
CT caso se lesionar após o 6º Evento da Temporada.
8.05 O Surfista lesionado que receber o convite de Wildcard da Temporada será
classificado de acordo com as seguintes informações no retorno após a lesão:
(a)
Se seu Ranking Por Lesão estava entre os Top 10 do Ranking do CT
antes da lesão, o Surfista será posicionado em 13o.
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(b)
Se seu Ranking Por Lesão estava entre os Top 20 do Ranking do CT
antes da lesão, o Surfista será posicionado em 25o.
(c)
Se seu Ranking Por Lesão estava entre os Top 34 do Ranking do CT
antes da lesão, o Surfista será posicionado em 34o.
8.06 A Surfista lesionada que receber o convite de Wildcard da Temporada
feminina será classificada de acordo com as seguintes informações no retorno
após a lesão:
(a)
Se seu Ranking Por Lesão estava entre as Top 5 do Ranking do CT
antes da lesão, a Surfista será posicionada em 7o.
(b)
Se seu Ranking Por Lesão estava entre as Top 10 do Ranking do CT
antes da lesão, a Surfista será posicionada em 13o.
(c)
Se seu Ranking Por Lesão estava entre as Top 17 do Ranking do CT
antes da lesão, a Surfista será posicionada em 17o.
8.07 Para fins de seeding, caso um Surfista do CT receba o convite de Wildcard
da Temporada devido a uma lesão, mas se qualifica através do CT ou do QS, os
Artigos 8.04 e 8.05 se aplicam.
8.08 A ordem do Seeding nos Eventos do CT será a seguinte: Pontuação do Seed
do CT, Pontuação do Seed do QS e trialistas por ordem de resultado. Se não for
possível determinar o seeding de um surfista por ordem, caberá ao Comissariado
determinar.
8.09 Uma atualização de classificação (Reseeding) pode ser executada dentro da
Janela de Espera, mas somente antes do início da primeira bateria de cada round.
Artigo 9:
Substitutos
9.01 Segundo o Artigo 9.04, se um Surfista qualificado para o CT ceder a sua
posição de classificação (seed) em um Evento do CT por aposentadoria [Consulte
Artigo 25] ou lesão, ele será substituído na seguinte ordem (“Substituto”):
(a)
Os quatro (4) substitutos da WSL para as divisões Masculina e Feminina
serão selecionados pelo Comissariado da WSL e podem preencher no máximo duas
(2) vagas de classificação disponíveis (“Substituto de Temporada”).
( b)
O Comissariado da WSL selecionará qualquer outro Surfista para preencher
as vagas de classificação disponíveis (“Substituto de Evento”).
9.02 O Substituto de Temporada terá 48 horas (ou tempo razoável dependendo
do Evento) após a tentativa inicial de contato pela WSL para aceitar ou rejeitar a
oferta de substituição. Se um Surfista se retirar dentro da Janela de Espera e
nenhum substituto da WSL estiver no local, o Surfista substituto será escolhido
pela WSL. Para o seeding e pontuação, os Substitutos de Evento serão tratados
como Wildcards do Evento.
9.03 O Substituto de um Surfista Aposentado após o primeiro Evento do CT não
terá prioridade como primeiro substituto sob o Artigo 9.01(a).
9.04 Se um Substituto de Temporada não competiu nos primeiros 5 Eventos no
CT da Temporada de Surf, se aplicará o seguinte para a posição de Substituto de
Temporada: se o Substituto de Temporada for escolhido por um Surfista do QS, o
Surfista com o Ranking mais alto no QS no momento do Evento do CT ou um
Substituto de Temporada anterior à Temporada de Surf atual (a critério do
Comissariado) será o novo Substituto de Temporada; (ii) para um Substituto de
Temporada selecionado que não seja Surfista do QS, a substituição será
determinada pelo Comissariado.
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9.05 Substitutos de Temporada não terão vaga no último Evento do CT da
Temporada de Surf, exceto aqueles que possuam chances matemáticas de
qualificação para a Temporada de Surf do CT seguinte com os pontos obtidos no
Evento do CT em questão. O Comissariado determinará a alocação de vagas
disponíveis, caso se aplique este Artigo.
9.06 Se um Surfista com lesão ou gravidez se inscrever apenas pelos pontos e
premiação mínimos, a sua vaga na bateria pode ser tomada por um Substituto sem
o reseeding das outras baterias no Round 1. O seeding normal do Substituto se
aplica para os rounds futuros. Além disso, o Substituto não precisará pagar a taxa
de inscrição e receberá a diferença da premiação entre a quantia recebida pelo
Surfista que foi substituído e o resultado obtido.
9.07 Wildcards e Substitutos em Eventos da WSL devem assinar o Contrato do
Surfista da WSL e sempre estarão sujeitos à aprovação do Comissariado.
Artigo 10:
Competição pelo Título Mundial da WSL
Os resultados de cada Surfista nos Eventos do CT ao longo da Temporada
de Surf valerão para a definição do ranking pelo Título Mundial da WSL, exceto os
Wildcards de Evento e Substitutos de Evento. Cada Surfista inicia a temporada com
zero pontos pelo Título Mundial.
Artigo 11:
Qualificação para a Temporada Seguinte do CT Masculino
11.01 A escala seguinte apresenta o número de Eventos que determinarão o Título
Mundial do CT Masculino no final de cada Temporada de Surf:
(a)
Total de 12 ou mais Eventos, com 3 descartes.
(b)
Total de 9-11 Eventos, com 2 descartes.
(c)
Menos de 9 Eventos, 1 descarte.
EXCEÇÕES: podem ocorrer em circunstâncias extremas, desde que com a
aprovação da WSL.
11.02 Sujeito ao Artigo 11.03, obterão qualificação para a Temporada do CT
Masculino do ano seguinte os Surfistas que estiverem entre:
(a)
Top 22 através do ranking atual do CT no final da Temporada de Surf atual; e
(b)
Top 10 do Ranking do QS no final da Temporada de Surf atual, a menos que
já esteja qualificado conforme (a).
(c)
2 Wildcards de Temporada. [Consulte Artigo 14.01]
11.03 No caso de empate em relação aos Surfistas em 22o lugar no ranking final
da Temporada do CT, se aplicará o seguinte:
(a)
Se houver uma vaga disponível de Wildcard de Temporada, o Surfista com
empate no ranking pode obter esta vaga e terá o seeding de acordo com o Ranking
do CT e não como um Wildcard de Temporada.
(b)
Se um ou ambos os Surfistas com empate se qualificar(em) através do
Ranking do QS, ambos irão se qualificar em 22o e 23o lugar no CT do ano seguinte.
Neste caso, somente 9 Surfistas, que não fazem parte do Top 23 mencionados
acima, se qualificarão através do Ranking do QS no final da Temporada de Surf
atual.
(c)
Se nenhum dos Surfistas qualificar através do Ranking do QS, se aplicarão
as seguintes diretrizes:
(I)
Serão considerados os Eventos com os melhores resultados na
Temporada de Surf, iniciando com o Evento com melhor resultado para tentar o
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desempate. Se um Surfista tiver um resultado melhor, não há mais empate e o
Surfista assume a 22a posição. Caso não desempatar, o (II) se aplica:
(II)
o Surfista com o melhor Ranking do QS terá a 22a posição e o
Surfista imediatamente abaixo no ranking não se requalifica.
Artigo 12:
Qualificação para a Temporada Seguinte do CT Feminino
12.01 A escala seguinte apresenta o número de Eventos Femininos que
determinarão o Título Mundial do CT Feminino no final de cada Temporada de Surf:
(a)
Total de 12 ou mais Eventos, com 3 descartes.
(b)
Total de 9-11 Eventos, com 2 descartes.
(c)
Menos de 9 Eventos, 1 descarte.
EXCEÇÕES: podem ocorrer em circunstâncias extremas desde que com a aprovação
da WSL.
12.02 Segundo o Artigo 12.03, obterão qualificação na Temporada do CT Feminino
do ano seguinte as Surfistas que estiverem entre:
(a)
Top 10 através do ranking atual do CT no final da Temporada de Surf atual; e
(b)
Top 6 do Ranking do QS no final da Temporada de Surf atual, a menos que já
esteja qualificada conforme (a).
(c)
1 Wildcard de Temporada. [Consulte Artigo 14.01]
12.03 No caso de empate entre as Surfistas em 10o lugar no ranking final da
Temporada do CT Feminino, se aplicará o seguinte:
(a)
Se houver uma vaga disponível de Wildcard de Temporada, a Surfista com
empate no ranking poderá obter a vaga e terá o seeding de acordo com o Ranking
do CT e não como um Wildcard de Temporada.
(b)
Se uma ou ambas as Surfistas com empate se qualificar(em) através do
Ranking do QS Feminino, ambas irão se qualificar em 10o e 11o lugar no CT
Feminino do ano seguinte. Neste caso, as 5 Surfistas restantes irão se qualificar
através do Ranking do QS Feminino no final da Temporada de Surf atual, já que não
fazem parte das Top 11 mencionadas acima.
(c)
Se nenhuma das Surfistas qualificar através do Ranking do QS, se aplicará o
seguinte:
(I)
Serão considerados os Eventos com os melhores resultados na
Temporada de Surf, iniciando com o Evento com melhor resultado para tentar o
desempate. Se uma Surfista tiver um resultado melhor, não há mais empate e a
Surfista assume a 10a posição. Caso não desempatar, o (II) se aplica:
(II)
a Surfista com o melhor Ranking do QS Feminino terá a 11a posição
e a Surfista imediatamente abaixo no ranking não se requalifica.
Artigo 13:
Regras dos Surfistas do CT
13.01 Todos os Surfistas do CT com seeding devem assinar o Contrato dos
Surfistas da WSL (WSL Surfers Agreement) antes de surfar no primeiro Evento do
CT do ano ou na data designada pela WSL. Caso não assinem o Contrato, serão
proibidos de competir.
13.02 Todos os qualificados para o CT são obrigados a competir em todos os
Eventos do CT segundo o Contrato dos Surfistas da WSL, a menos que a WSL
forneça isenção válida conforme o Contrato dos Surfistas da WSL ou este Livro de
Regras [Consulte Artigo 17].
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13.03 Durante cada Temporada de Surf, os Surfistas Masculinos do CT devem
competir em no mínimo dois (2) Eventos QS 10,000 em Regiões diferentes, sendo
um deles licenciado pelo Escritório Regional da WSL do país onde o Surfista reside
permanentemente conforme seu cadastro fiscal. Se não houver Eventos QS 10,000
licenciados pelo Escritório Regional da WSL em questão, a participação deve ser
feita em um Evento QS 6,000 da Região ou em um QS 10,000 em outra Região como
alternativa. O não cumprimento desta Regra resultará em punição de acordo com o
Artigo 181.
EXCEÇÃO: Surfistas Masculinos do CT, que já competem no CT há 10 anos ou mais,
precisam competir somente em um (1) Evento QS 10,000 que deve ser na sua
Região. Se não houver Eventos 10000 disponíveis para o Surfista competir, ele deve
competir em um Evento QS6000 na sua Região ou em um QS10000 fora da sua
Região.
13.04 Durante cada Temporada de Surf, as Surfistas Femininas do CT devem
competir em no mínimo 1 evento QS 10,000 licenciado pelo Escritório Regional da
WSL do país onde o Surfista reside permanentemente, para efeito de impostos. E
se não houver um Evento QS 10,000, pode ser um QS 6,000. Se não houver nenhum
Evento QS 10,000 ou QS 6,000 licenciado pelo Escritório Regional da WSL em
questão, a participação deve ser feita em um Evento QS 10,000 ou QS 6,000 em
outra Região como alternativa. O não cumprimento desta Regra resultará em
punição de acordo com o Artigo 178.
13.05 A WSL fará uma reunião de orientação aos surfistas antes do primeiro
Evento do CT de cada Temporada de Surf. É obrigatória a participação de todos os
Surfistas convocados.
Artigo 14:
Wildcards
14.01 Segundo o Artigo 14.02, para cada Temporada de Surf em Eventos do CT:
(a)
2 (Masculino) / 1 (Feminino) Wildcard(s) devem ser escolhidos pelo
Comissariado para a Temporada de Surf (Wildcards de Temporada). Os Wildcards
de Temporada receberão pontos durante toda Temporada de Surf; e
(b)
2 (Masculino) / 1 (Feminino) Wildcard(s) devem ser escolhidos pelo
Comissariado para cada Evento (Wildcard de Evento). Os Wildcards de Evento
receberão pontos de CT.
14.02 Todos os Wildcards que competem em Eventos da WSL devem assinar o
Contrato dos Surfistas da WSL e estarão sempre sujeitos à aprovação do
Comissariado.
Artigo 15:
Atuais Campeões
15.01 Os atuais campeões de um Evento do CT (ou um Evento da WSL de nível
inferior que tenha subido de status) receberão o convite como Wildcard de Evento
no mesmo Evento no ano seguinte. Caso não recebam, devem entrar nas Triagens
(se houver Triagem).
EXEÇÃO: Se o Evento for cancelado por motivo de Força Maior, essa regra se aplica
somente para o ano seguinte ao Evento, mas não nos anos posteriores.
15.02 Atuais campeões descritos no Artigo 15.01 que pretendam utilizar os
benefícios descritos neste Artigo devem avisar o Comissariado pelo menos 60 dias
antes da Data de Início do Evento.
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Artigo 16:
Surfistas Amadores
Amadores podem surfar em Eventos do CT licenciados pela WSL, desde que
aprovados pelas regras amadoras locais, e devem pagar a taxa de inscrição
correspondente para este Evento. O Surfista amador pode receber a premiação
merecida em um Evento, mas é responsabilidade dele assegurar que o prêmio
esteja de acordo com o status de amador. Amadores podem recusar a premiação e,
nesse caso, terão total reembolso da taxa de inscrição paga pela WSL, como
alternativa de premiação.
Artigo 17:
Não Comparecimento em Eventos
17.01 Caso estejam qualificados, os Surfistas do CT devem comparecer a todos os
Eventos do CT. O não comparecimento resultará em punição descrita no Artigo 178,
salvo exceções previstas neste Artigo 17. Substitutos para não comparecimentos
serão decididos conforme o Artigo 9.01.
17.02 O não comparecimento devido a situações extremas, incluindo lesão e
gravidez, pode ser considerado pelo Comissariado. Um atestado médico deve ser
enviado a WSL o mais rápido o possível em casos de lesão ou gravidez. O
Coordenador Médico da WSL tem o direito de acompanhar e investigar todos esses
casos.
17.03 Se um Surfista apresentar um atestado médico aprovado, ele irá receber o
mínimo de pontos do CT, mas sem premiação nos Eventos sem comparecimento.
17.04 Se um Surfista com seeding avisar o Comissariado de que estará ausente
para o Round 1, mas estará presente para o Round 2, a vaga será mantida. Caso o
surfista não faça o check-in no horário do paddle-out do Round 2, haverá um
Substituto para a vaga conforme o Artigo 9.01. Se o Surfista não comparecer na
sua bateria do Round 2, ele estará sujeito a punição (a menos que tenha avisado
conforme o Artigo 181).
17.05 Se um Surfista com seeding não avisar o Comissariado do não
comparecimento no Round 1 e não competir no Round 1, um Substituto ocupará a
vaga após término do Round 1 e o Substituto será reseeded a partir do Round 2. O
reseeding para baterias ocorrerá somente a partir do Round 3.
17.06 Se um Surfista não comparecer em qualquer bateria a partir do Round 3,
o(s) Surfista(s) deve(m) surfar a bateria sozinho(s), em caso de atraso do oponente.
A programação diária pode ser ajustada somente se o Comissariado ou Diretor de
Surf for informado e tiver a confirmação de que o Surfista não competirá na bateria
programada, reduzindo o tempo total de realização do evento.
17.07 Segundo o Artigo 17, o Comissariado determinará se o Surfista forneceu as
informações adequadas quanto a sua localização. Qualquer recurso da decisão
pode ser enviado por escrito para o Diretor Disciplinar conforme o Artigo 183.
Artigo 18:

Adiamento e Cancelamento de Evento do CT

Se o Campeonato já iniciou:
18.01: Extensão da Janela de Espera para Terminar o Campeonato
Para prolongar o prazo para terminar o Campeonato, os Surfistas restantes
serão consultados em reunião pela WSL. Se um Surfista não comparecer à reunião,
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o seu voto (se necessário) será da WSL. A WSL terá prioridade da decisão, de
acordo com os seus critérios, sempre tendo em vista o melhor para o esporte.
18.02: Cancelamento de Evento (Força Maior e “falta de onda”)
Quando um Evento for cancelado pela WSL por motivo de Força Maior, se
aplica o seguinte:
(a)
A premiação será entregue aos Surfistas na posição que teriam se
fossem eliminados na próxima oportunidade possível do Evento. O saldo
da Premiação será dividido igualmente entre todo os surfistas
remanescentes na competição.
(b)
Se um Round não for completado, cada Surfista receberá a pontuação
obtida no Round anterior, ou última colocação se o Evento for cancelado
durante o Round 1.
(c)
Se o Round for completado, todos recebem a pontuação merecida nesse
Round.
Se o Campeonato NÃO iniciou:
18.03: Adiamento da Janela/Datas do Evento por Qualquer Motivo
Os Surfistas que fizeram o check-in para competir serão consultados em
reunião pela WSL para decidir sobre o adiamento das datas do Evento ou do
Evento. Caso um Surfista não compareça na reunião, o voto (caso necessário) será
da WSL. A WSL terá prioridade da decisão, de acordo com os seus critérios, sempre
tendo em vista o melhor para o esporte.
18.04 Cancelamento por Força Maior (excluindo “Falta de Ondas”)
Quando um Evento for cancelado pela WSL por motivo de Força Maior, se aplica o
seguinte:
(a)
O Mínimo de Premiação será distribuído entre os Surfistas inscritos.
(b)
Nenhuma pontuação será recebida pelos Surfistas.
18.04 Cancelamento por Falta de Ondas
Quando um Evento for cancelado pela WSL por motivos de falta de ondas, se aplica
o seguinte:
(a)
A Premiação aplicável será dividida entre os Surfistas.
(b)
Nenhuma pontuação será recebida pelos Surfistas.
Artigo 19:
Ausência na Competição
19.01 Todos os Surfistas do CT devem cumprir o Contrato dos Surfistas do CT
com relação à obrigação de competir nos Eventos do CT ao longo da Temporada de
Surf.
Artigo 20:
Gravidez
Desde o início da gravidez da Surfista até o retorno às competições após o
nascimento da criança, a Surfista grávida deve notificar por escrito sobre suas
intenções de competir ou não em cada evento do CT. Essa notificação deve ser
fornecida à WSL através do Comissariado 21 dias antes da Data de Início de
Evento. Se a Surfista confirmar sua participação em um Evento e depois se retirar,
ela não receberá premiação, porém poderá receber a pontuação mínima no ranking.
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Em qualquer circunstância, a WSL adverte que a Surfista grávida deve seguir os
conselhos médicos e que a WSL poderá solicitar tais informações a qualquer hora.
Detalhes da gravidez e informações médicas solicitadas serão mantidos em sigilo
absoluto pela WSL.
OBS: Este Artigo ilustra as intenções da WSL na promoção da igualdade de
gêneros nos Eventos da WSL.
Artigo 21:
Taxas do CT
Os Wildcards de Evento e Substitutos de Evento do CT devem pagar uma taxa de
inscrição de USD 2.000, e não precisarão pagar nenhuma futura taxa de inscrição
durante a Temporada de Surf nos Eventos do CT para os quais eles se qualificam.
Esse valor será deduzido da premiação, caso não tenha sido pago antes da Data de
Início do Evento.
Artigo 22:
Eventos Que Não Sejam da WSL
22.01 Os Surfistas do CT devem cumprir todas as obrigações com relação aos
eventos que não sejam sancionados pela WSL conforme descrito no Contrato dos
Surfistas do CT.
Artigo 23:
Áreas Oficiais Fechadas
23.01 Os Eventos devem assegurar que todas as áreas dos Surfistas, oficiais,
escritórios e outras áreas fechadas dentro do complexo do Evento sejam mantidas
livres de cigarros e semelhantes.
23.01 O consumo de bebida alcoólica é somente permitido na área VIP designada,
conforme as leis regionais.
Artigo 24:
Crachás de Segurança / Áreas Acessíveis
24.01 Todos os Surfistas com seeding no CT serão identificados pelas fotos de
perfil digitalizadas fornecidas pela WSL por motivos de segurança. Essa foto ou a
Carteira de Identidade de Surfista da WSL são os únicos meios de identificação
necessários para entrar em qualquer área reservada somente para Surfistas. Para a
entrada de outras áreas, talvez seja necessário ter o passe apropriado fornecido
pelo Evento. A WSL pode exigir o uso de crachás ou outra identificação fornecida
pela WSL à Equipe de Apoio, Wildcards e Substitutos.
24.02 Cada Surfista terá um passe de convidado para um membro da sua Equipe
de Apoio, desde tenha assinado o Código de Conduta de Equipe de Apoio e tenha
sido aprovado pela WSL. Esse passe é para o uso exclusivo desse indivíduo e, se for
perdido, não há garantia de cópia do documento pela WSL. Os Surfistas também
podem solicitar 2 ou mais passes para membros de sua família no check-in, que
serão fornecidos a critério da WSL.
24.03 Portadores de passes oficiais da WSL terão entrada permitida em todas as
áreas em todos os Eventos. A WSL distribuirá esses passes de forma apropriada.
24.04 Aos Surfistas do CT é permitido acesso às áreas de Imprensa e VIP. É
recomendado ter uma área de convivência coletiva e outras áreas separadas e
seguras para trabalho e preparação, também para a imprensa e os Surfistas, de
acordo com o Manual de Eventos do CT.
Artigo 25:

Aposentadoria de Surfista
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25.01 A pedido, a WSL fornecerá, a qualquer Surfista que competiu no CT, o
formulário de aviso para se tornar um Surfista Aposentado antes do início da
Temporada de Surf, e será substituído pelo próximo Surfista no ranking respectivo
(CT ou QS) em que o Surfista Aposentado obteve qualificação [Consulte Artigo
9.01].
25.02 Após o início do primeiro Evento do CT da Temporada de Surf, qualquer
Surfista que se tornar um Surfista Aposentado será substituído por um Substituto
de Temporada.
25.03 O Surfista Aposentado pode ter direito a benefícios implementados pela
WSL periodicamente. Tais benefícios serão fornecidos de acordo com a política da
WSL que criou e administra esse benefício de aposentadoria específico.
OBS: A aposentadoria ou aceitação de aposentadoria de um Surfista não implica
renúncia das obrigações do Surfista sob o Contrato dos Surfistas da WSL
correspondente ou os termos de entrada acordados.
Artigo 26:
Limitação da Responsabilidade da WSL
A WSL não será responsabilizada por qualquer recurso (incluindo compromissos
financeiros ou outros com terceiros) que um Surfista coloque em notificações
(escritos, verbais ou outros) contra um representante da WSL em relação à sua
qualificação ou relegação do CT.
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CAPÍTULO 2:

QUALIFICATION SERIES (“QS”)

O Capítulo seguinte se aplica a todos os Eventos e Surfistas competidores de
Eventos QS da WSL. Caso haja algum ponto de qualquer artigo que não tenha sido
abordado no respectivo Capítulo de outro WSL Tour, os artigos neste capítulo irão
abordar esse ponto da melhor maneira possível, na interpretação do Comissariado
da WSL.
Artigo 27:
Taxas de Licença
27.01 27.01 As taxas de licença para Eventos QS são definidas pelo Escritório
Regional de Licenciamento.
27.02 Qualquer Evento Feminino do QS realizado em conjunto com um evento
masculino equivalente de QS 6,000 estará isento da taxa de licença.
27.03 Todos os Eventos devem propor as datas do Evento e confirmar o seu
comprometimento com o Evento ao assinar o acordo de licenciamento da WSL
correspondente até dia 30 de setembro do ano anterior ao Evento.
27.04 Para todos os Eventos, 50% da taxa de licença será paga para a Região de
Licenciamento180 dias antes do Evento. O restante será pago 90 dias antes da
Data de Início do Evento.
EXCEÇÃO:
Eventos Novos devem pagar 100% da Taxa de Licença para que
sejam listados no Calendário da WSL.
27.05 Se a Taxa de Licença não for paga até os prazos descritos no Artigo 27.04
acima, o Evento será imediatamente excluído do Calendário da WSL e as datas do
Evento ficarão disponíveis. Nessas circunstâncias, para retornar ao calendário da
WSL, é necessário pagar o dobro do total da Taxa de Licença ao Escritório Regional.
EXCEÇÕES a essa Regra podem ocorrer segundo entendimento individual da WSL.
Artigo 28:
Elevar/Rebaixar Status de Evento
28.01 Se qualquer Evento decidir por elevação de status, será necessário notificar
com 45 dias de antecedência. O Comissariado da WSL dará a aprovação final para
todas as mudanças de status.
28.02 Se um Evento decidir rebaixar o status, será necessário notificar o Escritório
Regional com 45 dias de antecedência. A não observância resultará em multa
equivalente à taxa de licença para o Evento com status menor.
Artigo 29:
Cancelamento de Evento
Se um Evento for cancelado, não haverá reembolso da taxa de licença já paga. Uma
penalidade de 10% da premiação original será imposta pela WSL, e deve ser paga
em no máximo 90 dias depois da Data de Início do Evento antes de ser reintegrado
ao Calendário da WSL do ano seguinte.
Artigo 30:
Mudança de Detalhes de Evento
Se um Evento (que não é conduzido diretamente pela WSL) deseja alterar a
data/local do Evento dentro de 60 dias antes da Data de Início do Evento
programada, o Evento deve pagar 50% do total da premiação à WSL. Não há
reembolso desse valor, que será usado para pagar a Premiação na realização do
Evento. Caso o Evento não ocorra na Temporada de Surf, os 50% da Premiação
permanecem como dívida e serão retidos. O pagamento deve ser efetuado dentro
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de 7 dias desde a confirmação da WSL sobre a alteração de local/datas do Evento.
O licenciado do Evento será responsável por todos os custos gerados pelos
Surfistas, a WSL, o Escritório Regional da WSL ou custos de outro Evento que
incluam pagamentos sem reembolso por hospedagem, deslocamento e outros
decorrentes das alterações aprovadas.
Artigo 31:
Impostos da Premiação
31.01 Onde houver dedução de impostos, o licenciado do Evento deve fornecer a
cada Surfista um documento detalhando as deduções, além dos formulários
aplicáveis para reembolso. O Escritório Regional deve ser avisado assim que essa
exigência for reconhecida pelo licenciado do Evento, e deve receber um recibo
(cópia) do departamento local de impostos informando os nomes e valores pagos.
31.02 Se o licenciado do Evento não cumprir as ações do Artigo 31.01 dentro de 3
meses desde o final do Evento, deve imediatamente encaminhar uma explicação à
WSL e o licenciado do Evento será responsável pelo cumprimento das leis e
pagamento dos impostos correspondentes. O cumprimento dessas regras deve ser
comprovado com documentos, bem qualquer outro pedido da WSL em relação à
compensação a que um surfista tem direito pela quebra desse artigo por parte do
licenciado do Evento.
31.03 As deduções de Imposto de Renda não devem ser adicionadas à premiação
pra manter o valor mínimo da premiação.
Artigo 32:
Premiação
32.01 Para Eventos novos, deve ser efetuado, junto ao Escritório Regional, o
pagamento em dinheiro equivalente à premiação de Evento de mesmo status, pelo
menos 90 dias antes da Data de Início de Evento, além da Taxa de Licença. O não
pagamento desse valor resultará no cancelamento do Evento e na perda da Taxa de
Licença. Se um Evento for cancelado dentro de 90 dias antes da Data de Início de
Evento, o valor em dinheiro e a taxa de licença serão retidos e usados para
compensar custos dos Surfistas e da Região de Licenciamento.
32.02 Para Eventos do QS, as Descrições de Premiação Mínima encontram-se no
Anexo C.
32.03 O pagamento da premiação de um Evento do QS para Surfistas estrangeiros
deve ser efetuado por transferência bancária ou em dinheiro (USD). Surfistas locais
podem ser pagos em cheque ou em dinheiro (moeda local), desde que seja o valor
equivalente em USD conforme o câmbio na data do pagamento.
32.04 Alterações nas descrições de premiação precisam ser aprovadas pela WSL.
32.05 Todo pagamento de premiação no local do evento será efetuado até o
término do dia da competição em que o Surfista for eliminado do Evento, exceto por
transferência bancária. Se por transferência bancária, o Evento deve concluir o
pagamento de todos os Surfistas que já forneceram as informações bancárias
dentro de 7 dias desde o final da Janela de Espera. Será retida pelo Escritório
Regional a premiação de qualquer Surfista que não tenha fornecido as informações
bancárias em até sete (7) dias depois da data de término do Evento.
32.06 Todos os pagamentos de premiação serão feitos diretamente do Licenciado
do Evento para o Surfista, em conformidade com o acordo de licenciamento
correspondente, em no máximo sete (7) dias após o término do Evento.
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32.07 A WSL fornecerá qualquer auxílio possível para que os Surfistas recebam o
pagamento. Qualquer atraso no pagamento da Premiação resultará em
consequências graves contra edições subsequentes do Evento, inclusive o direito
de a WSL processar o licenciado do Evento.
32.08 Todos os Surfistas devem assinar todos os documentos ou fornecer cópias
de uma identificação válida (passaporte ou carteira de habilitação válida) ao
licenciado do Evento, caso solicitado, antes de sair do Evento. O não cumprimento
dessa exigência pode resultar na perda de premiação. Os licenciados de Evento
devem sempre ter alguém encarregado de receber a documentação no local
durante todos os dias das horas de competição – do início da competição até trinta
(30) minutos após o término do Evento. Se um Surfista não fornecer ou não
preencher os documentos necessários, tal Surfista terá no máximo sete (7) dias
após a data do término do Evento para fornecê-los sob pena de perda da
Premiação.
Artigo 33:
Calendário
33.01 A WSL fará todos os esforços para que os Eventos atuais mantenham as
datas estabelecidas por direito. Porém, o futuro crescimento do circuito ou outras
alterações poderão influenciar a reprogramação de um Evento. Nesse caso, a WSL
sempre terá a decisão final sobre a designação de datas para um Evento.
33.02 Somente Eventos que cumpriram o Artigo 27.04 e as outras exigências da
WSL serão colocados no Calendário da WSL, sob aprovação da WSL.
33.03 Calendário de Evento do QS:
(a)
Eventos QS 6,000 podem ser realizados a qualquer momento durante
o ano e simultaneamente com outros Eventos do QS ou do CT programados.
(b)
Eventos QS 10,000 não podem ser realizados antes do dia 15 de
janeiro no calendário de circuito.
(c)
Nenhum Evento QS 10,000 pode ser realizado durante as datas da
Janela de Espera de outro Evento do CT ou Evento QS 10,000.
(d)
EXCEÇÕES em relação às informações acima (a-c) podem ser
permitidas pelo Comissariado da WSL em circunstâncias especiais.
33.04 Haverá um máximo de 13 Eventos QS 10,000 em cada Temporada de Surf.
33.05 Todas as datas de Evento da WSL podem ser encontradas no Calendário da
WSL, mas estão sujeitas a alteração mediante aprovação da WSL. O Comissário
considerará a solicitação de reembolso do licenciado de Evento no caso de
pagamento de custos decorrentes de alterações no Calendário da WSL efetuados
aos Surfistas, dentro de noventa (90) dias antes da Data de Início do Evento.
Artigo 34:
Formatos
34.01 O formato seguinte será aplicado em todos os Eventos QS 10,000 Masculino
(exceto Eventos QS 10,000 Masculino realizados no Hawaii – consulte Artigo
45.02):
Formato A
No. De Baterias

Duração
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Colocação de
Seeding

Round de
112
Round de 96

8 baterias de 4

30 min

24 baterias de 4

30 min

Round de 48
Round de 24
Round de 16
Quartas de
final
Semifinais
Final

12 baterias de 4
8 baterias de 3
8 baterias de 2
4 baterias de 2

30 min
30 min
30 min
30 min

2 baterias de 2
1 bateria de 2

Total

67 baterias

30 min
Recomendado 35 min, mas a
critério do Chefe de Juízes
33 hrs 35 min

30 Seeds + 2
Wildcards
76 Seeds + 4
Wildcards

34.02 Os formatos seguintes se aplicam em todos Eventos Masculinos do QS:
(a)
QS 6,000 Masculino
Formato B

Round de
144
Round de
96
Round de
48
Round de
24
Round de
16
Quartas de
final
Semifinais

Final
Total

No. De
Baterias
24
baterias
de 4
24
baterias
de 4
12
baterias
de 4
8
baterias
de 3
8
baterias
de 2
4
baterias
de 2
2
baterias
de 2
1 bateria
de 2
83
baterias

Duração
25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

Recomendado 35 min,
mas a critério do Chefe de Juízes
34 hrs 45 min
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Colocação
de Seeding
62 Seeds + 2
Wildcards
44 Seeds + 4
Wildcards

Para Eventos Combinados, o Round de 144 pode ter durações de 20 minutos,
reduzindo em 2 horas o tempo total, a critério do Diretor de Surf, do Comissariado e
o do Chefe de Juízes.
(b) Eventos QS 1,000, 15000, 3000 Masculino
Formato C
Round de 160
Round de 144
Round de 128
Round de 96
Round de 64
Round de 32
Round de 16
Quartas de final
Semifinais
Final
Total

No. De Baterias
16 baterias de 4
16 baterias de 4
16 baterias de 4
16 baterias de 4
16 baterias de 4
8 baterias de 4
8 baterias de 2
4 baterias de 2
2 baterias de 2
1 bateria de 2
87 baterias

Duração
20 min
20 min
20 min
20 min
20 min
20 min
20 min
20 min
25 min
30 min
34 hrs 40 min

Colocação de Seeding
64 Seeds
32 Seeds
32 Seeds
30 Seeds + 2 Wildcards
28 Seeds + 4 Wildcards

Se houver tempo, a Duração de Baterias para Formato C deve ser ampliada para 25
minutos.
34.03 O formato seguinte se aplica em todos Eventos QS Feminino:
(a)
Eventos QS 6,000 – QS 10,000
Formato D

Round de
60
Round de
48
Round de
24
Round de
12
Quartas de
final

No. De
Baterias
6
baterias
de 4
12
baterias
de 4
6
baterias
de 4
4
baterias
de 3
4
baterias
de 2

Duração
30 min

30 min

30 min

30 min

30 min
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Colocação
de Seeding
24 Seeds

33 Seeds + 3
Wildcards

Semifinais

Final
Total

2
baterias
de 2
1 bateria
de 2
35
baterias

30 min

Recomendado 35 min,
mas a critério do Chefe de Juízes
17 hrs 35 min

(b) Eventos QS 1,000—3000 usarão o Formato C.
Formato E

Round de
60
Round de
48
Round de
24
Round de
12
Quartas de
final
Semifinais

Final
Total

No. De
Baterias
6
baterias
de 4
12
baterias
de 4
6
baterias
de 4
4
baterias
de 3
4
baterias
de 2
2
baterias
de 2
1 bateria
de 2
35
baterias

Duração
25 min

25 min

Colocação
de Seeding
24 Seeds

33 Seeds + 3
Wildcards

25 min

25 min

25 min

25 min

Recomendado 35 min,
mas a critério do Chefe de Juízes
14 hrs 45 min

Para Eventos Combinados usando o Formato D e E, o Round de 60 e 48 terá
baterias com duração de 20 minutos, reduzindo em 1.5 horas o tempo total.
34.04 Todos os Eventos QS 1,000—6000, LQS e JQS Masculino/Feminino devem
ser realizados, a partir dos últimos oito (8) Surfistas (Quartas de final), com baterias
de 2-Surfistas. Baterias de 4-Surfistas podem ser utilizadas, se aprovado pelo
Comissariado.
34.05 Baterias nos Eventos do QS não sofrerão alterações na programação
original, independentemente dos contratempos apresentados pelos Surfistas.

© Copyright 2018 Association of Surfing Professionals LLC

EXCEÇÃO: Se aplica para o caso de as pranchas de um grupo de Surfistas não
chegarem por falta de tempo de deslocamento entre Eventos. O Diretor de Surf, o
Representante dos Surfistas e o Comissariado da WSL decidirão caso a caso
quando essa exceção se aplica ao Surfista.
34.06 Para Eventos QS Masculino:
(a)
Eventos QS 1,000, 1500 & 3000 devem manter um mínimo de 96
Surfistas usando o Formato C e um tempo de realização de pelo menos 3 dias.
(b)
Eventos QS 6,000 devem manter um mínimo de 144 Surfistas
usando o Formato B e um tempo de realização de pelo menos 5 dias.
(c)
Eventos QS 10,000 devem manter um mínimo de 112 Surfistas
usando o Formato A e um tempo de realização de pelo menos 6 dias (7 dias quando
possível).
EXCEÇÃO: Quando houver restrições locais, o Formato B pode ser usado
com um mínimo de 30 minutos por bateria, desde que o mínimo seja de 96 surfistas
mediante aprovação da WSL.
34.07 Para Eventos QS Feminino:
(a)
Eventos QS 1,000—3000 devem manter um mínimo de 48 Surfistas e
usar o Formato C.
(b)
Eventos QS 6,000—10000 devem manter um mínimo de 60 Surfistas
usando o Formato D ou E e permitir um tempo de realização de pelo menos 3 dias.
Artigo 35:
Triagens & Outros eventos nos Eventos QS
35.01 Se o licenciado de Evento for autorizado pela WSL a realizar as Triagens em
um Evento, uma (1) vaga ficará aberta para o vencedor da Triagem no Evento
principal.
35.02 50% dos Trialistas devem estar no Ranking do QS (divididos entre os
rankings do ano passado e do atual a critério do Comissariado) e 50% serão
selecionados a critério da Região de Licenciamento, no caso de excesso de
inscrições.
35.03 Devem ser disponibilizadas vagas para os top quatro (4) Surfistas do JQS da
Região de Licenciamento. Em conformidade com o artigo 35.03, Surfistas
competidores nas Triagens receberão pontos de Ranking do QS.
35.04 Se a WSL permitir uma Triagem composta somente por Surfistas da Região,
apenas 1 vaga será aberta e a seleção ficará a critério da Região de Licenciamento.
Por este Artigo, não haverá pontuação de Ranking do QS aos Surfistas competindo
nas Triagens.
35.05 As classificações das Triagens devem ser realizadas antes das datas
licenciadas do Evento, exceto se aprovado de outra forma pelo Comissariado.
35.06 Qualquer Evento QS 10,000 que utilizar outras categorias ou Triagens para
definir os classificados para o Evento com formato de 96 surfistas deve fazê-lo
antes dos dias reservados para o Evento em questão. Somente baterias Femininas
e Finais na divisão Junior e/ou Longboard podem ser realizadas durante os últimos
7 dias da competição.
EXCEÇÃO: Solicitações de exceções devem ser enviadas por escrito para a WSL, se
houver limitações impostas pelas autoridades locais.
35.07 Todas as regras não especificadas para um Evento se aplicam nas Triagens.
35.08 Nas Triagens, se estiver disponível, deve ser usado um painel de julgamento
da WSL completo, como no evento principal. Caso os Juízes desse painel não
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estejam disponíveis por outros compromissos do Evento ou em trânsito, os
substitutos devem ser Juízes reconhecidos pela WSL. Todos os Juízes receberão
todos os benefícios segundo as exigências da WSL.
35.09 Trialistas são os Surfistas com status de seeding fora da alocação normal
de vagas em número sempre proporcional ao tamanho do Evento do QS, conforme
o Artigo 34.06 de (a) até (c).
35.10 Qualquer Surfista eliminado na Triagem manterá sua posição original na
lista de Alternantes.
35.11 Se o patrocinador do Evento desejar realizar eventos extras e/ou atividades
relacionados ao surf dentro da Janela de Espera como expression sessions,
baterias de celebridades, etc., será necessário ter a aprovação do Comissariado.
Solicitações devem ser recebidas pelo menos 60 dias antes da Janela de Espera.
35.12 A WSL não se responsabiliza por Triagens realizadas por terceiros (incluindo
o licenciado do Evento), ou por quaisquer decorrências de Triagens de terceiros,
inclusive as realizadas durante a Janela de Espera.
35.13 Todos os surfistas competindo em Triagens para um Evento devem ser
estimulados para tornarem-se Membros [consulte Artigo 39], e se o licenciado do
Evento/Promotor das Triagens não exigir que os surfistas sejam Membros, será
responsável pelos surfistas em todos os sentidos ao longo da Triagem; deve exigir
que todos os surfistas estejam de acordo com este Livro de Regras e exigir que os
surfistas se tornem Membros para competir no Evento principal qualquer que seja o
Evento. Conforme este Livro de Regras, os surfistas das Triagens devem
reconhecer que eles não podem competir no Evento principal sem ser um Membro.
Artigo 36:
Pontuação de Ranking do QS e Ranking Regional
36.01 Pontos do QS serão alocados segundo a tabela de pontos exibida no Anexo
B.
36.02 Em caso de empate no Ranking do QS no final do ano, a definição de
posições se dará segundo os melhores resultados dos Surfistas em Eventos no
Ranking do QS [Consulte Artigo 37], e depois nos outros Eventos individuais até o
desempate. A persistir o empate, o ranking final exibirá os atletas como empatados,
mas para efeito de seeding, o ranking do ano anterior será o critério de desempate.
36.03 O Ranking Regional será calculado durante a Temporada de Surf atual de
acordo com a descrição de pontuação de evento QS 10,000 no Anexo B e usando os
Eventos subsequentes realizados na Região durante a Temporada de Surf
correspondente: se houver menos de 3, os 3 resultados valerão; se houver 4
Eventos, os melhores 3 resultados do Surfista serão computados; se houver 5
Eventos, os melhores 4 resultados serão computados; e se houver mais de 5
Eventos, os melhores 5 resultados do Surfista serão computados. Os pontos
adquiridos valerão como a “Pontuação Regional” do Surfista e o seu ranking
comparado com os outros Surfistas na Região indicam o “Ranking Regional” do
Surfista.
36.04 O Surfista com o Ranking Regional mais alto no final da Temporada de Surf
será o Campeão Regional na próxima Temporada de Surf.
36.05 Se houver 3 ou menos Eventos do QS na Região do Surfista, o Campeão
Regional terá inscrição garantida (desde que entre no Evento correspondente de
acordo com este Livro de Regras) em todos os Eventos QS 1,000 – QS 6,000 que se
iniciam antes da Data de Meia Temporada da próxima Temporada de Surf.
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36.06 Se houver 4 ou mais Eventos QS na Região do Surfista, o Surfista terá
inscrição garantida (desde que entre no Evento correspondente de acordo com este
Livro de Regras) em todos os Eventos QS 1,000 – 6000 na próxima Temporada de
Surf e todos os Eventos 10000 até a Data de Meia Temporada da próxima
Temporada de Surf.
36.07 Desde que o Surfista siga o Procedimento de Inscrição correto no respectivo
Evento de acordo com este Livro de Regras, o Vice-Campeão Masculino ou
Feminino no Ranking Regional do ano anterior terá inscrição garantida em todos os
Eventos QS 1,000 – QS 6,000 se o Campeão Regional já estiver com seeding no
respectivo Evento de acordo com seu Ranking no QS.
Artigo 37:
Eventos Válidos para Qualificação
A soma dos 5 melhores resultados de todos os Eventos do QS será usada para
determinar o Ranking do QS para cada Surfista nos Eventos masculinos e
femininos.
Artigo 38:
Compensação de Ranking por Lesão
38.01 Para fins de avaliação referente à concessão de uma compensação por
lesão ou gravidez em um Evento do QS, a WSL deve receber uma solicitação por
escrito, um atestado médico válido e o surfista precisa ter perdido mais de 50% do
número total de Eventos QS 6,000 – 10000 no respectivo ano.
38.02 Para que um caso de isenção seja avaliado, o Surfista em questão deve
estar entre os primeiros 150 atletas do ranking masculino do QS e os primeiros 75
para o ranking feminino no final da Temporada de Surf atual ou anterior. Se a
isenção for concedida, o ranking final do Surfista será a sua posição no Ranking do
QS, mais 22 para o masculino e mais 10 para o feminino.
38.03 Um Surfista pode solicitar compensação de ranking por lesão de meia
temporada se esteve lesionado durante o ano em questão e apresentar provas
médicas de que não foi possível competir até depois da Data de Meia Temporada,
até o momento em que o candidato aprovado deve superar o seu ranking do ano
anterior ou competir no número mínimo de Eventos válidos para o Ranking do QS
do final de ano [Consulte Artigo 37]. Se for bem sucedido, o Surfista receberá seu
seeding do início do ano e não do ranking calculado no Artigo 38.02 acima.
38.04 Se o prazo for prorrogado devido a circunstâncias extremas, o Comissariado
pode abrir outras exceções.
38.05 O Coordenador Médico da WSL terá a decisão final na avaliação de saúde do
Surfista em questão e sobre a validade do atestado médico.
Artigo 39:
Taxas do Qualification Series
39.01 Eventos Internacionais
(a)
Qualquer atleta que deseja competir em um Evento da WSL fora do
seu país deve pagar a taxa de Surfista internacional e apólice de seguro anual
fornecido pela WSL. Favor observar que os Surfistas Europeus são cobertos pelo
seguro individual somente nos países da CEE (European Economic Community).
(b)
18 anos é a idade mínima para a entrada de um Surfista em Eventos
fora da sua Região.
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EXCEÇÃO: A WSL pode conceder isenções por motivos pessoais ou escolares após
pedido de consideração pelo surfista. Surfistas com 13 anos de idade ou menos
não serão isentos para competir em Eventos da WSL fora da sua Região.
(c) As Taxas de Filiação (Event Membership Fees) de Eventos QS 10,000 (não
CT) serão cobradas no sistema de inscrição online da WSL.
(d) As Taxas de Filiação de Eventos do QS Feminino (não CT) serão cobradas
no sistema de inscrição online da WSL.
(e) As taxas acima devem ser pagas através do sistema automático de
inscrição online até dia 31 de janeiro do ano atual do tour para recebimento
de pontos do ranking e benefícios de seeding. Se o atleta competir em um
Evento antes de 31 de janeiro, as taxas devem ser pagas antes do Evento.
(f) Se as outras taxas de filiação correspondentes já estiverem pagas para
entrar no circuito regional, nenhuma outra taxa será cobrada do Surfista.
(g) O Surfista ranqueado no ano anterior que não se torna um Surfista Membro
até dia 31 de janeiro perderá os direitos de seeding e terá o seed por ordem
de chegada, independentemente do ranking do ano anterior.
39.02
Eventos Regionais
(a)
Em todas as Regiões da WSL, a taxa de Surfista se aplica aos atletas
que desejam competir somente na própria Região. Essas taxas são definidas
pelo respectivo Escritório Regional. Favor observar que também há uma taxa na
WSL África para os Surfistas que optam por competir em vários eventos
naquela Região.
(b)
Nos Eventos QS 1,000 – 6000, Surfistas regionais podem pagar uma
taxa de Surfista definida pelo Escritório Regional e descrita no Artigo 39.02(a).
Tais Surfistas receberão os direitos de seeding do ranking do ano anterior.
(c)
A inscrição em um Evento QS 10,000 Masculino requer o pagamento
das taxas de Surfista internacional, aplicáveis nos Eventos Internacionais.
EXCEÇÃO: Quando o Surfista já pagou as taxas de Surfista regional poderá
competir somente em Eventos QS 10,000 (i.e.: em Eventos em que as vagas não
foram todas preenchidas). Esse Surfista receberá a pontuação de ranking e os
direitos de seeding do ano anterior nos Eventos em que ele decidir competir.
(c)
Qualquer Surfista que avançar até um round com premiação de Evento
QS deve pagar a diferença entre a taxa regional (ou taxa única) e a taxa
de Surfista internacional, como descrito no Artigo 39.01. Essa diferença,
se não for paga antecipadamente, será subtraída da premiação recebida.
39.03
O Surfista que competir sem pagar sua taxa/seguro de Surfista, se
aplicável, não receberá pontos do Evento e perderá todos direitos de seeding.
39.04
Surfistas do CT pagam a taxa de inscrição aplicável nos Eventos QS
da WSL, porém não pagam as taxas de Surfista do QS.
39.05
Membros Permanentes (Life Members) designados pela WSL ou ExCampeões Mundiais do CT não pagam as taxas de Surfista do QS, mas devem
pagar as taxas de inscrição e seguro, se aplicáveis.
39.06
Não há diferença entre profissionais e amadores para inscrição em
Eventos da WSL.
39.07
Amadores podem receber pontos, premiação e status de seeding
como os Surfistas profissionais. Os seus nomes aparecerão no Ranking da
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WSL, mas não serão identificados como amadores. Nessa situação, as regras e
leis locais correspondentes se aplicam para o status do amador.
39.08
Amadores que se tornarem profissionais durante o ano não perderão
os pontos recebidos antes da alteração de status.
Artigo 40: Taxas de Inscrição
40.01
QS 1,000 – 6000 Masculino: máximo de USD 200, mais impostos, se
aplicável.
40.02
QS 10,000 Masculino: máximo de USD 350, mais impostos, se
aplicável.
40.03
QS 1,000 – 3000 Feminino: máximo de USD 100, mais impostos, se
aplicável.
40.04
QS 6,000 – 10000 Feminino: máximo de USD 150, mais impostos, se
aplicável.
40.05
Triagem: máximo de USD 150, mais impostos, se aplicável. As
diferenças entre taxas nos Artigos 40.01 até 40.04 se aplicarão para Trialistas
que avançarem para o Evento principal.
Artigo 41: Procedimento de Inscrição em Eventos
41.01
As inscrições para todos os Eventos devem ser feitas online, exceto
em situações extremas que impeçam a inscrição do Surfista. Nesse caso, o
Surfista deve entrar em contato com a WSL imediatamente.
41.02
Todas as inscrições online devem ser efetuadas até as 17h (USA
Pacific Coast Time) da data de término de inscrições para o Evento para que
sejam mantidos os direitos de seeding (conforme o calendário, disponível para
baixar online).
41.03
Se um pagamento de Taxa de Inscrição for recusado, o Surfista será
notificado e terá 7 dias para solucionar o problema. Se nenhum pagamento for
efetuado após 7 dias, o Surfista será removido da lista de inscrição e de seeding
do Evento. Caso o Surfista se inscreva novamente, ele será colocado no final da
lista de seeding, como qualquer outro inscrito no Evento nesse momento.
41.04
Se um Surfista se inscrever em múltiplos Eventos com sobreposição
de Janela de Espera, valerá a inscrição para o Evento com maior status. Se os
Eventos estiverem no mesmo nível de status, o Surfista será informado o mais
rápido possível e terá 7 dias para optar pelo Evento escolhido. Caso não
responda dentro de 7 dias, o Surfista será confirmado apenas no Evento em que
foi inscrito primeiro através do sistema de inscrição online.
41.05
Pagamentos de inscrição recebidos após o prazo e antes da Data de
Início de Evento serão considerados pela ordem de chegada até o
preenchimento de todas as vagas do Evento.
41.06
Organizadores de Evento não podem aceitar inscrições e devem
orientar os Surfistas para o uso do sistema de inscrição online.
41.07
Inscrições feitas no local devem ser efetuadas através do
Representante Regional da WSL no Local do Evento e colocadas na Lista de
Alternantes [Consulte Artigo 49].
41.08
Nenhum atleta com seed do CT pode se inscrever para um Evento do
QS realizado durante as datas da Janela de Espera de Evento do CT.
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EXCEÇÃO se aplica se o Surfista for eliminado cedo o suficiente de um Evento
do CT. Nesse caso, ele poderá se inscrever no local do Evento do QS, se
disponível, ou ser considerado para uma vaga de Wildcard, se disponível no
Evento correspondente.
Artigo 42: Status de Surfista Regional para Fins de Filiação
A WSL tem exigências referentes à comprovação de residência para determinar
se a filiação de um Surfista pode ser alterada (“Status Regional”). Essas
exigências são complexas. Consequentemente, surfistas que se candidatam a
uma Região da WSL muitas vezes têm perguntas sobre como o seu status de
residência pode influenciar a sua filiação. O seguinte Artigo irá descrever os
regulamentos de residência da WSL e fornecerá respostas para perguntas
frequentes. As seguintes informações não são uma explicação completa das
leis e regulamentos sobre residência em estados, territórios ou países. Essa
explicação não é definitiva. Os critérios da WSL podem mudar com o tempo, e,
para os critérios mais específicos para uma determinada Região, entre em
contato com o respectivo Escritório Regional. (As informações de contato para
cada Escritório Regional encontram-se na última página desse Livro de Regras).
(a) Quais são as Exigências Referentes à Comprovação de Residência
Consideradas na Aprovação de Pedido de Alteração de Status Regional de
um Surfista?
Para se qualificar a uma alteração de Status de Região, o Surfista deve ser um
residente legítimo de uma Região por um período mínimo determinado pelo
respectivo Escritório Regional da WSL.
A duração do período pode variar entre as Regiões, então é necessário verificar
as exigências. Além disso, independentemente de o Surfista ser adulto ou
menor de idade, durante o período anterior ao Pedido de Alteração, ele não pode
ter sido incluído como dependente em declarações de imposto pelos seus pais
ou responsáveis se não for residente legal da Região em questão.
(b) Qual é o significado de “residência legítima”?
A expressão “residência legítima” representa o conceito legal de domicílio. O
domicílio de uma pessoa é o lugar onde a pessoa reside permanentemente e
para o qual retorna após qualquer tempo ausente. Para ser um residente
legítimo de uma região, o Surfista precisa estar fisicamente presente naquela
Região e demonstrar a sua intenção de fazer daquela Região a sua residência
permanente.
(c) Como um Surfista consegue demonstrar que pretende, de fato, ter
residência permanente na Região da WSL?
Nenhum ato individual pode demonstrar a intenção do Surfista. A WSL analisará
a combinação de várias situações ao avaliar o pedido de alteração de Status
Regional, além dos critérios específicos para a Região em questão.
De todas as possíveis situações que demonstram intenção, as mais
importantes são:
(i) o preenchimento do imposto de renda individual de residente no país ou
estado na Região em questão;
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(ii) ter carteira de habilitação atual na Região
(iii) ser dono ou ter contrato de longo prazo de uma residência na Região;
(iv) ter emprego permanente ou de longo prazo na Região; e
(v) a presença de esposa(o), filhos e outros parentes próximos na Região.
Evidentemente, qualquer outra prova que demonstre a intenção de ser residente
permanente na Região deve ser incluída no pedido de alteração.
(d) O que mais devo saber sobre as exigências referentes à comprovação de
residência da WSL para Filiação Regional?
(i)
Para ser um residente legítimo para fins de filiação, um Surfista deve
ser um cidadão ou um residente permanente do país (ou parte dele) na
Região em questão.
(ii)
O Surfista não pode manter domicílio em duas Regiões
simultaneamente. Em outras palavras, um Surfista não pode ser um residente
legítimo de um país ou, no caso de Hawaii e outro estado dos Estados Unidos,
se ele parece ter domicílio em outra Região.
(iii)
Um Surfista não pode estabelecer residência simplesmente se
mudando para outra Região. Ele só pode confirmar efetivamente a alteração por
meio de outras ações que demonstrem a sua intenção de residir
permanentemente na nova Região.
(e) O que um Surfista deve fazer para solicitar o Pedido de Alteração de Status
de Região?
Se um Surfista deseja fazer o pedido para competir como um membro de
outra Região, ele deve fazer o seguinte:
(i)
Ler as informações neste Artigo como orientação para ver se uma
alteração de Status de Região do Surfista é possível.
(ii)
Entrar em contato com o atual Escritório Regional e o futuro
Escritório Regional para avisar sobre a intenção de alteração de Região.
(iii)
Levar em consideração quaisquer outras exigências necessárias que
serão avaliadas para a aprovação da alteração.
(iv)
Escrever uma explicação solicitando a alteração de Região da WSL e
incluir informações de apoio e provas conforme descrito nesse Artigo e as
exigências da Região em questão.
(v)
Enviar o Pedido para a Região sendo solicitada.
(f) Quem determinará a aprovação do meu Pedido?
A equipe na Região solicitada determinará se a solicitação de alteração de
Região será aprovada, conforme as exigências na Região e qualquer outro
regulamento determinado pelo Comissariado da WSL. Se o Surfista não
concordar com o resultado da solicitação, ele pode enviar os motivos de sua
discordância para o Comissariado da WSL. O Comissariado da WSL terá a
palavra final sobre o assunto.
Artigo 43: Confirmações de Inscrição
43.01
Na data de término de inscrição de um Evento, os Surfistas
aprovados serão notificados e a cobrança será efetuada automaticamente de
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seus cartões de crédito através do sistema de inscrição online. Inscrições não
aprovadas por falta de vagas no Evento não serão cobradas e serão mantidas
na lista de Alternantes.
43.02
Surfistas colocados na lista de Alternantes e depois colocados no
Evento principal (por qualquer motivo) terão as inscrições cobradas através dos
cartões de crédito. Se o Surfista desejar sair da lista de Alternantes, o Surfista
deve entrar em contato com a WSL antes da Data de Início do Evento [Consulte
Artigo 44.03]. Ao ser inscrito no Evento, a Taxa de Inscrição será cobrada do
Surfista. Não há reembolso após cobrança do valor.
43.03
Após confirmação da inscrição, todos os Surfistas devem
comparecer na reunião obrigatória pré-Evento de segurança ou para receber as
credenciais do Evento.
Artigo 44:
Cancelamento de Inscrição, Reembolso e Atestados Médicos
44.01 Sujeito ao Artigo 44.02, as Taxas de Inscrição serão cobradas na data de
término de inscrição do Evento em questão.
44.02 Se a notificação de lesão for enviada por escrito ao Escritório Regional da
WSL antes de 7 dias da Data de Início de Evento e for apresentado um atestado
médico de acordo com o Artigo 44.05, o Surfista receberá um reembolso, menos a
taxa administrativa de U$50.
44.03 Todos os cancelamentos de inscrições para um Evento após o prazo de
término de inscrições de Evento devem ser enviados por escrito através de e-mail
para: cancellations@worldsurfleague.com incluindo o nome do evento, o motivo de
cancelamento e os dados pessoais.
44.04 Se um Surfista do CT cancelar a participação em um Evento QS 10,000
Masculino ou Evento QS 10,000 Feminino, o Comissariado tem o direito de
substituí-lo por outro Surfista do CT (se disponível), mesmo se o Surfista não
estiver inscrito no evento até a data de término de inscrição.
44.05 Atestados médicos devem conter a data e devem ser apresentados no
máximo 48 horas após o respectivo cancelamento ou notificação de lesão,
conforme o Artigo 43.02.
EXCEÇÃO: Se o Surfista não for atendido pelo profissional médico de sua escolha, o
Comissariado da WSL decidirá se as provas fornecidas são adequadas.
Artigo 45:
Seleção de Inscritos
45.01 A Seleção de Inscritos para os Eventos QS 3,000 e acima será alocada
conforme o procedimento seguinte (desde que cada Surfista tenha se inscrito no
Evento corretamente conforme este Livro de Regras e seja maior de 13 anos de
idade no momento da Inscrição):
Todos os Wildcards devem ser aprovados pelo
Comissariado da WSL ou seu representante indicado.
(a)
Surfistas do CT
(b)
Seeds do WJC [Consulte Artigo 84];
(c)
Seeds do Ranking Regional conforme o Artigo 36.03;
(d)
O campeão atual do Evento aplicável;
(e)
Wildcards serão escolhidos da seguinte forma:
(i)
Para Eventos QS 10,000 Masculino, os 6 wildcards são
compostos por 2 escolhidos pelo licenciado do Evento, 2 escolhidos pela Região de
Licenciamento e 2 escolhidos pelo Comissariado da WSL.
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(ii)
Para Eventos QS 10,000 Feminino, as 4 wildcards são
compostas por 2 escolhidas pelo licenciado do Evento,1 escolhida pela Região de
Licenciamento e 1 escolhida pelo Comissariado da WSL.
(iii)
Para todos os Eventos QS 6,000 Masculino e de status menor
com o formato de 64 ou mais, os 6 wildcards são compostos por 2 escolhidos pelo
licenciado do Evento e 4 escolhidos pela Região de Licenciamento em consulta
com o Comissariado da WSL. Para eventos com o formato de 24 ou menos, haverá
dois wildcards. Um será escolhido pelo licenciado do Evento (caso existir) e um
será escolhido pela Região de Licenciamento. Para eventos com o formato de até
48 atletas, haverá quatro wildcards. Dois escolhidos pelo licenciado do Evento
(caso existir) e dois escolhidos pela Região de Licenciamento. Se não existir um
licenciado do Evento, os direitos de escolha dos wildcards descritos aqui serão da
Região de Licenciamento.
(iv) Para todos os Eventos QS 6,000 Feminino e de status menor, as 3
wildcards são compostas por 2 escolhidas pelo licenciado do Evento e 1
escolhida pela Região de Licenciamento em consulta com o Comissariado da
WSL.
(f) Surfistas do CT que não requalificaram no final do ano anterior e os 10
melhores homens/5 melhores mulheres no Ranking QS no final do ano anterior
(que não qualificaram para o CT do ano atual) terão inscrição garantida em
qualquer Evento QS iniciando antes de 10 de novembro do ano atual, desde que
o Surfista tenha competido em todos os Eventos QS 10,000 na Temporada de
Surf. EXCEÇÃO: O Comissariado pode determinar qualquer exceção desta
exigência para competir em todos os Eventos QS 10,000.
(g) Para Surfistas masculinos e femininos, Surfistas do QS conforme o Ranking
QS final do ano anterior para Eventos com término de inscrição antes da Data de
Meia Temporada (conforme determinado pelo Comissariado). Para Eventos com
término de inscrição após a Data de Meia Temporada, será usado o Ranking QS
atual.
(h) O máximo de um Campeão Mundial do CT dos últimos 5 anos, sendo que o
Campeão Mundial da Região Licenciada terá prioridade no Evento, e, se não
existir, a prioridade será do Campeão Mundial do CT mais recente.
(i) Surfistas com inscrição recebida antes da Data de Término de Inscrição de
Evento são classificados por ordem de Ranking do QS a partir da Data de
Término de Inscrição de Evento, e, se o Surfista não possuir um Ranking QS,
eles serão priorizados por data de inscrição, sendo que os Surfistas com
filiação total (full membership) terão prioridade sobre Surfistas que adquiriram
filiação de Evento individual.
(j) Surfistas com inscrição recebida após da Data de Término de Inscrição de
Evento são classificados por ordem de inscrição. Essas inscrições serão
colocadas no final da lista de Alternantes em ordem e o Surfista perderá todos
os direitos de seeding.
(k) As vagas restantes serão alocadas conforme sua posição na lista de
Alternantes.
45.02 Para Eventos QS no Hawaii e devido a restrições locais, detalhes de Evento
não podem ser confirmados até que as licenças apropriadas sejam autorizadas e o
número de dias confirmados. Por esse motivo, se aplica o seguinte:
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(a)
Eventos programados para serem realizados em três (3) dias utilizarão o
formato de 96 ou 112 atletas.
(b)
A seleção de inscritos para um Evento QS 10,000 será de acordo com o
Artigo 45.01;
(c)
A seleção de inscritos para Eventos QS utilizando o formato de 96 atletas
será de acordo com as seguintes informações:
(i)
16 Surfistas locais do Hawaii; e
(ii)
Se aplica a ordem de acordo com o Artigo 45.01.
(d)
Um Evento de quatro (4) dias utilizará o formato de 128 atletas.
(e)
Eventos com formatos acima de 96 atletas obedecerão as exigências de
seleção conforme determinado pela WSL.
45.03 Serão mantidas quatro (4) vagas no Round 96 em todos os Eventos QS
6,000 para Surfistas masculinos que podem ser eliminados cedo em um Evento CT
com datas sobrepostas. O Surfista deve notificar o respectivo Comissariado da
WSL do Evento QS por escrito antes da Data de Início de Evento CT em questão. Se
houver mais de uma (1) solicitação de acordo com essa Regra, os Surfistas serão
posicionados por ordem de ranking do CT.
45.04 Para Surfistas sem Ranking, Surfistas com filiação total terão prioridade
para inscrição em um Evento sobre Surfistas com filiação única.
45.05 Nos Eventos QS 1,000 e QS 1,500, a seleção de Inscritos será alocada
conforme o procedimento seguinte (desde que o Surfista tenha se inscrito no
Evento corretamente): Vagas Regionais reservadas para Surfistas internacionais
para cada Região a seguir: No formato de 32 ou menos = 1 vaga, Formato de 48 = 2
vagas, Formato de 96 = 3 até um máximo de 6 para Eventos com Formato de 128 e
acima. Surfistas serão selecionados conforme a sua ordem de Ranking do QS e
quaisquer vagas para as posições regionais listadas acima serão colocadas
diretamente na lista de Alternantes em ordem de Ranking do QS.
Artigo 46:
Pontuação do Seeding do Surfista do QS
A Pontuação do Seeding do Surfista do QS é baseada na pontuação de Ranking do
QS no final do ano anterior combinada com os pontos do Ranking QS atual obtidos
até a Data de Meia Temporada, conforme determinado pela WSL. A partir da Data
de Meia Temporada, os pontos do Ranking QS atual serão a Pontuação do Seeding
do Surfista do QS.
Artigo 47: Ordem do Seeding do QS
47.01 As Inscrições Selecionadas para um Evento recebem o seeding na seguinte
ordem no momento das chaves de bateria para o Evento (incluindo em qual Round
o Surfista receberá o seed):
(a)
Surfistas do CT conforme a Pontuação do Seeding do CT atual; qualquer
substituto do CT com seed com ranking dentro do Top 22 no CT após seis Eventos
do CT será considerado como seed do CT e utilizará a Pontuação do Seeding do CT.
(b) Até a Data de Meia Temporada, surfistas do CT não qualificados da Temporada
anterior entram na última rodada com seeding.
(c)
Surfistas restantes conforme a Pontuação do Seeding do QS atual;
(d)
Campeões do WJC ou sem a Pontuação do Seeding do QS;
(e)
Ex-Campeões Mundiais do CT; e
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(f)
Qualquer Surfista sem a Pontuação de Seeding do QS selecionados até a
data da inscrição.
47.02 Nos Eventos QS 10,000 no Hawaii, o seeding dos Surfistas será da seguinte
forma:
(a)
No Round de 64, os Top 22 no Ranking do CT;
(b)
Os Top 6 Surfistas no Ranking do QS no momento da escala da chave de
baterias;
(c)
Quatro (4) Wildcards;
(d)
Os Surfistas restantes do CT que foram inscritos no Evento receberão o
seeding no Round de 96 em conjunto com as vagas preenchidas pelo Ranking do
QS. Os dois (2) Wildcards da WSL podem ser colocados em Rounds anteriores do
Round de 64 a critério do Comissário da WSL.
(e)
Campeões do WJC ou sem a Pontuação do Seeding do QS.
Artigo 48:
Campeões Atuais nos Eventos
48.01 O campeão atual de um Evento receberá o convite como Wildcard de Evento
no mesmo Evento na próxima Temporada de Surf do ano seguinte após a vitória.
Caso não receba, o Surfista deve ser colocado nas Triagens (se houver Triagem).
EXCEÇÃO: Se o Evento for cancelado por motivo de Força Maior, essa Regra se
aplicará somente para o evento do ano seguinte, se houver. Se o evento não for
realizado em dois anos consecutivos, por qualquer motivo, essa Regra não se
aplicará.
48.02 O campeão atual referido no Artigo 47.01 deve se inscrever no evento em
questão de acordo com o Artigo 41, caso queira se enquadrar nas vantagens deste
Artigo.
Artigo 49:
Substitutos
49.01 Surfistas com seeding que ainda não competiram e não possuam intenções
de competir serão substituídos pelo Surfista com o seeding mais alto do Round
anterior que ainda não tenha competido, e em seguida pelos Substitutos, se
disponíveis. Se não houver nenhum disponível, a bateria será surfada com aqueles
presentes.
49.02 No caso de atleta ausente, não haverá uma reclassificação (reseeding) e
será usada a seguinte política de substituição:
(a)
Caso disponível, um Substituto será inserido na vaga do surfista ausente em
todas as baterias de qualquer round com vagas para atletas com seeding. O atleta
assumirá a vaga nos últimos 5 minutos da bateria anterior. Se não houver bateria
anterior, assumirá a vaga 5 minutos antes do início da bateria.
(b)
Um Surfista que já tenha avançado anteriormente do Evento não poderá ser
substituído.
49.03 Nenhum Surfista eliminado do Evento principal poderá competir novamente
no Evento por qualquer motivo. Isso não inclui atletas que competiram nas
Triagens.
49.04 Após o início da competição conforme a Janela de Espera, os substitutos
das vagas (excluindo vagas para “WSL International” ou Wildcards para o
Patrocinador do Evento) serão preenchidas por surfistas na lista de Alternantes.
Vagas para Substitutos ou Wildcards serão preenchidas por um surfista escolhido
(dentro de um prazo razoável determinado pelo Comissariado do Evento) pela WSL
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ou o Patrocinador do Evento respectivamente antes de consultar a lista de
Alternantes. Se um Surfista não for escolhido em tempo conveniente e isso puder
afetar a programação do Evento, um substituto pode ser escolhido da lista de
Alternantes.

Artigo 50:
Ausência na Bateria
50.01 Após o início do Evento, se um Surfista com seed não competir na sua
primeira bateria, os pontos e a premiação (se aplicável) serão retidos. O Escritório
Regional da WSL receberá a premiação.
50.02 O Substituto que não comparecer na chamada do check-in será colocado no
final da lista de alternantes.
50.03 Caso ocorra atraso de Surfistas por circunstâncias alheias à vontade deles,
o Comissariado da WSL pode colocar os atletas no topo da lista de alternantes na
sua ordem de seed no caso de mais de um surfista ter sido afetado.
50.04 Não haverá reembolso da taxa de inscrição se um Surfista não comparecer
na sua bateria.
50.05 Se um Surfista decidir não competir por motivos que não sejam lesão grave
que requeira atendimento médico [consulte Artigo 43] ou preocupação legítima
com sua segurança (notificado por escrito), o atleta não receberá pontos ou
premiação do Evento.
50.06 Se um Surfista estiver lesionado e pretender fazer o check-in da sua bateria
e avisar o Beach Marshall e o Tour Manager respectivo que ele não irá surfar antes
da bateria, ele não pode competir, mas pode receber pontos do evento e qualquer
premiação aplicável para o resultado e pode ser substituído pelo próximo Surfista
elegível.
Artigo 51: Gravidez
Desde o início da gravidez da Surfista até o retorno às competições após o
nascimento da criança, a Surfista grávida deve notificar por escrito sobre suas
intenções de competir ou não em cada Evento do QS. Essa notificação deve ser
fornecida à WSL através do Comissariado Feminino da WSL 30 dias antes da Data
de Início de Evento. Se a Surfista confirmar sua participação em um Evento e
depois se retirar, ela não receberá premiação, porém pode receber a pontuação
mínima no ranking. Em qualquer circunstância, a WSL adverte que a Surfista
grávida deve seguir os conselhos médicos recebidos e que a WSL poderá solicitar
tais informações a qualquer hora. Detalhes da gravidez e informações médicas
solicitadas serão mantidos em sigilo absoluto pela WSL.
OBS: Este Artigo ilustra as intenções da WSL na promoção da igualdade de
gêneros nos Eventos da WSL.
Artigo 52:
Não Comparecimento de Inscritos em Eventos
52.01 Se, após confirmação e pagamento efetuado, o Surfista não comparecer no
evento sem um motivo justificado (conforme determinado pelo Comissariado da
WSL), o Surfista será penalizado com multas aplicáveis, que podem incluir a perda
de seeding em futuros Eventos, conforme determinado pelo Diretor Disciplinar da
WSL.
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52.02 Se o Surfista não comparecer em múltiplos eventos, a perda do seeding será
aumentada por um Evento com cada ausência.
52.03 Pode haver exceções caso o Surfista esteja fisicamente incapaz de usar um
computador ou telefone para avisar a WSL do não comparecimento, por motivos de
acidente ou trauma de família. Outros Surfistas não podem avisar o Evento em
nome de terceiros. Em tais circunstâncias, o Surfista deve notificar o Comissariado
da WSL o mais rápido possível.
Artigo 53: Obrigações de Imprensa/Pódio dos Surfistas
53.01 Se solicitado, o comparecimento na coletiva de imprensa do Evento é
obrigatório para todos os Surfistas.
53.02 Todos os finalistas devem comparecer na apresentação de premiação
imediatamente após o Final do Evento.
Artigo 54:
Regras Gerais para Eventos da WSL
54.01 Qualquer Evento que ofereça incentivos por comparecimento estará sujeito
à aprovação da WSL.
54.02 Todos os Eventos da WSL devem usar o sistema digital de notas conforme
descrito pela WSL. Caso não utilizem o sistema digital de notas quando aprovado
pela WSL (i.e., o Sistema Plus/Minus), os resultados e notas devem ser fornecidos à
WSL no formato solicitado pela WSL.
54.03 Todos os Eventos QS 10,000 devem utilizar e disponibilizar o sistema de
replay de vídeo da WSL.
54.04 Eventos QS 10,000 devem assegurar a presença de um Diretor de Surf.
54.05 O Diretor de Surf para cada Evento deve ser aprovado pela WSL. O
Comissariado da WSL deve ser notificado pelo Diretor de Surf para Eventos QS
10,000.
54.06 Áreas Oficiais Fechadas
(a)
O consumo de bebida alcoólica é proibido na Área dos Surfistas ou fora da
área do bar VIP durante a realização das baterias.
(b)
Os Eventos devem assegurar que o Complexo do Evento esteja livre de
cigarros e semelhantes.
54.07 Em todos os Eventos QS 10,000, os Surfistas eliminados do Evento principal
devem receber passes de segurança e devem ter acesso liberado à Área dos
Surfistas pela duração do Evento.
54.08 Modificações neste Artigo ou Livro de Regras podem ocorrer a qualquer
momento, sob a revisão e aprovação do Comissário da WSL.
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CAPÍTULO 3:

REGRAS PARA EVENTOS ESPECIAS

Artigo 55:
Regras Aplicáveis
Eventos Regionais ou Internacionais devem estar de acordo com todas as regras
constantes do Livro de Regras da WSL, a menos que a própria WSL faça isenções
específicas do Livro de Regras da WSL.
Artigo 56:
Licenciamento
56.01 Para a realização de “Eventos Especiais” é exigido um contrato de licença
específico com a WSL.
56.02 A Taxa de Licença para um Evento Especial será definida no respectivo
contrato de licença de Evento Especial fornecido pela WSL.
56.03 A WSL terá a palavra final sobre o licenciamento de qualquer Evento
Especial durante a Temporada de Surf.
56.04 As possibilidades de Eventos devem ser negociadas com o Comissariado
quanto à Janela de Espera apropriada, premiação, participação de Surfistas do CT e
qualquer outro fator considerado relevante pela WSL.
Artigo 57:
Calendário de Eventos Especiais
Eventos Especiais não podem ser realizados durante a Janela de Espera de um
Evento do CT, salvo se aprovado pela WSL.
Artigo 58:
Participação de Surfistas
Após a aprovação de licença da WSL, os licenciados do Evento devem obter
permissão individual de cada surfista que deseja competir no Evento.
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CAPÍTULO 4:

REGRAS PARA LONGBOARD

Artigo 59: Licenciamento
Para adquirir o licenciamento da WSL para um Evento de Longboard:
59.01 O Evento deve ser aprovado pela WSL como um Evento Regional ou
Internacional de acordo com este Livro de Regras e todas as informações
correspondentes devem ser enviadas à WSL, se solicitadas; e
59.02 O Evento deve ter uma premiação mínima e o valor da taxa de licença será
decidido a critério da WSL.
Artigo 60:
Premiação
60.01 Os valores mínimos de premiação dos Eventos Regionais do Longboard
Qualification Series (LQS) serão definidos pelo Escritório Regional da WSL em
consulta com o Comissariado da WSL.
60.02 A descrição da Premiação do World Longboard Tour (WLT) será da seguinte
maneira:
Masculino – Formato de 36
Lugar
1o
2o
3o
5o
9o
13o
25o
Total

Premiação
$15.000
$7.500
$3.750
$2.250
$2.000
$1.750
$1.000
$80.000

Feminino – Formato de 18
Lugar
1o
2o
3o
5o
9o
17o
Total

Premiação
$10.000
$3.000
$1.700
$1.500
$1.200
$1.000
$40.000

Artigo 61:
Calendário
61.01 Os Eventos do WLC podem ter uma duração máxima de 10 dias.
61.02 Os Eventos do LQS terão a duração definida pelo Escritório Regional da
WSL.
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Artigo 62:
Pontuação de Ranking
A Pontuação de Ranking dos Eventos Longboard Masculino e Feminino abaixo será
conforme descrito um Evento QS 1,000 no Anexo B:
Artigo 63:
Qualificação para Ano Seguinte do WLC
63.01 Em cada ano, a qualificação para o WLC será decidida pelo Comissariado e
tal decisão será comunicada aos respectivos surfistas.
63.02 Todos os resultados dos Surfistas do WLC valerão para o ranking final de
cada Temporada de Surf.
63.04 No caso de empate no ranking final do WLC, o Surfista com a melhor média
de pontuação no Evento final do ano do WLC receberá a melhor posição das vagas
disponíveis no ranking do WLC.
Artigo 64:
Formatos de Evento
64.01 Os formatos dos Eventos do LQS dependem do número de atletas inscritos
e devem ser aprovados pela WSL.
64.02 Os Eventos do LCT Masculino serão compostos por 36 Surfistas e o formato
utilizado será:
(a) Round 1 terá 12 baterias com três surfistas. O 1º colocado vai direto para o
Round 3 e o 2º e 3º colocados vão para o Round 2.
(b) Round 2 terá 12 baterias com dois Surfistas e o vencedor avança para o Round
3.
(c) Round 3 terá 12 baterias com dois Surfistas e o vencedor avança para o Round
4.
(d) Round 4 terá 4 baterias com três Surfistas. O 1º e 2º colocados avançam para
as Quartas de finais.
(e) Das Quartas de Finais em diante, haverá baterias com 2 Surfistas até que seja
definido um vencedor.
64.03 O formato descrito no Artigo 64.02 será o formato padrão para os Eventos
Masculinos do LCT.
64.04 Os Eventos do LCT Feminino serão compostos por 18 Surfistas e o formato
utilizado será:
(a) Round 1 terá 6 baterias com três Surfistas. A 1ª colocada avança para o Round
3 e a 2ª e 3ª colocadas vão para o Round 2.
(b) Round 2 terá 6 baterias com 2 Surfistas. 1ª colocada avança para o Round 3.
(c) Round 3 terá 4 baterias com três Surfistas com a 1ª e 2ª colocadas avançando
para as Quartas de Finais.
(d) Das Quartas de Finais em diante, haverá baterias com 2 Surfistas até que seja
definida uma vencedora.
64.05 O formato descrito no Artigo 64.04 será o formato padrão da WSL para
Eventos do LCT Feminino.

Artigo 65:
Regras de Inscrição
As regras de Inscrição descritas nos Artigos 41-44 se aplicam em todos Eventos do
LQS.
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Artigo 66:
Taxas e Seguro dos Surfistas
Qualquer Surfista que pretende competir em qualquer Evento da WSL fora do seu
país deve pagar a taxa de Surfista internacional e a Apólice de seguro, de acordo
com o plano anual da WSL. Favor observar que os Surfistas Europeus são cobertos
pelo seu próprio seguro somente nos países da CEE.
Artigo 67:
Seeding
Seeding do WLC
67.01 O seeding do WLC será de acordo com o ranking WLC dos anos anteriores.
Os Surfistas não ranqueados receberão um seeding aleatoriamente. Qualquer seed
inutilizado do WLC será preenchido pelo próximo Surfista no ranking final do WLC
do ano anterior.
Seeding do LQS
67.02 Os Eventos do LQS iniciam com 16 seeds no último Round de 32 e são
compostos pelo Top 14 WLT dos anos anteriores do Ranking LQS Regional e 2
surfistas selecionados como Wildcards do Evento. Todos os outros rounds terão 32
Surfistas com 16 seeds por round composto pelos surfistas do ranking do ano
anterior.
Artigo 68:
Ranking do LQS
O Ranking do LQS de uma Região é válido somente para Surfistas atualmente
registrados na Região em questão.
Artigo 69:
Requisitos de Prancha
69.01 O comprimento mínimo da prancha é de 9 pés, medido no deck da prancha
do bico até a rabeta. As medidas de largura devem ter o máximo de 47 polegadas
no ponto mais largo, além de 12 polegadas de largura da rabeta para cima e 12
polegadas de largura para trás do bico.
69.02 Deve ser usado o shape tradicional de pranchão Malibu. É permitido utilizar
quilhas múltiplas.
Artigo 70:
Critérios de Julgamento para Longboard
O Surfista deve executar manobras controladas na seção crítica da onda utilizando
a prancha e onda inteira usando o estilo de surf tradicional de pranchão. O Surfista
que executar essas manobras com o maior estilo, habilidade, fluidez de acordo com
o grau de dificuldade, receberá a nota mais alta pela Onda Completada.
Além das informações descritas acima, os Juízes irão considerar os seguintes
elementos:
- Andar no bico e surf de borda
- Seção crítica da onda
- Variedade
- Velocidade e força
- Empenho
- Controle
- Trabalho com os pés
OBS: É importante observar que certos elementos dependerão do local e das
condições do dia, bem como das mudanças das condições no decorrer do dia.
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OBS: A escala a seguir pode ser utilizada para descrever as notas de uma Onda
Surfada:
0 – 1.9 = Ruim; 2.0 – 3.9 = Razoável; 4.0 – 5.9 = Média; 6.0 – 7.9 = Bom; 8.0 – 10.0
= Excelente.
Artigo 71:
Compensação de Ranking por Lesão
Qualquer solicitação de Compensação por Lesão deve ser enviada por escrito ao
Comissariado, que tomará as decisões cabíveis.
Artigo 72:
Não Comparecimento em Baterias, Eventos e Competições
Para Eventos do WLC, consulte o Capítulo 1. Para Eventos do LQS, consulte o
Capítulo 2.
Artigo 73:
Obrigações de Mídia
Para todos os Eventos do WLC ou LQS, o vencedor deverá participar em até 60
minutos de diferentes obrigações com a imprensa, em nome da WSL. Se solicitado
pela WSL, outros Surfistas de Eventos do WLC ou do LQS devem participar de
entrevistas com a Imprensa.
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CAPÍTULO 5: REGRAS DO JUNIOR TOUR
Artigo 74:
Licenciamento
Deve ser feito um acordo de licenciamento de Evento WSL para cada Evento Junior
da WSL.
Artigo 75:
Idade
Para competir em um Evento Junior, o Surfista deve ter no máximo 18 anos de
idade, com a exceção de qualquer Surfista que se classifique para o WJC, e o
evento for realizado no ano seguinte.
Artigo 76:
Taxa e Seguro do Surfista
Todo Surfista que competir em qualquer Evento da WSL fora do seu país deve
pagar a taxa de Surfista internacional e a apólice de seguro, de acordo com o plano
anual da WSL. Favor observar que os Surfistas Europeus são cobertos pelo seu
próprio seguro somente nos países da CEE.
Artigo 77:
Regras de Inscrição
As regras de Inscrição descritas nos Artigos 41-43 se aplicam a todos Eventos do
JQS.
WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIP (WJC)
Artigo 78:

Descrição de Premiação do World Junior Championship

Masculino – Formato de 36
Lugar
1o
2o
3o
5o
9o
13o
25o
Total

Premiação
$20.000
$10.000
$6.000
$3.000
$2.500
$2.000
$1.000
$100.000

Feminino – Formato de 18
Lugar
1o
2o
3o
5o
9o
13o
Total

Premiação
$15.000
$7.000
$4.000
$2.000
$1.500
$1.000
$50.000

© Copyright 2018 Association of Surfing Professionals LLC

Artigo 79:
Ranking do World Junior
Os resultados do único Evento do World Junior Championship determinarão o
Ranking do World Junior da Temporada de Surf.
Artigo 80:
Calendário
80.01 Não é possível realizar qualquer Evento do WJC nas mesmas datas de um
Evento com status QS 6,000 ou mais alto.
80.02 Todos Eventos (incluindo Eventos do WJC) estão sujeitos à aprovação do
Comissariado.
Artigo 81:
Qualificação do Ano Seguinte do World Junior Championship
O Ranking descrito neste Artigo será válido 30 dias antes da Data de Início de
Evento do WJC.
81.01 Abaixo, os atletas que se qualificarão no ano seguinte ao WJC masculino:
(a)
4 atletas de cada um dos 7 Escritórios Regionais da WSL compostos
pelos Surfistas no JQS com o melhor ranking.
(b)
8 Wildcards selecionados pela WSL.
81.02 Abaixo, as atletas que se qualificarão no ano seguinte ao WJC feminino:
(a)
2 atletas de cada um dos 7 Escritórios Regionais da WSL compostas
pelas melhores Surfistas no ranking do JQS; e
(b)
4 Wildcards selecionadas pela WSL.
Artigo 82:
Ordem do Seeding do WJC
Abaixo, os Surfistas que receberão o seeding para o World Junior Championship
(WJC):
(a)
Qualquer Surfista do CT atual qualificado para o WJC conforme o
seed atual no CT;
(b)
Top quatro (4) do ranking do ano anterior do World Junior
Championship;
(c)
O Ranking do QS atual;
(d)
Cada um dos Campeões Junior das sete (7) Regiões da WSL; e
(e)
Surfistas do Ranking do QS preencherão as vagas restantes do
seeding do Evento.
Artigo 83:
Formato do World Junior Championship
83.01 Os Eventos Masculinos do WJC serão compostos por 36 Surfistas e o
seguinte formato será utilizado:
(a)
Round 1 terá 12 baterias com três Surfistas. O 1º colocado avança para o
Round 3 e 2º e 3º colocados vão para o Round 2.
(b) Round 2 terá 12 baterias com dois Surfistas e o vencedor avança para o Round
3.
(c) Round 3 terá 12 baterias com dois Surfistas e o vencedor avança para o Round
4.
(d) Round 4 terá 4 baterias com três Surfistas. O 1º e 2º colocados avançam para
as Quartas de Finais.
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(e) Das Quartas de Finais em diante, haverá baterias com 2 Surfistas até que seja
definido um vencedor.
83.02 O formato descrito no Artigo 83.01será o formato padrão para os Eventos
Masculinos do WJC.
83.03 Os Eventos Femininos do WJC serão compostos por 36 Surfistas e o
seguinte formato será utilizado:
(a)
Round 1 terá 12 baterias com três Surfistas. A 1ª colocada avança para o
Round 3 e a 2ª e 3ª colocadas vão para o Round 2.
(b) Round 2 terá 12 baterias com duas Surfistas e a vencedora avança para o
Round 3.
(c) Round 3 terá 12 baterias com duas Surfistas e a vencedora avança para o
Round 4.
(d) Round 4 terá 4 baterias com três Surfistas. A 1ª e 2ª colocadas avançam para
as Quartas de Finais.
(e) Das Quartas de Finais em diante, haverá baterias com 2 Surfistas até que seja
definida uma vencedora.
83.04 O formato descrito no Artigo 83.01será o formato padrão para os Eventos
Masculinos do WJC.
Artigo 84:
Qualificação nos Eventos do QS no ano seguinte
Sujeito ao seeding do QS:
84.01 (a)
Os Top 2 Surfistas do WJC Masculino receberão o seeding em todos
Eventos do QS.
(b)
Surfistas ranqueados 3o e 4o do WJC Masculino receberão o seeding
no Round 1 de todos Eventos do QS 6,000 e status menores inscritos e substituirão
qualquer dos Top 2 nos Eventos QS 10,000 caso estejam com seeding através do
ranking do CT ou do QS. Esses Surfistas serão definidos por ordem de acordo com
as médias das notas das baterias do Evento WJC.
(c)
(a) e (b) se aplicam somente até a Data de Meia Temporada quando
o Ranking atual do QS definirá o seeding dos Surfistas, exceto o Campeão Mundial
Junior do ano anterior, que receberá o seeding no primeiro round em todos os
Eventos do QS até o novo campeão Mundial Junior ser coroado.
84.02 As Top 2 Surfistas do WJC Feminino receberão o seeding no Round de 60
nos Eventos QS 10,000 e no primeiro round de seeding nos outros Eventos do QS.
(b)
As Top 2 Surfistas do WJC Feminino receberão o seeding em todos
os Eventos do QS.
(c)
(a) e (b) se aplicam somente até a Data de Meia Temporada quando
o Ranking atual do QS definirá o seeding dos Surfistas, exceto a Campeã Mundial
Junior do ano anterior, que receberá o seeding no primeiro round em todos os
Eventos do QS até a nova campeã Mundial Junior ser coroada.
84.03 Se houver um resultado da Surfista em um desses eventos que possa definir
o seeding num evento futuro, e a surfista estiver empatada (por exemplo, empate
no 3o lugar), o desempate do resultado será definido pela média das notas do
Evento.
JUNIOR QUALIFICATION SERIES (JQS)
Artigo 85:

Pontuação e Premiação dos Eventos da JQS
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A premiação mínima para Eventos Regionais da Junior Qualification Series será
definida pelo Escritório Regional da WSL em consulta com o Comissariado da WSL.
Artigo 86:
Pontuação de Ranking da JQS
A Pontuação de Ranking Masculino e Feminino dos Eventos do Junior Qualification
Series será descrita no Anexo B conforme um Evento QS 1,000:
Artigo 87:
Seleção de Inscritos
A seleção de inscritos nos Eventos do JQS será definida da seguinte forma:
(a)
2 Wildcards, 1 pela WSL e 1 pelo licenciado do Evento;
(b)
Os Top 4 dos resultados do WJC do ano anterior que preencherão as
vagas descritas no (c) (caso inscritos em conformidade com este
Livro de Regras)
(c)
Vagas reservadas para Surfistas internacionais serão definidas da
seguinte forma em cada Região: Em Eventos com formato de 32 ou
menos = 1; em formato de 48 = 2, em formato de 96 = 3, em formato
de 128 ou mais = até 6. Os Surfistas serão selecionados através da
ordem do Ranking do JQS.
(d)
Todas as vagas restantes serão preenchidas pelos Surfistas da
Região da WSL pela ordem do Ranking do JQS do ano anterior.
(e)
Qualquer vaga aberta será preenchida pela ordem de inscrição.
Artigo 88:
Ordem de Seeding do JQS
O seeding nos Eventos do JQS será definido na ordem seguinte:
(a)
Os Top 4 do WJC anterior caso inscritos conforme este Livro de
Regras (qualquer formato de evento com menos de 32 atletas será
definido pelos Top 2 Surfistas);
(b)
Surfistas Regionais do Ranking do JQS do ano anterior;
(c)
Surfistas Regionais sem Ranking do JQS pela ordem de inscrição;
(d)
Surfistas Internacionais através da ordem de inscrição.
Artigo 89:
Ranking do JQS
O Ranking do JQS de uma Região é válido somente para Surfistas atualmente
registrados na Região.
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CAPÍTULO 6:

REGRAS DO MASTERS TOUR

Artigo 90:
Idade
Para competir, o Surfista deve estar dentro dos parâmetros de grupos de idade
aplicáveis. Ele receberá o seeding de acordo com o Artigo 91 até a Data de Início do
Evento.
Artigo 91:
Premiação
O único Campeonato Mundial Masculino ou Feminino deve ter a premiação mínima
definida pelo Comissariado da WSL.
Artigo 92:
Seleção dos Convidados
92.01 A seleção de Convidados para o Masters World Championship obedecerá ao
seguinte procedimento:
(a)
Na divisão de 45 – 55 anos de idade:
(i)
11 Surfistas masculinos e 5 Surfistas Femininas selecionados do ranking
IPS/WSL e de Eventos selecionados pré-1976 a critério da WSL; e
(ii)
1 Wildcard da WSL.
(b)
Na divisão de 55+ anos de idade:
(i)
8 Surfistas masculinos selecionados do ranking IPS/WSL e de Eventos
selecionados pré-1976 a critério da WSL; e
(ii)
1 Wildcard da WSL.
92.02 Um ex-campeão Master (Evento deve ter sido realizado nos últimos 2 anos)
deve ter uma vaga na mesma categoria no Evento.
Artigo 93:
Ordem do Seeding
Nos Eventos Master, o seeding será da seguinte maneira:
(a)
Convites de acordo com a pontuação do seeding Master; e
(b)
Wildcards da WSL.
Artigo 94:
Formato
O formato obedecerá o método round-robin (o número de rodadas será definido de
acordo com o local do Evento) com duas divisões de idade para o Top 8 masculino
e Top 4 feminino competindo após o round-robin em formato de Finais de 2Surfistas até definir o vencedor das respectivas divisões.
Artigo 95:
Calendário
Um Evento Masters pode ser realizado em qualquer época do ano conforme
determinado pela WSL. Eventos do CT podem receber prioridade em datas
específicas durante o ano.
Artigo 96:
Convite dos Surfistas
Surfistas que aceitam o convite da WSL para participar em um Evento Masters
devem preencher todos os formulários necessários e cumprir as formalidades
solicitadas pela WSL antes da competição.
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Artigo 97:
Eventos Válidos pela Qualificação
Todos os resultados do circuito Master serão válidos no ranking do Surfista no final
de cada Temporada de Surf.
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CAPÍTULO 7:

BIG WAVE TOUR (BWT)

Artigo 98:
Aplicação deste Capítulo
Este Capítulo é aplicável em todos os Eventos, Surfistas do BWT (mesmo
competindo em outros Circuitos da WSL) e Staff de Apoio, exceto se especificado
em contrário. As Regras contidas nos Capítulos 8 – 11 podem se aplicadas desde
que não apresentem conflito com os Artigos deste Capítulo, a critério do
Comissário do BWT. Os Capítulos 12 e 13 são aplicáveis aos Surfistas do BWT.
Artigo 99:
Premiação
99.01 A distribuição de Premiação para cada Evento do BWT será determinada
antes do início do Evento pelo Comissário do BWT de acordo com a descrição no
Anexo D.
99.02 A WSL facilitará os pagamentos de premiação diretamente nas contas
bancárias dos Surfistas, exceto quando especificado.
Artigo 100:
Calendário
100.01 O número de Eventos do BWT em cada Temporada do BWT será definido
pelo Comissariado do BWT.
100.02 A Temporada do BWT ocorrerá de 15 de abril até 28 de fevereiro do ano
seguinte.
100.03 O Calendário da WSL será atualizado o mais rápido possível em relação aos
Eventos do BWT.
Artigo 101:
Triagens de Evento do BWT
Os formatos, datas e detalhes das Triagens de Evento do BWT serão finalizados
antes do Evento do BWT em questão. Qualquer formato será definido pelo
Comissariado do BWT.
Artigo 102:
Pontuação de Ranking do BWT da WSL
102.01
A descrição de pontuação para todos os Eventos do BWT encontrase no Anexo D. A pontuação é obtida no decorrer da Temporada do BWT e
contribuirá no ranking e benefícios do seeding do Surfista ao longo da Temporada
do BWT.
102.02
No caso de empate pelo título mundial do BWT no final da
Temporada do BWT, os Surfistas empatados terão uma bateria única (“surf-off”)
durante o Evento final, ou em outro momento, com um formato ou outro método
determinado pelo Comissariado do BWT.
102.03
Para efeitos de ranking, todos os empates no ranking do BWT no
final do ano terão a colocação mostrada como empatados. Para efeitos de seeding,
o desempate será determinado pela posição de seeding do Surfista do ano anterior,
e, caso não possua, pelo resultado do Evento BWT mais recente. Se persistir o
empate, o resultado do evento imediatamente mais recente deve definir o
desempate.
102.04
Wildcards do BWT, Wildcards de Evento do BWT e Substitutos do
BWT receberão pontuação de Ranking do BWT nos Eventos do BWT.
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Artigo 103:
Formatos
103.01
Os Eventos do BWT consistem em 24 Surfistas (Top-10 Surfistas do
BWT, oito (8) Wildcards do BWT e seis (6) Wildcards de Evento do BWT) e será
usado o seguinte formato:
(a)
O Round 1 é composto por quatro (4) baterias e seis (6) Surfistas. Os 1o – 3o
colocados avançam para as Semifinais. Os 4o – 6o são eliminados do Evento.
(b)
As Semifinais são compostas por duas (2) baterias de seis (6) Surfistas. Os
1o – 3o colocados avançam para a Final. O 4o – 6o são eliminados do Evento.
(c)
A Final é uma (1) bateria de seis (6) Surfistas.
103.02
O formato descrito no Artigo 7.01 obedece o padrão nos Eventos do
BWT. Qualquer outro formato adotado para um Evento do BWT deverá passar pela
aprovação do Comissariado.
103.03
A ordem das baterias do Round 1 não será alterada
independentemente dos contratempos alegados pelos Surfistas.
EXCEÇÃO: Quando as pranchas de um grupo de Surfistas não chegarem por falta de
tempo de deslocamento entre Eventos. O Diretor de Surf, o Representante dos
Surfistas e o Comissariado do BWT decidirão caso a caso quando esta exceção se
aplica ou não.
Artigo 104:
Alocação de Seeding
104.01
A Base do Seeding do BWT para Surfistas do BWT, Wildcards do
BWT, Wildcards de Evento do BWT e todos os Substitutos do BWT será
determinada pela WSL antes do primeiro Evento do BWT no início de cada
Temporada do BWT.
104.02
O Seed do BWT atual será determinado pela Base do Seed do BWT
do Surfista junto com a Pontuação de Ranking obtida nos Eventos do BWT durante
a Temporada do BWT.
104.03
Um Surfista escolhido para competir como um Wildcard do BWT em
um Evento BWT receberá o seeding de acordo com o seu ranking e será
posicionado entre 11o e 18o lugar do Evento BWT em questão.
104.04
Um Surfista escolhido para competir como um Wildcard de Evento
do BWT em um Evento BWT receberá o seeding de acordo com o seu ranking e será
posicionado entre 19o e 24o lugar do Evento BWT em questão.
104.05
Os Substitutos do BWT receberão a colocação de seeding mais baixo
(i.e. 12o, 18o ou 24o) de acordo com a sua categoria (i.e., BWT, Wildcard ou Wildcard
de Evento).
Artigo 105:
Lista de Substitutos
105.01
Há três (3) listas de substitutos aplicáveis para cada Evento do BWT.
O Comissariado do BWT notificará os Surfistas selecionados sobre a lista de
substitutos a que pertencem, bem como suas posições de classificação.
(“Substituto do BWT”):
(a) Lista de Substitutos do BWT;
(b) Lista de Substitutos de Wildcards do BWT; e
(c) Lista de Substitutos do Evento do BWT.
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105.02
Se um Surfista qualificado para um Evento do BWT decidir ceder a
sua posição de seeding no Evento do BWT por motivo de aposentadoria [Consulte
Artigo 25] ou lesão, será substituído da seguinte forma:
(a)
Surfistas do BWT que se qualificaram no Top-10 para competir em cada
Evento do BWT da Temporada do BWT serão substituídos pelo Surfista com a
posição mais alta na Lista de Substitutos do BWT;
(b)
Wildcards do BWT serão substituídos pelo Surfista com a posição mais alta
na Lista de Substitutos de Wildcards do BWT; e
(c)
Wildcards de Evento do BWT serão substituídos pelo Surfista com a posição
mais alta na Lista de Substitutos de Evento do BWT.
105.03
O Substituto do BWT tem 24 horas (ou o tempo razoável dependendo
do Evento) após o contato inicial da WSL para aceitar ou rejeitar a oportunidade
como substituto e confirmar a sua presença através do Comissariado do BWT. Se o
Surfista se retirar dentro da Janela de Espera do Evento e nenhum outro Substituto
do BWT da mesma lista estiver presente no local, um Substituto do BWT será
selecionado através de uma das outras listas descritas no Artigo 9.01.
105.04
Os Surfistas são proibidos de fazer o check-in e não competir. Não
receberão premiação, nem pontos de Ranking do BWT.
105.05
Não obstante o descrito acima, em qualquer Evento do BWT, o
primeiro lugar na Lista de Substitutos do BWT será oferecido ao Surfista do BWT
com chances matemáticas de vencer o título mundial do BWT.
105.06
Substitutos do BWT em Eventos do BWT devem assinar os Contratos
dos Surfistas da WSL, as Renúncias ao Direito de Preferência, Release e
Indenização e os formulários de Consentimento Médico antes de competir em
qualquer Evento do BWT.
Artigo 106:
Competição pelo Título do BWT
Os resultados dos Surfistas em cada Evento do BWT ao longo da Temporada do
BWT serão válidos para a sua colocação de ranking pelo Título do BWT. Cada
Surfista inicia a Temporada do BWT na Competição pelo Título do BWT com zero
pontos.
Artigo 107:
Qualificação para Temporada Seguinte do BWT
107.01
Os Top-10 Surfistas no ranking no final da Temporada do BWT atual
serão qualificados na Temporada do BWT seguinte.
107.02
No caso de empate no final do ano em relação aos Surfistas em 10o
lugar no Ranking do BWT, será dada a posição de Wildcard do BWT para cada
Evento do BWT e os Surfistas receberão o seeding de 10o lugar em vez do seeding
de Wildcard do BWT.
108: Avisos de Evento do BWT
O Comissariado do BWT alertará sobre um Evento do BWT com status de “Verde”
72 horas antes do início do Evento do BWT e notificará todos os Surfistas
pertinentes antes do aviso.
Artigo 109:
Regras do BWT
109.01
Todos os Surfistas do BWT devem assinar o Contrato dos Surfistas
da WSL, as Renúncias ao Direito de Preferência, Release e Indenização e os
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formulários de Consentimento Médico antes de competir no primeiro Evento do
BWT do ano ou antes da data designada pela WSL. Sem as respectivas assinaturas
nos formulários, estarão impedidos de competir nos Eventos do BWT.
109.02
É necessário que todos os surfistas qualificados no BWT compitam
em todos os Eventos do BWT na temporada atual de acordo com o Contrato dos
Surfistas do BWT, a menos que haja isenções válidas e reconhecidas pela WSL,
conforme este Livro de Regras [Consulte Artigo 17] ou o Contrato dos Surfistas do
BWT.
109.03
A WSL fará uma reunião de orientação aos surfistas antes do
primeiro Evento do BWT de cada Temporada do BWT. É obrigatória a participação
de todos os Surfistas convocados nessa reunião e em qualquer outra reunião antes
do Evento BWT (em relação à logística e segurança) bem como daqueles que irão
competir no evento BWT em questão.
109.04
Os Top 24 Surfistas no ranking do BWT devem participar da noite de
premiação realizada pela WSL no final de cada Temporada do BWT, exceto se uma
justificativa para ausência tiver sido apresentada e aprovada pela WSL.
Artigo 110:
Wildcards do BWT e Wildcards de Evento do BWT
110.01
Em cada Evento do BWT:
(a)
Oito (8) wildcards serão selecionados pelo Comissariado do BWT para cada
Temporada do BWT (Wildcards do BWT). Os Wildcards do BWT receberão pontuação
no Ranking do BWT nos Eventos do BWT em que eles competem; e
(b)
Seis (6) Surfistas locais serão selecionados pelo Representante do Evento
BWT e aprovados pelo Comissariado do BWT (Wildcards de Evento do BWT). Os
Wildcards de Evento do BWT receberão pontuação de Ranking do BWT.
110.02
Os Wildcards do BWT e os Wildcards de Evento do BWT devem
assinar o Contrato dos Surfistas da WSL, as Renúncias ao Direito de Preferência,
Release e Indenização e os formulários de Consentimento Médico antes de
competir em qualquer Evento do BWT.
Artigo 111:
Surfistas Amadores
Amadores podem surfar em Eventos do BWT licenciados pela WSL, desde que
aprovados pelas Regras amadoras locais, e devem pagar a taxa de inscrição
correspondente para tais Eventos. O Surfista amador pode receber a premiação
merecida em um Evento, mas é responsabilidade dele que o prêmio esteja de
acordo com o status de amador. Amadores podem recusar a premiação e, nesse
caso, terão total reembolso da taxa de inscrição paga pela WSL, como alternativa
de premiação.
Artigo 112:
Não Comparecimento nos Eventos do BWT
112.01
Se estiverem qualificados, os Surfistas do BWT devem comparecer a
todos os Eventos do BWT. O não comparecimento resultará em punição descrita no
Artigo 178, salvo exceções previstas neste Artigo 112. Substitutos para não
comparecimentos serão decididos conforme o Artigo 9.
112.02
O não comparecimento devido a situações extremas incluindo lesão
e exceção do Artigo 112.01 pode ser considerado pelo Comissariado do BWT.
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112.03
Caso se aplique o Artigo 112.02, em caso de lesão deve ser enviado
um atestado médico à WSL o mais rápido possível. O Coordenador Médico da WSL
terá o direito de investigar e acompanhar todos esses casos.
112.04
Os surfistas não receberão pontuação de Ranking do BWT e
nenhuma premiação nos eventos em que não competirem, mesmo apresentando
atestado médico.
Artigo 113:

Adiamento e Cancelamento de Evento do BWT

Se o Campeonato já iniciou:
Quando um Evento for cancelado pela WSL por motivos de Força Maior ou falta de
ondas competitivas, se aplica o seguinte:
(a) Se um Round não for completado, cada Surfista receberá a pontuação
recebida no Round anterior, ou último lugar se o Evento for cancelado
durante o Round 1.
(b) Se o Round for completado, todos recebem a pontuação merecida nesse
Round.
Artigo 114:
Ausência na Competição
Se um Evento for decretado com “ON” e um Surfista decidir não competir por
motivo de preocupação legítima com sua segurança, ele deve notificar a WSL por
escrito através do Comissariado do BWT para evitar punição (caso aprovado pela
WSL) e manter o seu direito de pontuação de Ranking do Evento em questão, a
critério do Comissariado do BWT.
Artigo 115: Apólice de Seguro do Surfista do BWT
Se um Surfista não pagar os prêmios correspondentes à cobertura de seguro dos
Surfistas do BWT, o valor será deduzido de qualquer premiação recebida.
Artigo 116:
Crachá de Segurança / Áreas Acessíveis
116.01
Todos os Surfistas do BWT serão identificados pelas fotos de perfil
digitalizadas fornecidas pela WSL por motivo de segurança. Essa foto ou a Carteira
de Identidade de Surfista da WSL são os únicos meios de identificação necessários
para entrar em qualquer área reservada somente para Surfistas. Para acesso a
outras áreas, talvez seja necessário ter o passe apropriado fornecido pelo Evento. A
WSL pode exigir o uso de crachás ou outra identificação fornecida pela WSL à
Equipe de Apoio, Wildcards do BWT, Wildcards de Evento do BWT e Substitutos.
116.02
Cada Surfista terá um passe de convidado para um membro da sua
Equipe de Apoio, desde que tenha assinado o Código de Conduta de Equipe de
Apoio e tenha sido aprovado pela WSL. Esse passe é para o uso exclusivo desse
indivíduo e, se for perdido, não há garantia de que seja fornecida cópia do
documento pela WSL. Os Surfistas também podem solicitar 2 ou mais passes para
membros de sua família no check-in, que serão fornecidos a critério da WSL.
Artigo 117:
Aposentadoria de Surfista
O Artigo 25 dispõe sobre como um Surfista do BWT notifica sua Aposentadoria.
Artigo 118:

Limitação da Responsabilidade da WSL
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A WSL não será responsabilizada por qualquer recurso (incluindo compromissos
financeiros ou outros com terceiros) que um Surfista coloque em notificações
(escritos, verbais ou outros) contra um representante da WSL em relação à sua
qualificação ou relegação em um Evento do BWT, a Lista de Substitutos do BWT ou
a sua posição como Wildcard do BWT ou Wildcard de Evento do BWT para um
Evento específico.
Artigo 119:
Critérios de Julgamento
Para maximizar o potencial de pontuação, os Surfistas devem apresentar
desempenho compatível com os elementos principais de julgamento da WSL em
uma Onda Completada nos Eventos do BWT:
-Empenho
-Grau de Dificuldade
-Intensidade e tamanho da Onda Surfada
-Controle
-Manobras
OBS: É importante observar que certos elementos dependerão do local e das
condições do dia, bem como das mudanças das condições no decorrer do dia.
OBS: A escala a seguir pode ser utilizada para descrever as notas de uma Onda
Surfada:
0 – 1.9 = Ruim; 2.0 – 3.9 = Razoável; 4.0 – 5.9 = Média; 6.0 – 7.9 = Bom; 8.0 – 10.0
= Excelente.
Artigo 120: Tabulação da Onda do BWT
Na tabulação de baterias em todos os Eventos do BWT:
(a)
A nota mais alta e a nota mais baixa dos Juízes são eliminadas em cada
Onda Surfada.
(b)
A média das notas restantes dos Juízes determinará a nota até 10,
incluindo 2 espaços decimais.
(c)
No final da bateria, a melhor nota do Surfista é dobrada e somada com a
segunda melhor nota do Surfista. O total será a pontuação final da
bateria do Surfista.
Artigo 121:
Empates
O empate em uma bateria, se ocorrer, será decidido pela:
(a)
Nota mais alta de cada Surfista
(b)
Pelo ranking do Surfista antes do início do evento - se não for possível
fazer o desempate como descrito acima.
Artigo 122:
Regras Específicas para Baterias do BWT
122.01
Se na bateria apenas duas (2) Ondas são surfadas, o Chefe de Juízes
pode ampliar a bateria por 15 minutos para assegurar as melhores oportunidades
de Ondas Surfadas aos Surfistas durante a bateria.
122.02
O Chefe de Juízes determinará a maneira mais eficiente de
comunicação com Surfistas com relação ao início e término das baterias (i.e. a
necessidade de uma buzina em uma embarcação) durante cada Evento do BWT.

© Copyright 2018 Association of Surfing Professionals LLC

Artigo 123:
Regras de Interferência do BWT
123.01
O Surfista na posição preferencial (“inside position”) em uma onda
possui a preferência incondicional pela duração da Onda Surfada. Se durante a
Onda Surfada, a maioria dos Juízes determinar que um Surfista prejudicou o
potencial de pontuação do Surfista com a preferência na onda, será reconhecida a
interferência.
123.02
Qualquer atleta que ficar em pé na prancha na frente do Surfista com
a preferência tem oportunidade de sair da onda (“kick-out”) sem ser penalizado com
uma interferência, a menos que, de qualquer forma, tenha prejudicado o potencial
de pontuação do Surfista com a preferencia na onda. Isso inclui incomodar de
maneira excessiva (“hassling”), puxar o leash ou interferir na formação de uma
seção da onda.
123.03
Se receber penalidade de interferência em um Evento do BWT, a
segunda melhor nota do Surfista valerá como zero.
Artigo 124:
Área de Competição do BWT
124.01
Em todos os Eventos do BWT, haverá uma boia para colocação de
pranchas adicionais antes do início do Evento ou a critério do Chefe de Juízes ou
do Comissariado do BWT na Área de Competição.
124.02
Se um jet-ski resgatar um Surfista (por solicitação, segurança ou
outro motivo), o Surfista será levado até um lugar seguro na Área de Competição
(conforme descrito pelo Chefe de Juízes) que não forneça nenhum benefício
adicional ao Surfista, levando em consideração o seu local de resgate pelo jet-ski.
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CAPÍTULO 8:

REGRAS DE COMPETIÇÃO

Artigo 125:
Aplicação das Regras de Competição
Os Artigos aqui contidos são aplicáveis em todos os Eventos, exceto se
especificado neste Capítulo ou se uma Regra estiver em conflito com este Livro de
Regras. Nesse caso a Regra em conflito será esclarecida no Capítulo
correspondente. Consulte o Dicionário no Anexo E para explicações de termos,
frases e jargões.
Artigo 126: A Chamada (The “Call”)
126.01
Caberá ao Comissariado do Tour correspondente definir nos Eventos
do CT e nos Eventos que não sejam do CT:
(a)
Se as ondas são consideradas adequadas ao procedimento de competição
em tamanho e formação. O Comissariado da WSL (ou representante designado)
terá a decisão final (i.e. “The Call”) em consulta com o Diretor de Surf, o Chefe de
Juízes e o(s) Representante(s) dos Surfistas do CT.
(b)
O Comissariado da WSL (ou representante designado) terá a decisão final,
em consulta com o Diretor de Surf e o Chefe de Juízes, se as condições forem
adequadas às divisões Masculinas e Femininas de acordo com o Artigo 126.01(a),
porém os Representantes dos Surfistas Masculinos e Femininos não estiverem de
acordo sobre qual divisão competirá primeiro.
126.02
Não será aplicado o Artigo 126.01 quando:
(a)
As ondas não foram consideradas adequadas em tamanho e formação na
opinião da maioria entre o Representante dos Surfistas da WSL, o Chefe de Juízes
da WSL e o Diretor de Surf. Essa decisão será tomada numa área privada com
somente os três representantes citados acima. O Representante dos Surfistas será
escolhido entre os Surfistas restantes no Evento, exceto se estiver competindo na
primeira bateria após a chamada. Em um Evento combinado, o Diretor de Surf, os
Representantes dos Surfistas Masculinos e Femininos e o Chefe de Juízes
decidirão se haverá ou não a competição.
(b)
Se as condições forem consideradas adequadas para as divisões
Masculinas e Femininas de acordo com o Artigo 126.02(a), porém os
Representantes dos Surfistas Masculinos e Femininos não estiverem de acordo
sobre qual divisão competirá primeiro, o Diretor de Surf terá a decisão final, em
consulta com o Chefe de Juízes.
126.03
O Comissariado da WSL (ou representante) ou Chefe de Juízes
responsáveis pela Chamada no Artigo 125.01 ou 125.02 citado acima pode
determinar o Evento “OFF” durante uma bateria se nenhuma onda for surfada e as
condições piorarem rapidamente ou de maneira inesperada.
Artigo 127:
Duração das Baterias
127.01
Favor consultar os Artigos 34.06 e 34.07 para informações de
duração de baterias em todos os Eventos da WSL.
127.02
No caso de tempo insuficiente para terminar um Evento, variações
nas durações de baterias em Eventos do CT e do QS podem ser permitidas. O
representante do Comissariado da WSL, o Diretor de Surf e o Chefe de Juízes da
WSL determinarão a necessidade das variações no momento necessário.
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127.03
Dispositivos e métodos de cronometragem da WSL devem ser
utilizados em todos os Eventos da WSL. O Chefe de Juízes da WSL irá oficiar a
cronometragem de todas as baterias.
127.04
Nenhuma ampliação de tempo será permitida após o início de uma
bateria. Se uma bateria for interrompida por qualquer motivo, deverá ser paralisada
pelo Chefe de Juízes da WSL e reiniciada com os Surfistas nas posições mais
próximas do momento em que a bateria foi parada, mas terá o mesmo tempo
restante de competição. Se houver uma situação de prioridade, os Surfistas
manterão as suas respectivas posições de prioridade.
EXCEÇÃO:
A bateria inteira pode ser reiniciada se o Chefe de Juízes determinar
que nenhum Surfista tinha uma vantagem definida no momento da interrupção ou
se alterações das condições impediram o uso da escala de julgamento dos Juízes.
Consulte também Artigo 126.03.
127.05
Se nenhum Surfista conseguir pegar uma Onda Surfada no decorrer
dos primeiros 10 minutos em uma Bateria de 30 minutos ou menos ou nos Finais
de Evento, o Chefe de Juízes determinará se a bateria:
a) continua, mantendo a
situação de prioridade; b) será reiniciada, mantendo a situação de prioridade, caso
tenha sido estabelecida; ou c) cancelada e reiniciada a critério do Chefe de Juízes,
levando em conta todas as circunstâncias.
127.06
Se nenhum Surfista conseguir pegar uma Onda Surfada no decorrer
dos primeiros 15 minutos em uma Bateria de 35 minutos ou mais (exceto nos
Finais de Evento), o Chefe de Juízes determinará se a bateria:
a) continua,
mantendo a situação de prioridade; b) será reiniciada mantendo a situação de
prioridade, caso tenha sido estabelecida; ou c) cancelada e reiniciada a critério do
Chefe de Juízes, levando em conta todas as circunstâncias.
127.07
O Comissariado ou o Chefe de Juízes pode declarar que não haverá
baterias reiniciadas (heat restart) para um Evento antes do início do Evento por
motivos de restrições de tempo.
127.08
Se o Beach Marshall informar a duração incorreta da bateria aos
Surfistas, será aplicado o seguinte:
(a)
O reinício da bateria será executado com os Surfistas no line-up se a
duração da bateria for menor que o tempo restante conforme informado pelo Beach
Marshall.
(b)
A bateria continuará até o final definido pelo Chefe de Juízes se a duração
da bateria for maior que o tempo informado pelo Beach Marshall.
127.09
Para Eventos que não sejam do CT, o Diretor de Surf é a única
pessoa que poderá definir a programação exata do Evento, porém informações
colocadas no quadro de avisos oficial do Evento pelo Diretor de Surf ou o Beach
Marshall serão consideradas oficiais. Se qualquer outro membro do staff do Evento
ou WSL for questionado por um Surfista e fornecer informações incorretas que
impliquem ausência em uma bateria ou qualquer outro problema, o Surfista não
terá o direito de protestar. Se o Diretor de Surf fornecer informações incorretas e
um Surfista se ausentar em uma bateria em função delas, a bateria ocorrerá
novamente. Uma bateria pode ocorrer em um momento não programado, a critério
do Diretor de Surf, caso seja determinado que a razão está com o Surfista. Nos
Eventos do CT, a responsabilidade descrita acima será do Comissariado da WSL.
127.10
O licenciado do Evento deve fornecer um quadro de avisos oficial
com a programação diária que possa ser visto pelos Surfistas a qualquer hora.
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Artigo 128:
Início & Término de Baterias
128.01
Todos os Surfistas devem permanecer na área designada como
Marshalling Area antes do início da bateria, se solicitado. Essa área será
determinada pelo Chefe de Juízes.
128.02
Uma sirene ou buzina deve ser utilizada para iniciar e terminar
baterias. Um toque para iniciar e dois toques para terminar.
128.03
Um alerta visual (de acordo com Artigo 127.04 abaixo) e um alerta
sonoro no PA devem ser emitidos 5 minutos antes do final da bateria.
128.04
No Sistema de Discos de Cronometragem, deve ser usado um disco
com área mínima de 750mm2 com um lado verde, para indicar o início da bateria
(alerta visual) e um lado amarelo ou laranja (laranja nos Eventos que optam por
usar lycras amarelas) para indicar que há menos de 5 minutos restantes na bateria.
128.05
O locutor deve fazer uma contagem regressiva de 5 segundos no
final de cada bateria. Ao atingir zero, o toque da sirene deve ser executado e a
bateria deve terminar imediatamente, conforme Artigo 128.03 acima. O término
oficial da bateria é no início do toque da primeira sirene.
128.06
O disco deve estar na posição neutra, sem nenhuma cor visível
quando o locutor chegar em zero na contagem regressiva.
128.07
No final da bateria, os Surfistas devem retornar à praia em qualquer
posição, exceto em pé na prancha. Se um Surfista surfar uma onda durante a
bateria seguinte, ele pode ser penalizado segundo critério do Chefe de Juízes. Além
disso, qualquer Surfista que permanecer na Área de Competição durante a bateria
seguinte, sem mostrar esforço para retornar à praia, também pode ser penalizado
de acordo com este Livro de Regras.
128.08
Para ser considerada uma Onda Surfada, e receber pontuação, o
Surfista deve ter claro domínio da onda, estar na face da onda e em movimento
para subir na prancha, sem as mãos nas bordas (a menos que esteja executando
um “grab rail”). O painel de juízes não pontuará ondas surfadas (sem as mãos nas
bordas) antes do toque da sirene no início da bateria, nem depois do primeiro dos
dois toques da sirene ao término da bateria.
128.09
Antes do início da sua bateria, todo atleta está proibido de surfar
uma onda na Área de Competição. A Onda Surfada não será pontuada e uma multa
pode ser aplicada. Se ocorrer numa situação de prioridade, o(s) oponente(s)
automaticamente receberá(ão) a prioridade, exceto numa paralisação oficial.
128.10
A duração de tempo entre baterias depois do “paddle out” não deve
passar de 2 minutos, exceto em situações imprevistas ou se estiver em uso o
formato de baterias simultâneas.
128.11
Cinco minutos antes do início da primeira bateria do dia, os Surfistas
serão avisados para saírem da Área de Competição. No aviso de dois minutos
restantes, qualquer pessoa que não demonstrar esforço para sair da Área de
Competição receberá uma multa conforme o Artigo 181.
128.12
Para as Finais de um Evento, é recomendado iniciar a bateria
simultaneamente com a entrada de uma série de ondas na Área de Competição.
Artigo 129:
Interrupções das Baterias
129.01
Caso qualquer bateria em um Evento seja interrompida por potencial
de perigo extremo conforme decidido pelo Chefe de Juízes da WSL, o Comissariado
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da WSL (ou o representante designado) nos Eventos do CT ou pelo Diretor de Surf
em Eventos que não sejam do CT, se aplicam os seguintes procedimentos:
(a)
O Chefe de Juízes deve paralisar a bateria e iniciar toques repetidos da
sirene e colocar o disco de cronometragem na posição neutra.
(b)
Se possível, comunicar os jet-skis para remoção dos Surfistas da Área de
Competição até um lugar seguro, de acordo com a Política de Jet-Ski e o Capítulo
10 deste Livro de Regras.
(c)
Quando as mesmas pessoas que determinaram a paralisação da bateria
decidirem que as condições estão seguras novamente, a bateria recomeçará com o
mesmo tempo restante, a não ser que o Chefe de Juízes determine que as
condições mudaram ou que a competição justa entre os Surfistas está
comprometida. Nessas situações, a bateria recomeçará com o período total da
bateria.
129.02
Se um Surfista sair da água por se sentir ameaçado por tubarão ou
outro animal similar, o Chefe de Juízes deve paralisar a bateria e executar o
procedimento descrito no Artigo 129.01 para avisar os outros Surfistas na bateria,
mesmo se o Chefe de Juízes não conseguir visualizar a ameaça.
129.03
Se ocorrer um incidente e houver um possível re-surfe de acordo com
um Artigo deste Livro de Regras, a bateria será determinada como “sob análise”
(under review). Os Surfistas serão notificados imediatamente, e em caso de resurfe, os resultados da bateria em que a paralisação ocorreu serão substituídos
pelos resultados da bateria nova para efeitos oficiais.
129.04
Se houver situações imprevistas em relação a uma bateria, o
Comissariado da WSL (Eventos do CT) ou o Representante do Tour da WSL
(Eventos que não sejam do CT) consultarão com o Chefe de Juízes da WSL e o
Diretor de Surf para determinar uma solução, que pode incluir um re-surfe da
bateria.
129.05
Somente nos Eventos do CT, o Chefe de Juízes pode suspender uma
bateria (o que será indicado por um toque da sirene) a qualquer momento para
analisar um incidente que possa ter afetado a situação da bateria atual. Após
concluir a análise e tomar uma decisão, a bateria:
(a) continua desde o momento em que a bateria foi suspensa; ou
(b) será reiniciada se foi decidido que o incidente afetou a situação atual da bateria.
O Chefe de Juízes consultará o Comissariado ou outras autoridades consideradas
apropriadas pelo Chefe de Juízes no momento. Os surfistas serão avisados pelos
locutores se ocorreu a situação (a) ou (b).
129.06
Em caso de falha no sistema de áudio, a bateria pode ser colocada
on hold (em espera) a critério do Chefe de Juízes, que informará a equipe de resgate
aquático de jet ski, que comunicará os surfistas sobre a situação. O Chefe de
Juízes determinará se haverá um restart da bateria ou se a bateria será completada
desde o momento em que a bateria foi colocada on hold.
Artigo 130: Limite de Ondas
130.01
Em baterias sem prioridade, o limite de Ondas Surfadas por Surfista
é 15. Em baterias com o sistema de prioridade, não haverá limite de Ondas
Surfadas por Surfista.
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130.02
O Surfista será avisado ao atingir o limite máximo de Ondas
Surfadas. O Surfista será penalizado por cada onda que continuar surfando após
atingir o limite, de acordo com o Artigo 180.
Artigo 131: Tabulação da Onda
A tabulação em baterias nos Eventos da WSL:
(a)
A nota mais alta e a nota mais baixa dos Juízes serão eliminadas de
cada Onda Surfada.
(b)
As notas restantes dos Juízes serão somadas e a média será calculada.
A nota máxima é 10 e conterá dois espaços decimais.
(c)
No final da bateria, as duas melhores Ondas Surfadas do Surfista serão
somadas para definir a pontuação da bateria.
Artigo 132:
Empates
Se ocorrer empate nas pontuações da bateria, o desempate será definido por:
(a)
A nota da melhor Onda Surfada de cada Surfista
(b)
Caso isso não determine o desempate, o tabulador deve seguir para a
próxima nota mais alta até definir o vencedor.
(c)
Haverá somente um re-surfe para os Surfistas em uma bateria sem
possibilidade de desempatar, a menos que o empate for de zero-a-zero. O
procedimento de avanço para o próximo round será determinado pelo seeding.
EXCEÇÃO: O Comissariado pode realizar um re-surfe em uma bateria em que o Chefe
de Juízes determina que não houve ondas surfáveis.

Artigo 133:
Protestos
A seguir, o procedimento para efetuar um protesto junto ao Chefe de Juízes da WSL
.
(a)
Preencher o formulário de protesto disponível com o Beach Marshall.
(b)
Retornar o formulário preenchido ao Beach Marshall.
(c)
O Beach Marshall entregará o protesto ao Chefe de Juízes da WSL, que
terá uma conversa com o Surfista no final do dia por um máximo de 30
minutos, após consultar os outros Juízes sobre o conteúdo do protesto.
Artigo 134: Avisos
134.01
Os locutores na praia devem compreender as regras e critérios
básicos. Eles são proibidos de avisar sobre a aproximação das séries de ondas.
134.02
O Chefe de Juízes determinará se o áudio da locução do evento será
retirado ou não durante entrevistas com equipes de televisão. Os locutores devem
ser avisados sobre a cronometragem das entrevistas. É imperativo que os Eventos
forneçam áreas de entrevista com proteção acústica ou que as entrevistas sejam
executadas longe das caixas do sistema de som (PA). A Comunicação com os
Surfistas dentro da água e a conformidade com este Livro de Regras sempre terão
prioridade.
134.03
Durante uma bateria, o locutor não deve anunciar as notas dos
Surfistas, nem julgar a Onda Surfada até a inserção de TODAS as notas dos Juízes
no sistema de notas.
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134.04
As notas e a situação da bateria devem ser anunciadas ao longo da
bateria.
134.05
Se o locutor anunciar uma nota, e se essa nota estiver errada por
inserção incorreta da nota pelos Juízes ou erro do locutor, os Surfistas não terão
direito de protesto.
134.06
Se um Surfista dentro da água desejar receber informações durante
uma bateria, ele deve usar as sinalizações manuais descritas abaixo:
(a)
Pedidos por notas ou a situação da bateria (Última nota, pontuação da
bateria, nota necessária para obter o 1o lugar, etc.) são demonstrados com um
braço diretamente acima da cabeça do Surfista.
(b)
Pedido por tempo restante é demonstrado com uma mão tocando a outra
acima da cabeça do Surfista.
(c)
Pedido por prioridade é demonstrado com os dois braços sobre a cabeça do
Surfista.
Artigo 135:
Regras do Caddy do Surfista
135.01
O Surfista deve registrar o seu Caddy com o Beach Marshall antes de
receber a sua lycra de competição. O mesmo Caddy não pode estar cumprindo
punição disciplinar da WSL [Consulte Artigo 178 sobre consequências].
135.02
O Caddy do Surfista (máximo de um por Surfista) pode entrar na
água após uma prancha quebrada ou perdida, a menos que os Caddies já estejam
dentro da água (Water Caddy).
135.03
Os Water Caddies devem permanecer numa Marshalling Area
definida pelo Chefe de Juízes da WSL.
135.04
Se o Caddy surfar uma onda, o Surfista correspondente será multado
por onda surfada e se, na opinião do painel de julgamento, interferir com outros
Surfistas, uma interferência também será aplicada ao Surfista do Caddy infrator.
135.05
Todos os Caddies estão sujeitos ao Livro de Regras, bem como o
Surfista que eles representam. Se o Caddy não cumprir as regras, o Surfista pode
ser penalizado.
135.06
Uma vez iniciada a bateria, os Surfistas só podem utilizar pranchas
substitutas que estiverem com seu próprio Caddy.
135.07
Qualquer uso de equipamento que não seja uma prancha (i.e. barco
inflável, pranchas/jet-skis do water patrol, embarcação dos fotógrafos ou as
pranchas dos outros Caddies da bateria atual/anterior) será visto como uma
interferência. Será interferência se o Surfista, após usar uma delas, entrar
novamente na Área de Competição e pegar um Onda Surfada adicional, ou se
interferir com a remada ou posicionamento de um outro Surfista.
EXCEÇÃO será aplicável se a water patrol determinar que o Surfista está numa
situação com risco de vida. Nesse caso, a water patrol pode remover o Surfista da
zona de impacto e colocar o Surfista numa área segura, mas não mais perto da
Zona de Drop Principal, onde o Surfista pode continuar a sua bateria.
135.08
Os Caddies que passaram a sua prancha ao Surfista correspondente
podem utilizar o jet-ski, caso esteja disponível, para serem transportados até a
prancha perdida ou a praia. Em caso de prancha perdida, eles podem ser
transportados de volta até a Marshalling Area determinada para os Caddies;
contudo, se eles forem transportados de volta à praia deverão remar de volta à
Marshalling Area.
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135.09
Se um Surfista optar por não usar um Caddy, ele deve retornar até a
praia ou embarcação com as pranchas adicionas para fazer a troca.
135.10
Os Surfistas devem retornar até a Zona de Drop Principal com seu
próprio esforço, sem assistência, exceto se este Livro de Regras definir pelo uso do
jet-ski.
135.11
O Chefe de Juízes pode definir parâmetros dos Caddies no início do
Evento. Eles devem cumprir todas as regras sobre comportamento impostas por
este Livro de Regras.
Artigo 136:
Instrução Eletrônica
Dentro da Área de Competição, os Surfistas são proibidos de receber qualquer
comunicação eletrônica que não seja do Representante do Tour da WSL.
Artigo 137:
Aprovação de Equipamento
O uso de certos equipamentos pelos Surfistas pode ser negado durante a
competição em Eventos (i.e., é proibido usar SUPs, remos ou canoas). O
Comissariado do Tour da WSL sempre terá a palavra final sobre este Artigo nos
Eventos e pode declarar que um Surfista pode ter as suas notas retiradas ou
resultados revertidos se as instruções em relação a equipamento usado não foram
cumpridas pelo Surfista. A prioridade será sempre da competição justa e dos
interesses do esporte.
Artigo 138:
Ausência na Bateria
De acordo com o Capítulo 12, em todos os Eventos que não sejam do CT, será
penalizado o Surfista que não competir, mesmo quando a maioria entre o Chefe de
Juízes, o Diretor de Surfe e o Representante dos Surfistas decidirem que a
competição deve continuar. Se nenhum Surfista competir, aquele com o seed mais
alto avançará. A bateria será computada com ou sem os Surfistas na água.
Artigo 139: Trajes de Competição
139.01
Nenhum Surfista, sob nenhuma circunstância, será forçado a usar
qualquer traje que não seja a lycra de competição durante a competição ou
premiação
139.02
Os Surfistas devem vestir a lycra de competição fornecida pela WSL
até ser devolvida ao Beach Marshall no término da bateria. Se aplicável, também
deve ser vestida nas entrevistas pós-bateria ou durante a premiação.
139.03
É proibido cobrir a lycra de competição por bandeiras nacionais,
toalhas, etc.
139.04
Os Surfistas são proibidos de levar pranchas para o palco da
premiação.
Artigo 140:
Obrigações Adicionais do Evento
140.01
Os licenciados dos Eventos devem cumprir todas as obrigações
conforme descrito no acordo de licença do Evento da WSL correspondente e no
Manual de Eventos (Event Planner).
140.02
Todas as coletivas, reuniões, etc., devem ser realizadas próximas do
Local do Evento e em horários razoáveis.
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140.03
Todos os Eventos devem fornecer troféus. No mínimo, para todos os
finalistas em cada Evento.
140.04
Todos os Beach Marshalls devem falar inglês.
140.05
Placar Eletrônico
Se placares eletrônicos forem utilizados, devem estar de acordo com as diretrizes
do Comissariado da WSL.
140.06
Áreas do Evento
(a)
É proibido fumar em todos os locais da área do Evento.
(b)
É proibido consumir bebidas alcoólicas na Área dos Surfistas ou fora da
área designada do bar VIP durante a competição.
(c)
Todos os Eventos devem ter uma Área dos Surfistas ampla e segura com
lugares de armazenamento e uma área de preparação para antes das baterias, com
vista para a Área de Competição. Uma quantidade suficiente de água gratuita deve
ser fornecida de acordo com o número de atletas presentes na Área dos Surfistas.
Alimentação deve estar disponível no local do Evento ou próximo dele.
(d)
A Área dos Surfistas estará disponível para os Surfistas e um membro da
sua Equipe de Apoio.
(e)
A responsabilidade do comportamento da Equipe de Apoio é do Surfista.
(f)
Os Eventos devem fazer um esforço razoável para remover da Área de
Competição todos os free-surfers uma hora antes do início da competição para o
uso somente dos competidores.
(g)
Passes de estacionamento devem ser fornecidos para todos os Surfistas do
CT nos Eventos do CT e pelo menos para os Top 16 surfistas masculinos e Top 8
surfistas femininas em Eventos que não sejam do CT. Os passes que não forem
usados pelos Top 16 e Top 8 devem ser fornecidos para os próximos Surfistas com
o ranking mais alto.
(h)
Todos os Eventos da WSL devem fornecer hospedagem adequada conforme
decidido pela WSL (uma pessoa por quarto na hospedagem próxima do local do
Evento) para o staff selecionado da WSL pela duração do Evento. O Comissariado
da WSL deve ser diretamente envolvido na seleção e aprovação da hospedagem do
staff itinerante da WSL. Se, após consultar o campeonato, a hospedagem não
estiver de acordo com a opinião da WSL e do Comissariado da WSL, o staff da WSL
fará uma tentativa de encontrar hospedagem de acordo com o Manual de Eventos
da WSL correspondente e a responsabilidade financeira será do Evento. Os
detalhes da hospedagem, incluindo o nome do hotel, o endereço, os números de
telefone, etc. devem ser fornecidos ao Escritório Regional da WSL correspondente
pelo menos um mês antes do início do Evento.
(i)
A WSL aplicará multas aos licenciados dos Eventos caso não cumpram as
obrigações contidas neste Livro de Regras. Todas as multas aplicadas devem ser
pagas no prazo decidido pela WSL e antes do fornecimento de outra licença ao
licenciado do Evento. Qualquer Evento futuro não será colocado em calendário
futuro de Eventos até o pagamento total das multas aplicadas.
Artigo 141:
Fotógrafos de Água
A seguir, as diretrizes para os fotógrafos de água:
(a)
Somente fotógrafos de água autorizados pela WSL são permitidos na
água nos Eventos da WSL. Autorização e acesso para os fotógrafos de
água nos Eventos do CT serão fornecidos pela WSL. Autorização e
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(b)
(c)

(d)
(e)

acesso para os fotógrafos de água nos Eventos que não sejam do CT
serão fornecidos pelo Diretor de Surf.
São permitidos no máximo dois fotógrafos no line-up durante qualquer
bateria nos Eventos da WSL.
O movimento dos fotógrafos de água dentro da Área de Competição será
controlado pelo Chefe de Juízes da WSL, que também decidirá sobre a
remoção de qualquer fotógrafo, caso necessário.
Para câmeras imóveis, somente lentes de 135mm ou mais são
permitidas.
Para câmeras de vídeo e de movimento, as lentes devem ter um
comprimento focal equivalente a 50mm ou mais para o formato de
35mm.

Artigo 142:
Palanque Duplo
O Comissariado da WSL, o Chefe de Juízes da WSL e o Representante dos Surfistas
devem estar de acordo sobre a necessidade de palanque duplo para a conclusão do
Evento dentro do prazo, e:
(a) Deve existir uma “zona sem competição” de pelo menos 100 metros entre os
dois palanques; e
(b) Deve haver um painel com no mínimo 3 Juízes (todas as notas devem entrar
na média final).
Artigo 143:
Prorrogações para Eventos Que Não Sejam do CT
143.01
Prorrogações para Eventos que não sejam do CT são permitidos
somente se aprovadas pela WSL e pela maioria dos Surfistas restantes na
competição. O Evento será responsável pelos custos decorrentes da prorrogação
dos Surfistas. Surfistas impossibilitados de permanecer receberão a pontuação e
premiação equivalente ao Round alcançado.
143.02
Se um Evento que não seja do CT alterar e/ou cancelar as datas
dentro de 60 dias antes das datas originalmente programadas, o evento será
responsável pelos custos inevitáveis incorridos. Isso inclui os custos,
cancelamento e reprogramação dos voos e hospedagem dos Surfistas, oficiais e
staff da WSL.
Artigo 144: Cancelamento de Evento Não CT por Força Maior ou Falta de Condições
Competitivas em relação a Pontos e Premiação
Se não for alegada a cláusula de Força Maior do acordo de licença de evento da
WSL, se um Evento for cancelado por Força Maior ou falta de condições
competitivas de surf, se aplica o seguinte:
144.01
Se o Evento ainda não iniciou:
(a)
Todos os Surfistas que pagaram a taxa de inscrição e sem a garantia de
receber premiação receberão o reembolso da taxa de inscrição.
(b)
Surfistas com seeding que pagaram a taxa de inscrição e com garantia de
receber premiação receberão a premiação mínima, porém a taxa de inscrição não
será reembolsada.
144.02
Se o Evento já começou, mas a primeira bateria com premiação não
foi realizada, todos os Surfistas receberão pontos correspondentes no momento da
paralisação e:
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(a)
Surfistas que competiram e foram eliminados não receberão reembolso.
(b)
Surfistas que ainda estão competindo, mas sem a garantia de receber
premiação, terão o reembolso da taxa de inscrição.
(c)
Surfistas com seeding que pagaram a taxa de inscrição e com garantia de
receber premiação receberão a premiação mínima, porém a taxa de inscrição não
será reembolsada.
144.03
Se um round de premiação não for concluído:
(a)
Os Surfistas que avançaram receberão pontos correspondentes ao último
lugar do round que não foi concluído. Porém, a premiação será correspondente ao
round seguinte.
(b)
Os Surfistas que não avançaram e foram eliminados receberão pontos e
premiação aplicável desse round.
(c)
Os Surfistas que não avançaram e não competiram receberão pontos
correspondentes ao último lugar do round que não foi concluído e a premiação
desse round.
(d)
O restante da premiação será dividido entre os Surfistas restantes no
Evento.
144.04
Se o Evento for cancelado após o término de um round de premiação,
todos os Surfistas restantes no Evento receberão pontos correspondentes ao
último lugar do round para o qual que eles avançaram e dividirão o restante da
premiação igualmente.
Artigo 145:
Falecimento de um Surfista em um Evento
Caso ocorra falecimento (não na competição) ou invalidez de qualquer Surfista em
um Evento, a WSL realizará uma reunião com os Surfistas restantes no Evento, e o
Comissariado (ou seu representante) decidirá sobre a continuidade ou
cancelamento do Evento.
Se um Surfista falecer durante uma bateria na competição, o Evento será cancelado
considerado a cláusula de Força Maior.
Se o Evento for cancelado, o Artigo 144.02-144.04 será aplicável, caso necessário.
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CAPÍTULO 9: REGRAS DE PRIORIDADE & INTERFERÊNCIA
Artigo 146: Aplicação das Regras de Prioridade e Interferência
146.01
Os Artigos deste Capítulo se aplicam em todos os Eventos da WSL,
exceto se especificado em contrário em outro Capítulo. Para a definição dos termos
em letra maiúscula, consulte o Anexo E.
146.02
Uma interferência somente é aplicada se a maioria dos juízes
apontar interferência nas planilhas de julgamento.
146.03
O Chefe de Juízes poderá aplicar interferência mesmo que outros
juízes não tenham observado a ocorrência e, portanto, não estejam aptos para
votar sobre sua aplicação.
146.04
A determinação de haver ou não um re-surfe ocorrerá quando houver
imprevistos – que podem incluir, mas não se limitam à prioridade e cronometragem
na competição:
(a)
Nos Eventos do CT: O Chefe de Juízes e/ou o Comissariado da WSL
consultarão, se necessário, com o Diretor de Surf ou outro representante
correspondente.
(b)
Nos Eventos que não sejam do CT: O Chefe de Juízes da WSL consultará o
Representante do Tour da WSL, o Diretor de Surf ou outro representante
correspondente, se necessário.
Artigo 147: Formato de Baterias Simultâneas
Se um Evento utilizar o formato de Baterias Simultâneas:
(a)
As regras de prioridade e penalidades serão aplicadas em cada bateria
individual para dois surfistas. A prioridade será exibida e anunciada
separadamente em cada bateria.
(b)
Os Surfistas na bateria inicial terão prioridade incondicional sobre os
Surfistas da outra bateria, independentemente das posições no line-up.
(c)
Se ocorrer interferência antiesportiva deliberada de um Surfista da
bateria inicial sobre um Surfista em outra bateria, os Juízes podem
aplicar penalidade de interferência no Surfista, mesmo tendo prioridade
incondicional. A penalidade será a perda de metade da pontuação menor
das duas ondas pontuadas.
(d)
Uma bateria não pode ser reiniciada.
Artigo 148: Surfar Mais Ondas Que o Número Permitido
O Surfista que permanecer na água após surfar o limite máximo de ondas será
penalizado com uma interferência quando:
(a)
O Atleta surfar qualquer onda adicional que possa prejudicar a Onda de um
outro Atleta.
(b)
O Surfista interferir no desempenho de outro Surfista através de remada,
posicionamento ou outro motivo.
Regras Sem Prioridade
Os Artigos 149 (Artigo 149: Critério de Direito de Passagem Sem Prioridade) até o
Artigo 150 (Artigo 150: Interferência na Remada) podem ser aplicados em situações
com ou sem prioridade.
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Artigo 149:
Critério de Direito de Passagem em Situação Sem Prioridade
149.01
Nas situações sem prioridade, o Surfista designado na posição de
inside na onda terá o direito de passagem incondicional na duração total da Onda
Surfada. Se a maioria dos Juízes determinar que um Surfista prejudicou o potencial
de pontuação do Surfista com direito de passagem durante esta Onda Surfada, será
aplicada uma interferência. Isso inclui disputa excessiva - “hassling”, puxar o leash
ou interferir na formação de uma seção da onda.
149.02
A escolha do critério de direito de passagem para cada situação
descrita no Artigo 149 é da responsabilidade do Chefe de Juízes ou Juiz da WSL
disponível com mais autoridade, nessa ordem.
149.03
A posse de onda ou direito de passagem nessas situações pode
variar entre as seguintes categorias, de acordo com as condições do campeonato
em questão. Basicamente, se a onda for uma esquerda ou uma direita, é
responsabilidade do Juiz determinar qual Surfista estava com a posição de inside,
situação que nunca dependerá de quem ficou em pé primeiro.
EXCEÇÃO:
Consulte Artigo 149.06(a). Se não for possível determinar se a onda é
uma esquerda ou direita na área de drop inicial, o direito de passagem será do
primeiro Surfista que fizer uma manobra na direção definida.
149.04
Point Break
Quando há somente uma direção disponível em qualquer onda, o Surfista com a
posição de inside terá o direito de passagem incondicional pela duração total desta
onda.
149.05
Reef ou Beach Break – Situação de Pico Único
Se não for possível determinar se uma onda é uma esquerda e uma direita na área
de drop inicial, e houver um pico bem definido com uma esquerda e uma direita
disponíveis, o direito de passagem será do primeiro Surfista que fizer uma manobra
definida na direção escolhida (a execução da manobra deve ser óbvia para a
esquerda ou direita). Desde que não interfira com o primeiro Surfista que
estabeleceu o direito de passagem, um segundo Surfista poderá optar pela direção
oposta (mas não poderá cruzar o caminho do primeiro Surfista para atingir o lado
oposto do pico, a menos que, na opinião dos Juízes, isso seja executado sem
prejuízo do Surfista com a posição de inside.)
149.06
Reef ou Beach Break – Situações de Múltiplos Picos
Com picos múltiplos e aleatórios, a posse de onda pode variar de acordo com as
características de cada onda.
(a)
Com dois picos, haverá casos em que uma ondulação terá dois picos
separados e definidos que eventualmente se encontrão em algum ponto.
Apesar de os dois Surfistas terem a posição de inside nos seus
respectivos picos, a posse da onda ficará com o Surfista que ficar em pé
primeiro. O segundo Surfista terá que dar prioridade, executar um cutback ou sair da onda antes de prejudicar o outro.
(b)
Se os dois Surfistas ficarem em pé simultaneamente em picos
diferentes que irão eventualmente se encontrar:
(i)
Nenhuma penalidade será aplicada se ambos mudarem de
direção ou saírem da onda para não prejudicar o outro.
(ii)
Se houver uma colisão ou se um Surfista prejudicar a onda do
outro, os Juízes decidirão se um ou ambos agiram com
agressividade no momento da ocorrência.
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(iii)

Se nenhum Surfista sair da Onda Surfada e ambos forem
considerados responsáveis pelo confronto, será aplicada uma
penalidade de interferência.

Artigo 150:
“Snaking”
150.01
Sempre terá o direito da onda, pela duração da Onda Surfada, o
Surfista que tiver estabelecido a posse da onda na posição de inside no ponto
inicial na área de drop, mesmo se outro Surfista dropar atrás dele. Os Juízes não
aplicarão penalidade ao Surfista com o direito de passagem, mesmo se ele surfar
na frente do outro.
150.02
Se o segundo Surfista não prejudicar o Surfista originalmente com o
direito de passagem, os Juízes poderão não aplicar penalidade e poderão pontuar
ambas as Ondas Surfadas dos Surfistas.
150.03
Se, na opinião dos Juízes, o segundo Surfista interferiu (snaked) no
direito de passagem na onda do Surfista original, resultando na saída ou perda da
onda, pode ser aplicada uma interferência no segundo Surfista, mesmo se
posicionado atrás do outro atleta quando ocorreu a infração.
Artigo 151:
Interferência na Remada
151.01
Ao remar na mesma onda que um Surfista com a posição de inside,
nenhum Surfista deve prejudicar o outro.
151.02
Pode ser aplicada uma interferência na remada se:
(a)
O Surfista infrator entrar em contato com o Surfista com a posição de inside
ou se causar alteração na linha de remada do Surfista para pegar a onda,
resultando na perda de uma possível pontuação.
(b)
O Surfista infrator provocar deterioração na formação de uma seção em
frente ao Surfista com a posição de inside (que não ocorreria naturalmente),
resultando na perda de uma possível pontuação.
151.03
Se, ao remar de volta para o outside, o Surfista não puder evitar uma
colisão, a maioria dos Juízes irá determinar se o que houve foi um acidente ou se
será ou não aplicada uma interferência.

Regras de Prioridade
O Artigo 152 (Direito de Passagem em Situações de Prioridade) e o Artigo 153
(Regras de Prioridade) se aplicam em situações de prioridade.
Artigo 152:
Direito de Passagem usando o Sistema de Prioridade
152.01 Em baterias onde se aplica a prioridade, o sistema de prioridade determinará
qual Surfista tinha prioridade da onda no momento da ocorrência. O Surfista com
prioridade tem o direito de passagem incondicional e pode remar em qualquer onda
selecionada. Os oponentes do Surfista podem remar e surfar na mesma onda em
qualquer direção e podem ser pontuados, exceto se:
(a) Eles prejudicarem o potencial de pontuação da Onda do Surfista com
prioridade.
(b) Cruzarem na frente ou executarem um bottom-turn em torno do Surfista
com prioridade, mesmo que o Surfista esteja em pé e surfando a onda ou ainda
no processo inicial de pegar a onda.
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152.02
Pode ser penalidade de interferência de prioridade se um Surfista
não cumprir o Artigo 152.01.
152.03
Se um Surfista receber uma penalidade de interferência, ele perderá
a prioridade. O Juiz de Prioridade determinará a nova posição de prioridade dos
Surfistas na bateria.
Artigo 153:
Regras de Prioridade
Prioridade Geral
153.01
Antes de a prioridade ser estabelecida se aplicam as regras semprioridade.
153.02
O Juiz de Prioridade decidirá a Prioridade com um sistema visual
colorido, correspondente às lycras de competição dos Surfistas na água para
indicar prioridade; poderá também consultar o painel de juízes nos casos em
que a violação não estiver clara. Para todos os sistemas visuais: se for vertical,
a ordem de prioridade será de cima para baixo e, se for horizontal, a ordem é da
esquerda para a direita. Com a prioridade estabelecida, o Surfista é responsável
por verificar o sistema de prioridade para saber a posição de prioridade.
153.03
“Regra de Bloqueio” em Situações Sem Prioridade – Somente em
Eventos QS 6000 ou acima (incluindo Eventos do CT), o surfista com a posição
de “inside” (na posição mais próxima da parte crítica da onda) será alocado com
a prioridade mais baixa aplicável no momento se:
(a) Remar com decisão para uma onda e impedir um Surfista de pegar aquela
onda;
(b) Se posicionar na zona de drop e impedir outro Surfista de pegar uma onda.
153.04
De acordo com o Artigo 153.05, a prioridade de onda é eliminada no
momento em que o Surfista pegar uma onda, remar numa onda com decisão ou
tentar pegar uma onda sem sucesso.
153.05
Em baterias de 3 ou 4 Surfistas, se um Surfista remar com decisão
na mesma onda em que houver um Surfista com uma prioridade mais alta, eles
podem perder a prioridade, a critério do Juiz de Prioridade.
153.06
É a responsabilidade dos Surfistas verificar continuamente a
alocação de prioridade junto ao sistema de prioridade.
153.07
Se um Surfista possuir a segunda ou terceira prioridade e seu
oponente com prioridade mais alta remar, porém perder a onda, o Surfista com
a posição imediatamente inferior automaticamente assume a prioridade mais
alta. Porém, se ele remar e também perder a onda, ele perderá a prioridade
também. Então, ambos os Surfistas perdem a prioridade em uma única onda
por falta de tempo suficiente para troca de prioridade.
153.08
“Regra de Bloqueio” em Situações Com Prioridade
O Surfista com Prioridade mais alta perderá a prioridade segundo o Chefe de
Juízes ou do Juiz de Prioridade se:
(a) Ele remar na frente do Surfista com a prioridade mais baixa para impedir
deliberadamente que este pegue a onda.
(b) Ele se posicionar na zona de drop para impedir a onda de outro Surfista.
(c) Usar a sua prioridade para remar ou dropar numa onda para bloquear seu
oponente quando um Surfista com prioridade mais baixa não exibir intenções
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de pontuar. Nessa situação, a prioridade pode ser aplicada independentemente
de qual Surfista chegar primeiro à zona de drop depois da Onda Surfada.
153.09
Se o Surfista com maior prioridade remar para fora da Zona de Drop
Principal e se colocar na posição de inside, ele terá a Prioridade suspensa até
retornar para a Zona de Drop Principal. Se o Surfista não retornar para a Zona
de Drop Principal, ele perderá a prioridade. O Juiz de Prioridade determinará a
nova posição de prioridade do Surfista na bateria. O Surfista com Prioridade
será avisado verbalmente pelo através do sistema de áudio se ele se afastar da
Zona de Drop. Por isso os Eventos devem fornecer um microfone ligado ao
sistema de áudio para o Juiz de Prioridade. Ele poderá cancelar o áudio dos
locutores para esse fim; no entanto, os Surfistas não devem depender do
sistema de sonorização, mas sim estar atentos ao Disco de Prioridade do
Evento.
153.10
O Chefe de Juízes poderá aplicar, sozinho, uma interferência de
prioridade somente se a maioria do painel dos juízes não viu o incidente.
153.11
Em todos os casos em que o resultado é contestado ou decorrente
de falha no sistema de prioridade, o Comissariado da WSL (Eventos do CT)
/Representante do Tour da WSL (Eventos que não sejam CT) consultarão o
Chefe de Juízes da WSL e o Diretor de Surf para determinar uma solução, que
pode incluir um re-surfe.
153.12
A ordem de chegada dos Surfistas na Zona de Drop definirá a
alocação de prioridade de cada atleta, pelo Juiz de Prioridade. Em casos de
empate de chegada, a prioridade irá para o Surfista que não possuía a
prioridade anteriormente.
153.13
A prioridade termina com o fim da bateria. Se o atleta, mesmo sem
prioridade, já estiver surfando uma onda assim que a bateria acabe, nenhum
outro surfista poderá interferir (mesmo um Surfista com prioridade superior
antes do término da bateria). Se ocorrer uma interferência, o Surfista que
cometeu a infração receberá uma interferência de situação de prioridade.
153.14
Quando houver assistência de jet-ski, e dois Surfistas forem
transportados ao mesmo tempo, a alocação de Prioridade será decidida pelo
Juiz de Prioridade, considerando o momento da busca e da entrega dos atletas.
É proibida a ultrapassagem entre jet-skis no retorno de um Surfista até o line-up.
153.15
Se, em uma situação específica, o Chefe de Juízes ou o Juiz de
Prioridade determinar que a prioridade foi afetada por problemas mecânicos ou
inépcia do piloto do jet-ski, a prioridade será decidida pelo Chefe de Juízes ou
pelo Juiz de Prioridade.
153.16
O Surfista que utilizar a assistência não autorizada do jet-ski
assumirá automaticamente a prioridade mais baixa.
153.17
Quando um Surfista pegar uma onda antes do início de uma bateria,
este Surfista terá a posição mais baixa de prioridade ao iniciar a bateria e
manterá essa posição em caso de bateria reiniciada, sob o Artigo 127.
153.18
Se a prancha de um Surfista for danificada (a critério do Juiz de
Prioridade) ou quando um Surfista for removido da Zona de Drop Principal por
uma série grande:
(a)
a prioridade do Surfista será suspensa, indicado por “No Priority”
(sem prioridade)
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(b)
a posição de prioridade (1a, 2a, etc.) que o Surfista possuía antes de
substituir a prancha pode ser restabelecida quando ele retornar para a Zona de
Drop Principal.
OBS: Sanções por Interferência Antiesportiva se aplicam [Consulte Artigo
154.10].
153.19
Prioridade em Baterias de 2 Surfistas
A prioridade em baterias de 2 surfistas funciona da seguinte maneira, sujeito ao
Artigo 153.03 e Artigo 153.17:
(a) No início da bateria, após a primeira onda surfada, o segundo Surfista
automaticamente receberá a prioridade na escolha de ondas, exceto se o
primeiro Surfista pegar uma onda antes do início da bateria (consulte Artigo
153.17) ou se ele estiver ausente da Área de Competição no início da bateria.
(b) Um Surfista não perderá a segunda prioridade se remar e perder uma onda,
a menos que o Surfista pegue a onda e retire as mãos das bordas na tentativa
de ficar em pé.
(c) A alocação será determinada pelo Juiz de Prioridade de acordo com a
ordem de chegada na Zona de Drop Principal. Em casos de empate na chegada,
a prioridade irá para o Surfista que não possuía a prioridade anteriormente.
(d) Se um Surfista não estiver na Zona de Drop Principal no início da bateria e
chegar atrasado, a prioridade será alocada para o outro Surfista a critério do
Juiz de Prioridade.
153.20
Prioridade em Baterias de 3 Surfistas
A prioridade em baterias de 3 surfistas funciona da seguinte maneira, sujeito ao
Artigo 153.03 e Artigo 153.17:
(a) O primeiro Surfista com uma Onda Surfada receberá a terceira prioridade
(Primeiro Surfista).
(b) Os dois surfistas restantes na bateria terão prioridade sobre o Primeiro
Surfista e poderão remar em ondas sem perder a prioridade até que um
deles pegue uma onda (Segundo Surfista).
(c) Quando o Segundo Surfista pegar uma onda, a ordem de prioridade inicial da
bateria fica estabelecida:
(i)
O Surfista que ainda não pegou uma onda receberá a primeira
prioridade; e
(ii)
Os Surfistas restantes receberão prioridade por ordem de chegada
na área da zona de drop.
(iii)
O Surfista com a primeira prioridade terá prioridade sobre os outros
dois surfistas. O Surfista com a segunda prioridade somente terá
prioridade sobre o Surfista com a terceira prioridade.
(d) Se um Surfista não estiver na Área de Competição no início da bateria ou se
chegar atrasado, o Surfista será alocado na posição de prioridade
apropriada conforme determinado pelo Juiz de Prioridade no momento em
que o Surfista chegar na Zona de Drop Principal.
153.21

Prioridade em Baterias de 4 Surfistas
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A prioridade em baterias de 4 surfistas funciona da seguinte maneira, sujeito ao
Artigo 153.03 e Artigo 153.17:
(a) O primeiro Surfista com uma Onda Surfada receberá a quarta prioridade
(Primeiro Surfista).
(b) Os três surfistas restantes na bateria terão prioridade sobre o Primeiro
Surfista e poderão remar em ondas sem perder a prioridade até que o
próximo Surfista pegue uma onda (Segundo Surfista).
(c) Os dois surfistas restantes na bateria terão prioridade sobre o Primeiro e
Segundo Surfistas e poderão remar em ondas sem perder a prioridade até
que o próximo Surfista pegue uma onda (Terceiro Surfista).
(d) Quando o Terceiro Surfista pegar uma onda, a ordem de prioridade inicial da
bateria fica estabelecida:
(i)
O Surfista que ainda não pegou uma onda receberá a primeira
prioridade; e
(ii)
Os Surfistas restantes receberão prioridade por ordem de chegada
na zona de drop.
(iii)
O Surfista com a primeira prioridade terá prioridade sobre os outros
surfistas. O Surfista com a segunda prioridade somente terá
prioridade sobre os Surfistas com a terceira e quarta prioridade. O
Surfista com a terceira prioridade somente terá prioridade sobre o
Surfista com a quarta prioridade.
(e) Se um Surfista não estiver na Zona de Drop Principal no início da bateria ou
se chegar atrasado, o Surfista será alocado na posição de prioridade
apropriada conforme determinado pelo Juiz de Prioridade no momento em
que o Surfista chegar na Zona de Drop Principal.
Artigo 154:
Penalidade de Interferência
154.01
Se um Surfista em situação de prioridade for penalizado com uma
interferência, a pontuação do Surfista será computada apenas com a sua melhor
nota nessa bateria.
154.02
Se um Surfista for penalizado com uma interferência em situações
sem prioridade, a segunda melhor nota do Surfista será reduzida pela metade.
154.03
Se um Surfista for penalizado com uma interferência na tentativa de
remar em uma onda ou durante uma Onda Surfada, a nota será zero.
154.04
A interferência será marcada na folha dos Juízes com um símbolo de
um triângulo.
154.05
Quando a penalidade por interferência for aplicada a um Surfista,
essa decisão somente pode ser modificada pelo Chefe de Juízes se este considerar
que a decisão foi tomada com base em vídeo/áudio incorreto. Os Juízes não
discutirão a aplicação de interferência com os surfistas. Qualquer protesto oficial
deve ser encaminhado de acordo com o Artigo 133 (Protestos).
154.06
Em baterias sem prioridade, o Surfista prejudicado por interferência
de outro atleta terá uma onda adicional, além do limite máximo de ondas, dentro do
limite de tempo prescrito.
EXCEÇÃO:
Se ocorrer uma interferência dupla, nenhum Surfista receberá onda
adicional. Uma onda adicional ou paralisação de uma bateria por interferência é
decisão do Chefe de Juízes da WSL. O mesmo se aplica aos fotógrafos de água, ao
pessoal de water safety ou outros agentes externos. Consulte Artigo 127.04.
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154.07
Se um Surfista for penalizado por duas interferências, ele deve
imediatamente sair da Área de Competição (A não observância resultará na
penalidade prevista no Capítulo 12 deste Livro de Regras) e:
(a)
Se ambas as interferências ocorreram em situações sem prioridade, ambas
as notas das Ondas Surfadas serão reduzidas pela metade.
(b)
Se uma das interferências ocorrer em uma situação sem prioridade e a outra
ocorrer numa situação de prioridade, uma nota das Ondas Surfadas será reduzida
pela metade e a outra será pontuada como zero.
(c)
Se ambas as interferências ocorreram em situações de prioridade, o Surfista
será desqualificado da bateria.
154.08
Se nenhum Surfista estabeleceu prioridade sobre o outro Surfista
numa situação de interferência, a penalidade será uma interferência sem prioridade
(consulte Artigo 154.02) independentemente de outros Surfistas na bateria (não
envolvidos na ocorrência de interferência) possuírem prioridade ou não. A segunda
melhor nota do Surfista será reduzida pela metade. Esta regra se aplica em baterias
de 2, 3 e 4 Surfistas.
Interferência Antiesportiva
154.09:
Utilização de Prioridade
Uma interferência pode ser aplicada em um Surfista com Prioridade se, na opinião
do Chefe de Juízes ou do Juiz de Prioridade, o Surfista utilizou a sua prioridade de
maneira antiesportiva para bloquear intencionalmente outro surfista com prioridade
mais baixa ou sem prioridade fora da Zona de Drop Principal. Para não haver
dúvidas, uma violação deste Artigo não é uma violação automática do Artigo
154.10.
154.10
Interferência Antiesportiva Grave
Se o Diretor Disciplinar e o Comissariado determinarem que uma interferência em
um Evento foi intencional, antiesportiva e de natureza grave, além da possível
penalidade sob o Artigo 178 (incluindo suspensão de Eventos e/ou do Tour inteiro),
o Surfista perderá o direito de somar o seu melhor resultado em um Evento ao
calcular seu Ranking para o respectivo Tour (i.e., a penalidade por violar deste
Artigo em um Evento QS afetará seu Ranking QS). Além da possibilidade de
sanções disciplinares impostas pelo Diretor Disciplinar, pode haver um re-surfe da
bateria em questão se o Chefe de Juízes determinar que o resultado foi afetado
pela conduta do Surfista sendo penalizado sob este Artigo.
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CAPÍTULO 10: ORIENTAÇÕES PARA USO DE JET-SKI (PERSONAL WATER CRAFT –
PWC)
AVISO DE ISENÇÃO:
Pela lei em vigor, a WSL não assume nenhuma responsabilidade por lesões, morte,
perda ou danos em propriedades que tenha sido causados (totalmente ou
parcialmente) pelo uso ou a implementação de jet-skis em um Evento ou pelo
licenciado de um Evento.
Artigo 155: Uso de PWC
Todos os Eventos da WSL terão a opção de usar a assistência de jet-skis durante o
Evento, desde que aprovadas as orientações do Comissariado da WSL, incluindo as
informações contidas neste Capítulo.
Artigo 156:
Orientações para Uso de Jet-Ski
156.01
O seguro dos Eventos deve cobrir os jet-skis no caso de acidentes
incluindo os pilotos, os Surfistas e o público em geral.
156.02
Os jet-skis serão permitidos sob as seguintes condições:
(a)
Condições extremas de surf
(b)
Remada longa até o line-up
(c)
Motivos de segurança; e
(d)
Quando a turbulência causada pelo motor não prejudicar a formação das
ondas.
156.03
A decisão sobre o uso de jet-skis será determinada pelo Chefe de
Juízes da WSL, o Representante dos Surfistas e o Comissariado da WSL (Eventos
CT)/Diretor de Surf (outros Eventos). A decisão será da maioria.
156.04
O percurso usado até o line-up será determinado no Evento pelo
Chefe de Juízes da WSL e o líder de equipe dos jet-skis, para minimizar a
turbulência na Zona de Drop Principal.
156.05
O ponto de entrega no line-up será em local afastado da zona de drop
com uma boia para marcar a localização. A remada até a zona de drop não deve
exceder 30 segundos.
156.06
O ponto de busca no inside será decidido no dia pelo Chefe de Juízes
conforme as condições de surf. Basicamente, todos os jet-skis permanecerão na
água mais profunda perto do final da onda ou zona determinada na Área de
Competição. Eles se movimentarão com a saída do Surfista da onda. Se o Surfista
não chegar até o ponto de busca, o jet-ski está proibido de se aproximar. Eles
devem esperar até o Surfista chegar no ponto de busca, a menos que o Surfista
esteja em situação de risco. Se um piloto não seguir essa Regra, ele deve ser
alertado pelo Chefe de Juízes da WSL e pelo Coordenador dos Jet-Skis e, se
necessário, penalizado de acordo com este Livro de Regras.
Artigo 157:
Pilotos Qualificados
A WSL fornecerá ao Evento uma lista de pilotos de jet-ski qualificados de acordo
com a Política de Jet-Ski da WSL. Haverá duas listas de nomes.
157.01
A primeira lista será composta por um grupo seleto. Um deles deve
ser escolhido como o Líder de Equipe e será o responsável pelas decisões
aplicáveis. Favor entrar em contato com a WSL para obter a lista.
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157.02
A segunda lista será composta por outros pilotos autorizados. Os
demais pilotos utilizados devem ser escolhidos a partir desta lista. São obrigatórias
habilidades de RCP e experiência de tow in/out. Antes de trabalhar no Evento, todos
os certificados válidos devem ser apresentados.
157.03
O Evento e o licenciado serão penalizados conforme este Livro de
Regras, caso este acordo não seja cumprido.
157.04
Caso a WSL não tenha uma política de Jet-Ski em atividade, a
obrigação de fornecer pilotos qualificados cairá sob a tutela do
Organizador/Licenciado do Evento e nada aqui remove ou substitui quaisquer
obrigações pertinentes ao Contrato de Licença do Evento.

Artigo 158:
Prioridade
Na assistência de jet-ski, quando dois atletas estão sendo transportados ao
mesmo tempo, a alocação de Prioridade será decidida pelo Juiz de Prioridade,
levando em consideração o momento da busca e da entrega dos atletas. Os jetskis são proibidos de fazer ultrapassagem no retorno de um Surfista até o lineup.
Artigo 159:

Autoridade do Chefe de Juízes a respeito de Jet-Ski

159.01
O Chefe de Juízes da WSL pode paralisar uma bateria por
circunstâncias imprevistas. Se um Surfista for lesionado por um jet-ski durante
uma bateria, a bateria pode ser paralisada até o Surfista receber atenção médica.
Ao ser concluído o atendimento, a bateria será reiniciada com o tempo restante
disponível da bateria.
159.02
Se o Chefe de Juízes determinar que a prioridade foi afetada pela
capacidade do piloto do jet-ski ou por problemas mecânicos, a prioridade será
alocada a critério do Chefe de Juízes.
159.03
O Chefe de Juízes determinará no início de cada dia de competição
se a assistência de jet-ski será permitida para transportar os Surfistas do local
onde a prancha foi perdida até a Marshalling Area ou até a praia, conforme decidido
(a segurança do Surfista sempre terá prioridade).
Artigo 160:
Geral
160.01
Se apenas um jet-ski estiver disponível, o uso será suspenso até que
ambos estejam disponíveis ou até o Chefe de Juízes consultar o Comissariado da
WSL, o Representante dos Surfistas e o Diretor de Surf para decidir se a operação
de apenas um jet-ski é aceitável.
160.02
Deve estar sempre disponível uma comunicação por
radiotransmissor entre os pilotos de jet-ski e o Chefe de Juízes.
160.03
Se disponível, Caddies que transferiram as suas pranchas para o
Surfista correspondente podem utilizar o jet-ski como transporte até a prancha
perdida ou até a praia. Se levado até a prancha perdida, ele pode ser transportado
até a Marshalling Area. Porém, se levado até a praia, ele deve remar até a área
marcada para os Caddies.
160.04
O Surfista com prioridade que utilizar a assistência do jet-ski
automaticamente perderá a prioridade.
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CAPÍTULO 11:

JULGAMENTO

Artigo 161: Seleção dos Juízes
Nenhuma pessoa com interesse pessoal, financeiro ou comercial no resultado de
uma bateria ou Evento será Juiz em um Evento da WSL. Somente a Comissão de
Juízes da WSL terá autoridade de nomear ou substituir Juízes para um Evento. O
Comissariado da WSL será o árbitro se um Surfista solicitar a substituição de um
Juiz sob a alegação de interesse pessoal, financeiro ou comercial. A pessoa com
interesse pessoal, financeiro ou comercial é definida como acionista ou membro do
Conselho de Administração de uma empresa comercial, que patrocina ou emprega
um Surfista competindo no Evento, teve negócios comerciais com um Surfista ou
um parente ou empregado de um Surfista de qualquer indústria correspondente
com o surf. Nenhum Surfista atualmente da WSL julgará um Evento.
Artigo 162: Composição do Painel de Juízes
Devem ser disponibilizadas as seguintes composições de painéis de juízes no
Evento correspondente:
162.01
Eventos do CT Masculino e Eventos CT Combinados: 3 Chefes de
Juízes Internacionais, 5 Juízes Internacionais e 1 Juiz de Prioridade Internacional.
162.02
Eventos do CT com Baterias Simultâneas: 3 Chefes de Juízes
Internacionais, 7 Juízes Internacionais e 1 Juiz de Prioridade Internacional.
162.03
Eventos do CT Feminino: 1 Chefe de Juízes Internacional e 7 Juízes
Internacionais.
162.04
Eventos QS 10,000 Masculino: 1 Chefe de Juízes Internacional,
Painel de 7 Juízes composto por 4 Juízes Internacionais e 3 Juízes Regionais.
162.06
Eventos QS 6,000 Masculino: 1 Chefe de Juízes Internacional, Painel
de 7 Juízes composto por 3 Juízes Internacionais e 4 Juízes Regionais.
162.07
Eventos QS 3,000 Masculino: 1 Chefe de Juízes Regional e 7 Juízes
Regionais.
162.08
Eventos QS 1,500 & QS 1,000 Masculino: 1 Chefe de Juízes Regional
e 6 Juízes Regionais.
162.09
Eventos QS 1500 & QS 1000 Feminino: 1 Chefe de Juízes Regional e
Painel de 6 Juízes Regionais.
162.10
Eventos QS 3000 Feminino: 1 Chefe de Juízes Regional, 1 Juiz de
Prioridade e 6 Juízes Regionais.
162.11
Eventos QS 10,000—6,000 Feminino: 1 Chefe de Juízes
Internacional, Painel de 7 Juízes composto por 4 Juízes Internacionais, 4 Juízes
Regionais e um Juiz de Prioridade.
162.12
Eventos QS Masculino e Feminino Combinados: 1 Chefe de
Juízes Internacional e 7 ou 6 Juízes Internacionais dependendo do status do
Evento.
162.13
O Chefe de Juízes da WSL deve assegurar que pelo menos 5 Juízes
Internacionais estejam no painel em cada bateria de Eventos do CT. Esses 5 serão
escolhidos por um grupo de 7 Juízes Internacionais e 1 Chefe de Juízes da WSL
fornecido ao Evento pela WSL.
162.14
Juízes que não sejam oficiais devem ser utilizados somente em
casos excepcionais e somente após aprovação da Comissão de Juízes da WSL.
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162.15
Nos Eventos QS 10,000 sem um Chefe de Juízes da WSL presente,
um Chefe de Juízes substituto será nomeado pela Comissão de Juízes da WSL.
162.16
Nos Eventos QS 10,000, deve haver no máximo 3 Juízes de qualquer
área Regional.
162.17
Nos Eventos do CT, deve haver no máximo 3 Juízes de qualquer área
Regional.
162.18
Nos Eventos Junior Regionais, deve haver um painel com pelo menos
6 Juízes.
162.19
BWT: 1 Chefe de Juízes Internacional, 2 Juízes Internacionais e 2
Juízes locais.
Artigo 163: Painéis Reduzidos
Em situações excepcionais em que as chances de terminar o Evento estão
ameaçadas, pode ser utilizado um painel reduzido de apenas 3 Juízes. Caso
informado anteriormente sobre o uso de painéis reduzidos (i.e., devido a excesso de
inscrições), um painel com pelo menos 4 Juízes deve ser utilizado, conforme
aprovação da WSL.
Artigo 164: Escala de Nota por Onda
As Ondas Surfadas receberão uma pontuação de 0.1 até 10.0 (dez), por
incrementos de um décimo (i.e. 7.3).
Artigo 165: Critério de Julgamento (não aplicável ao Capítulo 4 – Longboard)
Para maximizar o potencial de pontuação, os surfistas devem observar e executar
os principais elementos de julgamento da WSL. Os Juízes analisarão os seguintes
elementos principais quando pontuarem uma onda:
Empenho e grau de dificuldade
Inovação e manobras progressivas
Combinação de manobras principais
Variedade de manobras
Velocidade, força e fluidez
OBS: É importante observar que certos elementos dependerão do local e das
condições do dia, bem como das mudanças das condições no decorrer do dia.
OBS: A escala a seguir pode ser utilizada para descrever as notas de uma Onda
Surfada:
0 – 1.9 = Ruim; 2.0 – 3.9 = Razoável; 4.0 – 5.9 = Média; 6.0 – 7.9 = Boa; 8.0 – 10.0 =
Excelente.

Artigo 166: Regras Gerais de Julgamento
166.01
Deve haver uma separação visual entre os Juízes. É
responsabilidade do Chefe de Juízes observar que os Juízes não discutam notas ou
aplicações da regra de interferência.
166.02
Os Juízes não podem alterar as suas notas ou aplicações da regra de
interferência no terminal do computador ou nas folhas de julgamento manual. No
caso de um erro do Juiz, o Chefe de Juízes deve fazer a correção.
166.03
Se um Juiz perder totalmente ou parcialmente uma Onda Surfada,
deve escrever a letra “M” no quadrado específico na folha dos Juízes. O Chefe de
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Juízes fornecerá a nota ausente da Onda Surfada de acordo com as notas dos
outros Juízes. Ao mesmo tempo o Chefe de Juízes deve levar em consideração as
notas anteriores do Juiz que perdeu a onda.
166.04
Caso ocorram imprevistos em relação à competição (incluindo, mas
não limitado à prioridade e cronometragem), a solução, que pode incluir um resurfe, será determinada:
(a)
Nos Eventos do CT: O Chefe de Juízes da WSL e/ou o Comissariado que
consultará o Diretor de Surf ou outro representante correspondente, a seu critério.
(b)
Nos Eventos que não sejam do CT: O Chefe de Juízes da WSL consultará o
Representante do Tour da WSL, o Diretor de Surf ou outro representante
correspondente, a seu critério.
166.05
Uma decisão de julgamento, pontuação ou resultado de bateria pode
ser revertida somente se, na opinião do painel de julgamento, houver provas
suficientes para considerar uma reavaliação. Um re-surfe ou uma alteração de
pontuação pode ser considerado pelo painel de julgamento no momento da
ocorrência. O Chefe de Juízes terá autoridade para aplicar um re-surfe sem a
opinião dos Surfistas na bateria, caso apropriado. O Chefe de Juízes da WSL
decidirá quem deve participar no re-surfe, se aplicável, e quando o re-surf deve
ocorrer. O Chefe de Juízes pode paralisar o início da próxima bateria ou round até
que haja uma decisão.
166.06
Após uma decisão do painel de julgamento da WSL, só serão aceitos
protestos através do Chefe de Juízes da WSL ou do Comissariado. Nenhum outro
Juiz deve ser abordado (inclusive por pessoas da Equipe de Apoio do Surfista
correspondente) a respeito de decisões e/ou aplicações da regra. [Consulte o
procedimento de Protesto descrito no Artigo 133].
166.07
Os Juízes de um Evento da WSL são proibidos de emitir opiniões
sobre o possível sucesso de um Surfista em um Evento para o público, a mídia ou
outro Surfista. Caso um Juiz violar este Artigo sobre comentários, o contrato do
Juiz com a WSL será imediatamente analisado, independentemente dos direitos de
contrato com a WSL.
166.08
O Chefe de Juízes da WSL terá o direito de responder a comentários
de um Surfista feitas em entrevistas de TV.
Artigo 167: Remuneração/Hora Extra dos Juízes
167.01
O pagamento mínimo para Juízes e Operadores de Sistema de Notas
em todos os Eventos será de acordo com o Manual de Eventos da WSL.
167.02
Um dia integral de julgamento é considerado 8 horas; iniciando 30
minutos antes da primeira bateria do dia do Evento, a menos que o Evento esteja
“on hold”. Se estiver, o dia começa na hora de início original e não na hora de início
vigente. Os Juízes trabalharão no máximo 10 horas por dia, a não ser que, por
circunstâncias especiais, sejam necessárias horas extras, desde que aprovado
pelos Juízes. Os valores das horas extras se aplicam para horas trabalhadas além
das 8 horas do dia integral.
167.03
Todo pagamento deve ser feito em USD, exceto os pagamentos de
horas extras, que poderão ser pagos em moeda local, pelo câmbio do dia em USD.
167.04
Em situações excepcionais, se não houver um Juiz da WSL
disponível, outro árbitro que não seja Juiz pode ser requerido para julgar Eventos da
WSL. Eles devem receber o pagamento correspondente ao de Juiz descrito pela

© Copyright 2018 Association of Surfing Professionals LLC

WSL no acordo de licença do Evento correspondente, exceto se a WSL aprovar
valores diferentes.
Artigo 168: Julgamento para Eventos Extra-Curriculares
Todos os eventos extra-curriculares realizados durante a Janela de Espera do
Evento relacionados ao surf competitivo devem ser julgados pelos Juízes da WSL
envolvidos no Evento (caso aprovado pelos Juízes). Os valores de pagamento para
eventos extra-curriculares estão listados no Manual de Julgamento e no Manual de
Eventos.
Artigo 169: Sistema de Pontuação Digital WSL
169.01
Em todos os Eventos da WSL, é obrigatório o uso do sistema de
pontuação computadorizado descrito pela WSL.
169.02
As horas, os valores e as condições do Operador do Sistema de
Pontuação Computadorizado estão descritos pela WSL no acordo de licença do
Evento correspondente ou no Manual de Eventos.
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CAPÍTULO 12:

POLÍTICA DE CONDUTA WSL

Artigo 170: Introdução
Esta Política se aplica a todos os Surfistas, Equipe de Apoio e oficiais envolvidos
com ou participam nos eventos da WSL. Todos os Surfistas, Equipe de Apoio e
oficiais devem sempre observar os Artigos contidos no Livro de Regras da WSL e se
conduzir de maneira profissional e que não prejudique a imagem e o esporte do
surf, a WSL, seus membros, oficiais, Representantes, Eventos ou patrocinadores. A
conduta específica obrigatória ou proibida e as sanções disciplinares associadas
estão descritas nos Artigos 171 – 178. (Os requerimentos da Política de Antidoping
e as sanções pelas violações desta Política estão descritos separadamente no
Capítulo sobre a Política de Antidoping. A Política de Antidoping terá o mesmo
efeito que uma Regra da WSL.)
Artigo 171: Conduta Antiesportiva
Todos os indivíduos associados a esta Política devem sempre se conduzir de
acordo com a política de Conduta Esportiva. A Conduta Esportiva é definida como,
mas não limitado a: respeito pelo Tour da WSL e os patrocinadores de Eventos,
Juízes, oponentes, os membros de gerenciamento da WSL, os Representantes da
WSL, espectadores, membros da mídia ou qualquer outra pessoa do local do Evento
designado; respeito pelas instalações, privilégios e procedimentos operacionais
nos Eventos; o uso de educação e boas maneiras nos Eventos; a conduta
responsável e amadurecida nos Eventos; abster-se de gestos comumente vistos
como chulos, obscenos e/ou ofensivos; e abster-se de se exibir nu de maneira
intencional; e abster-se do uso de:
(a)
linguagem chula ou abusiva nos locais dos Eventos (em qualquer
idioma);
(b)
consumo ilegal (i.e. menor de idade) ou imoderado de álcool nos locais
dos Eventos da WSL; e
(c)
o consumo de drogas ilícitas.
Esta lista não abrange ou explicita todas as possíveis violações de Conduta
Esportiva. Trata-se apenas de uma diretriz geral. Qualquer pessoa associada a esta
Política em flagrante violação dos itens mencionados estará sujeita às seguintes
ações disciplinares:
(i) Multas Financeiras e Desqualificação.
Os valores das multas para violações deste Artigo estão entre USD
$1.000 -- $50.000 por violação.
(ii) Suspensão e Expulsão.
Qualquer infrator deste Artigo está sujeito a suspensão e/ou expulsão da WSL
Tour, mesmo sendo a primeira violação. Em caso de múltiplas violações durante
uma ou várias temporadas seguidas que demonstrem um padrão de conduta
inaceitável, o Surfista também pode ser suspenso ou expulso da WSL.
(iii) O consumo de drogas ilícitas, que também configura da violação Política
Antidoping, estará sujeito às sanções sob esta Política.
Artigo 172: Danos à Imagem do Surfista
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Indivíduos associados a esta Política não devem participar de qualquer ação que
possa prejudicar a imagem do surf e do esporte. Por este Artigo, “danos à imagem
do esporte de surf” se define como qualquer ato, independentemente do momento
ou lugar, que prejudica o esporte de surf de maneira negativa. Sem restringir a
aplicação deste Artigo, “danos ao esporte de surf” inclui qualquer comentário ou
publicação feita pelo Surfista em redes sociais. Qualquer Surfista em flagrante
violação desta seção estará sujeito às seguintes ações disciplinares:
(i) Multas Financeiras e Desqualificação.
Os valores das multas por violações deste Artigo variam entre USD
$1.000 -- $50.000 por violação.
(ii) Suspensão e Expulsão.
Qualquer infrator de tópicos deste Artigo está sujeito à suspensão e/ou
expulsão da WSL Tour, mesmo sendo a primeira ocorrência. Se ocorrerem
múltiplas violações durante uma ou várias temporadas seguidas que
demonstrem um padrão de conduta inaceitável, o Surfista também pode ser
suspenso ou expulso da WSL.
Artigo 173: Apostas, Interesse Financeiro Inapropriado e Suborno
173.01
Nenhum indivíduo sujeito às regras desta Política:
(i) participará de qualquer tipo de aposta, previsões de resultado ou qualquer
outro tipo de jogo de azar em conexão com o surf profissional enquanto mantenha
interesse no mesmo de qualquer maneira;
(ii) poderá se associar ou ter contato com pessoas ou organizações em
atividades que incluam apostas/jogos de azar, que possam repercutir
negativamente na integridade do esporte de surf;
(iii) solicitará ou aceitará qualquer suborno, presente, pagamento ou
recompensa de qualquer valor com o intuito de influenciar a competição de um
Evento.

(iv) tentará tirar proveito financeiro pelo uso de informações que um
indivíduo possua pela sua relação com um Surfista ou Oficial da WSL, exceto
as informações já publicadas ou de conhecimento comum, de acesso fácil ao
público ou divulgadas pela WSL;
(v) deixará de cooperar com todas as solicitações do Diretor Disciplinar da
WSL durante uma investigação, relacionadas especificamente com
informações ligadas a apostas ou recompensa indevida recebida por um
indivíduo relacionado com o surfe profissional;
(vi)
deixará de comunicar qualquer atividade indicando a violação dos
Artigos 173.01(a) – (d) ao Diretor Disciplinar da WSL o mais rápido
possível.
173.02
Não obstante a descrição no Artigo 173.01, jogos “Fantasy Surfing” do
tipo free-to-play não constituirão uma violação deste Artigo, exceto para Surfistas
em competição ou o staff do Comissariado, incluindo juízes.
173.03
A interpretação desse Artigo seguirá as diretrizes do “Olympic
Movement Code on the Prevention of the Manipulation of Competitions” e o
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“Council of Europe Conventions on the Manipulation of Sports Competitions”, desde
que tal interpretação não esteja em conflito com a descrição dos Artigos acima.
173.04
Penalidades
(i) Multas Financeiras
Devido às repercussões altamente negativas ao esporte de surf e à integridade das
competições da WSL, qualquer indivíduo flagrado em violação dos Artigos 173.01
(a) – (d) pode receber uma multa financeira de até cinco vezes o valor que poderia
ser auferido em decorrência da atividade transgressora, tenha sido ou não tal valor
efetivamente recebido, e outra multa determinada pelo Comitê Disciplinar.
(ii)

(iii)

Suspensão e Expulsão.
Qualquer indivíduo transgressor deste Artigo pode ser suspenso ou expulso do
Evento ou da WSL Tour, mesmo na primeira ocorrência. Se ocorrerem múltiplas
violações durante uma ou várias temporadas seguidas que demonstrem um
padrão de conduta inaceitável, o Surfista também pode ser suspenso ou
expulso de qualquer Tour da WSL.
Outras Penalidades Apropriadas/Colaboração Substancial

Qualquer indivíduo transgressor deste Artigo pode estar sujeito a outras
penalidades aplicadas pelo Comitê Disciplinar, designado para proteger a integridade
do esporte e das competições. Qualquer colaboração substancial prestada por um
indivíduo que ajude em futuras investigações e na descoberta de outras violações
será um fator a ser considerado quando forem determinadas as penalidades finais.
Artigo 174: Melhores Intenções
Todos os Surfistas devem competir de acordo com as suas “Melhores Intenções”
em todos os Eventos. Por este Artigo, entende-se “Melhores Intenções” como o
esforço do Surfista em utilizar ao máximo suas habilidades e capacidades, em
todos os Eventos Competitivos. O Surfista que não exibir ou evidenciar “suas
melhores intenções” durante uma competição estará violando esta seção. Qualquer
Surfista encontrado em violação deste Artigo estará sujeito às seguintes ações
disciplinares:
(i) Multas Financeiras e Desqualificação.
Qualquer Violação: Mínimo de USD $1.000
(ii) Suspensão e Expulsão.
Qualquer Surfista com (3) violações deste Artigo durante uma ou várias
temporadas seguidas que demonstre um padrão de conduta inaceitável, pode
ser suspenso ou expulso de um Tour da WSL.
Artigo 175: Agressão Verbal
Nenhum indivíduo associado a esta Política poderá direta ou indiretamente agredir
verbalmente um oficial da WSL, Surfista, patrocinador de Evento, membro de
gerenciamento da WSL, qualquer Representante da WSL ou membro da imprensa.
Durante Eventos, este Artigo também inclui espectadores ou outras pessoas dentro
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da área designada do Evento. Por este Artigo, agressão verbal é qualquer
declaração sobre uma ou mais pessoas citadas anteriormente que: ameace,
instigue medo, implique desonestidade, seja ofensivo ou declaração obscena.
Qualquer indivíduo envolvido em incidente de agressão verbal estará sujeito às
seguintes ações disciplinares:
(i) Multas Financeiras e Desqualificação.
Primeira Violação: USD $1.000
Segunda Violação: USD $2.500 e possível desqualificação ou remoção do
Evento, se ocorrer no mesmo Evento.
Terceira Violação: USD $3.000 e possível desqualificação ou remoção do
Evento, se for a terceira violação na mesma temporada.
(ii) Suspensão e Expulsão.
Qualquer transgressor com (3) violações deste Artigo durante uma ou várias
temporadas seguidas, que demonstre um padrão de conduta inaceitável, poderá
ser suspenso ou expulso da WSL Tour.
Artigo 176: Agressão Física e Combate Mútuo
Nenhum indivíduo associado a esta Política poderá agredir fisicamente qualquer
oficial, staff de Evento (incluindo voluntários), Surfistas, membros da imprensa,
espectadores ou qualquer outra pessoa na área designada do Evento. Por este
Artigo, agressão física é qualquer violência ou agressão incluindo a tentativa de
violência e/ou agressão. Empurrar, brigar, combate mútuo ou similares são
considerados violações deste Artigo. Todas as pessoas devem estar cientes de que
não há espaço para violência física no surf profissional e ela não será tolerada.
Qualquer ato visto pelo Diretor Disciplinar como ato de total defesa pessoal não
será considerado violação deste Artigo. O indivíduo ou indivíduos vistos pelo
representante do Comissariado, o Chefe de Juízes ou o Diretor do Evento como o
agressor inicial do incidente, será desqualificado pelo restante do Evento
Competitivo ou, se o Surfista já foi eliminado, será suspenso do próximo Evento
Competitivo. Qualquer indivíduo envolvido em um incidente de agressão física (que
inclui dar um soco, independentemente de acerto do golpe) estará sujeito às
seguintes ações disciplinares:
(i) Multas Financeiras e Desqualificação.
Primeira Violação: USD $5.000 e desqualificação automática do restante do
Evento Competitivo. A desqualificação pode não ser aplicada em situação de
“combate mútuo”.
Segunda Violação: USD $10.000 e desqualificação automática do restante do
Evento Competitivo.
Terceira Violação: USD $15.000 e desqualificação automática do restante do
Evento Competitivo.
(ii) Suspensão e Expulsão.
Qualquer transgressor deste Artigo poderá ser suspenso ou expulso da WSL
Tour, mesmo sendo a primeira violação. Não há espaço para a violência física
na WSL Tour e agressores receberão penalidades severas. Se ocorrerem
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múltiplas violações durante uma ou várias temporadas seguidas que demonstre
um padrão de conduta inaceitável, o Surfista também poderá ser suspenso ou
expulso da WSL Tour.
Artigo 177: Descriminação, Assédio ou Abuso Sexual
Na WSL, há uma política de tolerância zero para qualquer tipo de descriminação,
assédio ou abuso sexual no esporte de surf. Qualquer indivíduo associado a esta
Política que participar em qualquer tipo de discriminação, assédio ou abuso sexual
em relação ao esporte de surf estará sujeito às seguintes ações disciplinares:
(i) Multas Financeiras e Desqualificação.
Os valores para multas aplicadas para uma violação deste Artigo estarão entre
USD $1.000 e $50.000 por violação.
(ii) Suspensão e Expulsão.
Qualquer transgressor deste Artigo poderá ser suspenso ou expulso da WSL
Tour, mesmo sendo a primeira violação. Se ocorrerem múltiplas violações
durante uma ou várias temporadas seguidas que demonstre um padrão de
conduta inaceitável, o Surfista também poderá ser suspenso ou expulso da
WSL.
Artigo 178: Outras Violações e Penalidades Diversas
A tabela seguinte é uma diretriz geral para diversas violações que podem não estar
descritas em outras seções do Capítulo 12. Porém, algumas violações descritas
abaixo também podem ser consideradas violações do Artigo 171: Conduta
Esportiva, Artigo 171: Danos à Imagem do Surfista e, em tais situações, a
penalidade da violação será a maior das duas penalidades possíveis. As Diretrizes
de Penalidades seguidas por * indicam Violações em que Suspensão e/ou Expulsão
são possíveis de acordo com a severidade ou a frequência da Violação.

1
2
3

4
5

6

Descrição da Violação
Surfar além do limite máximo de
ondas
Caddy do Surfista surfa uma onda
Qualquer Finalista ou Semifinalista
ausente na cerimônia premiação do
Evento, se solicitado
Surfar durante a bateria anterior ou
próxima bateria
Não sair da Área de Competição até
o aviso de 2 minutos antes do início
da competição
Estar ausente na coletiva de
imprensa, se solicitado (incluindo
pós-bateria)

Multa/Ação Disciplinar (em USD)
$500 por onda
$500 por onda
$1.000

$500 por onda
$500

$2.000

© Copyright 2018 Association of Surfing Professionals LLC

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

18

Estar ausente na competição/não
fazer o check-in no primeiro round
nos Eventos do CT
Estar ausente nas reuniões
obrigatórias dos Surfistas (somente
atletas com seeding no CT)
Estar ausente na Reunião de
Orientação dos Surfistas do CT

Surfista que permanecer na Área de
Competição após a aplicação de 2
interferências
Não cumprir com a obrigação de
competir nos Eventos QS 10000
obrigatórios [Consulte Artigos 13.03
e 13.04]
Depredação de equipamento (próprio
do atleta) no Evento e no local do
Evento
Estar ausente em Eventos que não
sejam do CT sem atestado médico
válido conforme Artigo 44.
Fornecer aviso ao Escritório
Regional da WSL dentro de 7 dias ou
durante o Evento significa uma
redução de 20% da multa aplicável
(antes de o Artigo 180 se aplicar)

$5.000

$1.000

$5.000
Sem distinção e sem desculpas.
Esta é uma multa “administrativa” e
se aplica automaticamente a
qualquer Surfista não presente na
Reunião de Orientação dos
Surfistas do CT.
$1.000

Primeira violação: $10.000
Segunda violação: Até $25.000
Terceira violação: A critério do
Comitê Disciplinar.
Primeira violação $1.000; segunda
violação $1.500; terceira violação
$2.000*
SEED NO ROUND DE PREMIAÇÃO
Primeira violação $1.000; segunda
violação $1.500; terceira violação
$2.000*
SEED NO ROUND SEM PREMIAÇÃO
Primeira violação $500; segunda
violação $1.000; terceira violação
$1.500*

Intencionalmente usar a lycra de
competição de forma incorreta ou
remover a lycra antes da devolução
ao Beach Marshall
Fazer um free-surf na Área de
Competição durante baterias
Rasgar ou adulterar folhas
impressas de resultados
Entrar na área dos juízes para
reclamar/protestar sem permissão
do Chefe de Juízes

$1.000

Estar ausente nos Eventos do CT
inscritos com aviso prévio, porém

Primeira violação: M - $12.500; F $5.000; segunda violação: M $25.000; W - $10.000; terceira

$5.000
$2.000
Primeira violação $2.000; segunda
violação $3.000; terceira violação
$5.000
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sem atestado médico (exceto
Wildcards)

19

Estar ausente quando inscrito nos
Eventos CT sem aviso prévio, nem
atestado médico (exceto Wildcards)

20

Campeão Mundial estar ausente nos
Eventos restantes da Temporada de
Surf após receber o título mundial, a
não ser que a ausência seja
aprovada
Atividade fraudulenta (incluindo o
fornecimento de informações
enganosas à WSL ou ao Evento em
pessoa, por escrito ou de qualquer
maneira.)

21

22

Não cumprir as instruções do staff
da WSL quanto ao Contrato dos
Surfistas do CT ou BWT

22A Não cumprir com o parágrafo 5.1(k)
do Contrato dos Surfistas do CT
23

24

25

Comentar publicamente (o Surfista)
sem a permissão do Diretor
Disciplinar (incluindo mídia social)
sobre uma sanção do Livro de
Regras
Divulgar qualquer informação
(incluindo mídia social) sobre outro
Surfista em testes pela Política de
Antidoping da WSL
Surfista permitir a assistência
inapropriada ao espírito da
competição (não coberto no Artigo
171) ou aceitar assistência de

violação: Suspensão automática
por 3 Eventos ou pelo restante da
temporada do tour se houver
menos e sem inscrição em Eventos
QS 10,000 neste período
Primeira violação: M - $25.000; F $10.000; segunda violação: M $50.000; W - $20.000; terceira
violação: Suspensão automática
por 3 Eventos ou restante da
temporada do tour se houver
menos e sem inscrição em Eventos
QS 10,000 neste período
$50.000 por ausência em Evento

Primeira violação $5.000; segunda
violação $10.000; terceira violação
$20.000 + suspensão automática
por 3 Eventos ou restante da
temporada do tour se houver
menos e sem inscrição em Eventos
QS 10,000 neste período
O valor monetário refletirá os
danos/perdas causados pela
violação à WSL e um valor adicional
que pode refletir um valor para
prevenir violação futura.
Mínimo de $50.000 e um valor
adicional para prevenir violação
futura.
O dobro do valor da sanção original

Mínimo de $10.000 e suspensão no
próximo Evento do Título Mundial,
até multa de qualquer valor a ser
estabelecido e expulsão do Tour
Primeira violação: Mínimo de $500
e máximo de $10.000. Violação
subsequente (incluindo violação na
mesma bateria/Evento):
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maneira ativa (incluindo caddies e
técnicos) de uma pessoa sob
penalidade disciplinar/ordem da
WSL, mesmo após notificação.

(i) Uma multa monetária adicional;
(ii) Desqualificação da bateria ou
um evento conforme determinado
pelo Chefe de Juízes e o
Comissariado caso ele/ela esteja
disponível dependendo da
gravidade da situação.

Artigo 179:
Desqualificação durante um Evento
Qualquer Surfista que violar os Artigos 171 até 177 poderá ser desqualificado
durante um Evento, além de outras ações disciplinares adicionais, conforme
descrito nestes Artigos.
Artigo 180: Multas Financeiras
180.01
Todas as multas financeiras descritas neste Capítulo ou neste Livro
de Regras devem ser pagas ANTES da competição no subsequente Evento da WSL
a partir da data de emissão. Caso não tenha sido paga, o valor da multa financeira
será deduzido da premiação do Surfista no(s) Evento(s) subsequente(s). Caso o
valor da multa seja maior que a premiação mínima possível no Evento subsequente,
o Surfista violador deve pagar a diferença entre os dois valores descritos em
dinheiro, no Escritório Regional da WSL que sediar o Evento subsequente, antes da
Data de Início do Evento.
180.02
Caso o pagamento da multa (e sobretaxa) não seja efetuado até a
Data de Início do Evento, o Surfista estará desqualificado do Evento. Mesmo
quando pagas diretamente pelo Surfista ou pela Região da WSL, todas as multas
financeiras devem ser enviadas à WSL e serão usadas no contínuo aprimoramento
do Livro de Regras da WSL.
180.03
São aplicadas as seguintes proporções às penalidades financeiras
estabelecidas de acordo com este Capítulo:
(a)
Eventos do CT Masculino e Feminino – 100% da penalidade em questão;
(b)
Eventos QS 6,000 e acima – 75% da penalidade em questão;
(c)
Eventos com status abaixo de QS 6,000 – 50% da penalidade em questão;
(d)
Eventos do World Longboard Tour e World Junior Championships – 75% da
penalidade em questão;
(e)
Eventos Masters – 50% da penalidade em questão;
(f)
Eventos JQS – 25% da penalidade em questão;
(g)
Eventos LQS – 25% da penalidade em questão;
(h)
Eventos Femininos que não sejam do CT entre (b) – (g) acima, uma redução
adicional de 25% será aplicada na penalidade financeira em questão.
Artigo 181: Análise de Violações e Imposição Disciplinar
181.01
No caso de uma violação do Livro de Regras da WSL, o Diretor
Disciplinar pode impor sanções como um aviso, multa, absolvição condicional,
suspensão, expulsão, outras penalidades apropriadas ordenadas, ou uma mistura
dessas após consulta à comissão de indivíduos qualificados (que pode incluir o
Comissariado) selecionada pela WSL a qualquer hora (“Comissão Disciplinar”).
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181.02
Se a Comissão Disciplinar não estiver presente, caberá ao
Comissariado da WSL em consulta com o Chefe de Juízes e outros representantes
da WSL, desqualificar o Surfista do Evento por violação grave do Livro de Regras da
WSL. O Diretor Disciplinar terá a responsabilidade de modificar, ratificar ou anular a
desqualificação do Surfista o mais cedo possível de acordo com este Artigo e o
Livro de Regras da WSL. A WSL não será responsável por danos ou perdas como
resultado da implementação deste Artigo.
181.03
Sujeito ao Artigo 181.05, antes de qualquer sanção ser aplicada pela
Comissão Disciplinar, o indivíduo sujeito à penalidade será notificado sobre a
violação da regra e a sanção que será imposta caso uma notificação não seja
enviada por escrito conforme o Artigo 181.04 ao Diretor Disciplinar (“Notificação”).
181.04
A partir da Notificação, o indivíduo terá um período de dez (10) dias
para fornecer, ao Diretor Disciplinar, uma explicação da violação, uma opinião sobre
a sanção indicada na Notificação, quaisquer circunstâncias atenuantes e qualquer
evidência de apoio para serem avaliadas. Se nenhuma ação for efetuada pelo
indivíduo conforme este Artigo 181.04, a sanção indicada na Notificação terá efeito
imediato.
181.05
A partir da Notificação conforme o Artigo 181.04, a Comissão
Disciplinar notificará o indivíduo o mais rápido possível sobre qualquer sanção
imposta.
181.06
De acordo com este Livro de Regras, caso o Comissariado obter
provas de uma alegada violação grave, a critério do Comissariado, ele pode impor
uma suspensão provisória no Surfista até concluir uma investigação.
Artigo 182: Recursos de Decisões Disciplinares efetuados pelo Diretor Disciplinar
da WSL
182.01
Um indivíduo penalizado que recorrer uma Decisão Disciplinar
imposta pela Comissão Disciplinaria deve enviar uma Notificação de recurso para o
Diretor Disciplinar a partir de dez (10) dias da Notificação. A Notificação de recurso
deve incluir todos os motivos pela reversão, redução ou alívio da penalidade.
182.02
Dentro de cinco dias do recebimento da notificação de recurso pelo
Diretor Disciplinar, a WSL fornecerá ao recorrente uma lista com três árbitros
independentes. Dentro de cinco dias do envio da lista, o indivíduo recorrente
selecionará um árbitro da lista para ouvir seu caso e Notificará a WSL desta
seleção. Se nenhum árbitro for escolhido, a WSL selecionará um árbitro da lista
para ouvir o caso.
182.03
Cinco dias após a seleção do árbitro, a WSL enviará a resposta da
notificação de recursos ao indivíduo recorrente.
182.04
O próprio árbitro estabelecerá o procedimento das regras do recurso,
tendo em vista uma resolução rápida. Não se aplicam as regras judiciais normais.
182.05
Caberá ao árbitro programar a audiência ou conferências de status,
ou alterar a programação da audiência ou conferências de status a seu critério.
182.06
A audiência poderá ser pessoal ou por vídeo conferência, segundo
decidir o árbitro, até 45 dias antes da audiência.
182.07
Na audiência, o indivíduo recorrente poderá ser representado por um
advogado, chamar testemunhas, apresentar documentos e outras provas
correspondentes. A WSL terá o mesmo direito. O indivíduo recorrente também
poderá ter um intérprete (sob suas próprias custas). O árbitro decidirá sobre a
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admissibilidade das provas, bem como a admissão ou não de provas no formato de
declaração juramentada. O indivíduo recorrente e um representante da WSL estarão
presentes na audiência para responder a qualquer dúvida de ambas as partes.
182.08
Todos os custos e honorários dos advogados incorridos no recurso
são de responsabilidade de cada participante, exceto se o árbitro decidir diferente.
Os honorários e despesas do árbitro serão divididos igualmente entre os
participantes.
182.09
O árbitro fornecerá uma decisão por escrito dentro de dez dias da
data da audiência.
182.10
A decisão do árbitro será definitiva e obrigatória para todos os
participantes e não estará sujeita a recurso ou qualquer tipo de revisão judicial.
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CAPÍTULO 13: INVESTIGAÇÃO E RECURSOS SOBRE A POLÍTICA ANTIDOPING WSL

Artigo 183: Gerenciamento de Resultados
183.01
Ao receber uma Descoberta Analítica Adversa (Adverse Analytical
Finding), o Diretor Disciplinar conduzirá uma avaliação para determinar se:
(a)
foi ou será concedida uma isenção por uso terapêutico (TUE – Therapeutic
Use Exemption) pela Política de Antidoping, ou
(b)
a causa aparente da Descoberta Analítica Adversa está fora dos Padrões
Internacionais de Testes e Investigações da Agência Mundial de Antidoping (WADA
– World Anti-Doping Agency) ou dos Padrões Internacionais de Laboratórios
(International Standard for Testing).
Se essa avaliação não apontar aplicação de isenção por uso terapêutico (TUE), o
direito de TUE ou a aparente Descoberta Analítica Adversa estiver fora dos padrões,
o Diretor Disciplinar, após consultar o Comissariado, Notificará o Surfista ou a
Equipe de Apoio:
(c)
a Descoberta Analítica Adversa;
(d)
a violação da regra de antidoping; e
(e)
o direito de solicitação de análise da Amostra B (Sample B) pelo Surfista ou
Equipe de Apoio ou dispensa da análise da Amostra B se não houver solicitação;
(f)
Cronograma com data, hora e local da análise da Amostra B, caso tenha
sido solicitada a análise da Amostra B pelo Surfista, Equipe de Apoio ou WSL;
(g)
a presença do Surfista, Equipe de Apoio e/ou seu representante durante a
abertura e análise da Amostra B dentro do período especificado nos Padrões
Internacionais de Laboratórios da Agência Mundial de Antidoping, caso a análise
seja solicitada; e
(h)
o direito do Surfista ou da Equipe de Apoio de solicitar cópias do pacote de
documentação do laboratório das Amostras A e B conforme a Agência Mundial de
Antidoping (WADA).
O Surfista ou a Equipe de Apoio também poderão ser suspensos provisoriamente
enquanto estiver pendente a solução do assunto. Se a análise da amostra B
confirmar a descoberta analítica adversa da amostra A, ou se a análise da amostra
B for dispensada pelo Surfista ou Equipe de Apoio, o indivíduo sujeito à disciplina
será Notificado da violação da regra e a possível sanção e terá dez dias para
fornecer uma explicação da violação ou circunstâncias atenuantes aplicáveis ao
Diretor Disciplinar sobre a Notificação. Após dez dias e consulta ao Comissariado, o
Diretor Disciplinar Notificará o indivíduo sobre a sanção imposta e o direito de
recorrer à decisão.
183.02
Ao receber uma Descoberta Atípica (Atypical Finding), o Diretor
Disciplinar conduzirá análise descrita acima e uma investigação adicional, se
necessário, para confirmar a Descoberta Atípica como uma Descoberta Analítica
Adversa. Até os resultados da investigação de confirmação da Descoberta Analítica
Adversa, não é necessária nenhuma Notificação ao Surfista ou Equipe de Apoio. Se
o resultado confirmar Descoberta Analítica Adversa, o Surfista ou Equipe de Apoio
deverão receber a Notificação como descrito acima.
183.03
O Diretor Disciplinar conduzirá uma investigação referente a
qualquer outra possível violação da regra de antidoping que possa chamar a
atenção da WSL. Se o Diretor Disciplinar, após consultar o Comissariado, estiver
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convencido de que houve violação da Política de Antidoping, deverá Notificar o
Surfista ou Equipe de Apoio sobre a violação e seu respectivo motivo.
Artigo 184: Suspensão Provisória
A qualquer momento após a Notificação do Surfista ou Equipe de Apoio da
confirmação de violação da Política de Antidoping, o Diretor Disciplinar, após
consulta com o Comissariado, pode suspender provisoriamente o Surfista ou
Equipe de Apoio. Nesse caso o Surfista ou Equipe de Apoio poderão solicitar uma
audiência acelerada que deverá ocorrer até 20 dias após a suspensão provisória.
Artigo 185: Primeiro Direito de Recursos por um Árbitro Independente
Qualquer pessoa sujeita a normas disciplinares por decisão do Diretor Disciplinar
sob a Política de Antidoping pode recorrer desta ao preencher uma Notificação de
recurso ao Diretor Disciplinar dentro de dez dias após a Notificação da decisão do
Diretor Disciplinar sob o Artigo 183. O recurso será ouvido por um único árbitro que
procederá conforme o Artigo 182. As decisões do árbitro independente são
definitivas e obrigatórias, mas ainda há o direito de segundo recurso, descrito no
Artigo 186.
Artigo 186: Segundo Direito de Recursos de um Tribunal de Arbitragem (Court of
Arbritration for Sport – CAS)
Qualquer indivíduo que tenha sido julgado pelo árbitro independente poderá
recorrer da decisão junto ao Tribunal de Arbitragem (CAS – Court of Arbitration for
Sport) dentro do período de tempo permitido pelo CAS após a Notificação da
decisão. A administração do recurso seguirá os procedimentos estabelecidos pelo
CAS. As decisões do CAS são definitivas e obrigatórias, exceto se for necessária
análise adicional das leis aplicáveis sobre a anulação ou aplicação dos honorários
arbitrais.
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ANEXO A

DESDOBRAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CT MASCULINO E FEMININO
Formato Masculino de 36 Atletas – USD $607.816
Premiação
Colocação USD
1o
$100.000
o
2
$55.000
o
3
$30.000
o
5
$19.000
9o
$14.700
o
13
$11.500
o
25
$10.000

Formato Feminino de 18 Atletas – USD $303.908
Premiação
Colocação USD
1o
$65.000
o
2
$33.000
o
3
$21.000
o
5
$14.475
9o
$11.500
o
13
$10.000
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ANEXO B

PONTUAÇÃO DE RANKING
Evento
Posição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

CT Masc.

CT Fem.

10000 Hawaii

10000

6000

3000

1500

1000

10000
7800
6085

10000
7800
6085

4745

4745

3700

3085

1665

1390

10000
8000
6700
6300
5300
5200
5100
4450
3800
3750
3700
3650
3600
3275
2950
2675
2300
2275
2250
2225
2200
2175
2150
2125
2100
1975
1850
1725
1600
1475
1350
1225
1100
1094
1088
1082
1075
1068
1062
1056
1050
1044
1038

10000
8000
6500
6300
5200
4825
4450
4025
3700
3522
3325
3138
2950
2762
2575
2388
2200
2062
1925
1788
1650
1512
1375
1238
1100
1092
1083
1075
1067
1058
1050
1042
1033
1025
1017
1008
1000
967
933
900
867
833
800

6000
4500
3550
3100
2650
2512
2375
1963
1550
1488
1425
1363
1300
1238
1175
1113
1050
1007
963
919
875
832
788
744
700
696
691
687
683
679
675
671
667
663
659
654
650
629
609
588
567
546
525

3000
2250
1680
1580
1260
1220
1180
1040
900
885
870
855
840
780
720
660
600
594
589
584
578
573
568
560
555
531
506
481
458
437
409
385
360
357
355
353
350
347
345
343
340
339
338

1500
1125
840
788
630
611
593
522
450
443
435
428
420
390
360
330
300
299
296
291
290
288
284
279
280
266
254
240
230
216
204
192
180
179
177
177
176
174
173
171
170
170
170

1000
750
560
525
420
407
395
348
300
295
290
285
280
260
240
220
200
199
197
194
193
192
189
186
185
177
169
160
153
144
136
128
120
119
118
118
117
116
115
114
113
113
113

420
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

1032
1025
1018
1012
1006
1000
975
950
925
900
875
850
825
800
775
750
725
700
675
650
625
600
594
588
581
575
567
563
558
550
542
538
533
525
517
513
508
500
481
462
444
425
406
388
369
350
344
338
331
325

767
733
700
667
633
600
598
595
593
591
589
587
585
583
581
579
577
575
573
561
569
567
565
563
561
558
556
554
552
550
542
538
533
525
517
513
508
500
481
462
444
425
406
388
369
350
344
338
331
325

504
484
463
442
421
400
399
398
397
395
394
393
392
390
388
387
386
385
384
383
382
381
379
378
376
375
374
373
372
370
342
338
333
325
317
313
308
300
289
278
266
255
244
233
221
210
199
188
177
165

336
335
334
332
331
330
320
310
300
290
285
280
275
270
265
260
255
250
240
230
220
210
208
206
205
203
201
199
197
195
193
191
190
188
186
184
182
180
173
165
158
150
143
135
128
120
113
105
98
90
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168
168
168
167
167
165
161
156
150
146
144
141
138
135
132
129
128
125
120
116
111
105
104
104
102
102
101
99
99
98
96
96
95
95
93
92
92
90
87
83
80
75
72
68
65
60
57
53
50
45

112
112
112
111
111
110
107
104
100
97
96
94
92
90
88
86
85
83
80
77
74
70
69
69
68
68
67
66
66
65
64
64
63
63
62
61
61
60
58
55
53
50
48
45
43
40
38
35
33
30

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

294
262
231
200
199
197
196
195
193
192
191
190
188
187
186
185
184
183
182
180
179
178
177
175
174
173
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148

294
262
231
200
199
197
196
195
193
192
191
190
188
187
186
185
184
183
182
180
179
178
177
175
174
173
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148

153
142
133
120
119
117
116
115
113
112
111
109
108
107
106
105
104
103
102
101
99
98
97
96
94
93
92
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68

83
75
68
60
59
58
57
56
55
54
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
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42
38
35
30
29
29
29
29
27
27
27
27
26
26
26
24
24
24
24
23
22
22
21
21
20
20
19
19
118
18
17
17
16
16
15
15
15
14
14
14
12
12
12
10
10
10
9
9
9
8

28
25
23
20
19
19
19
19
18
18
18
18
17
17
17
16
16
16
16
15
14
14
14
14
13
13
13
13
12
12
12
11
11
11
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91

147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91

67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

14
13
13
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ANEXO C
DESDOBRAMENTO DA PREMIAÇÃO POR EVENTOS

QS 1,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
Total =

QS 1,000
$1.500 Premiação
$750
1o
$350
2o
$100
3o
$50
4o
$1.500 5o
7o
Total =

QS 1,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
Total =

QS 1,000
$2.000 Premiação
$900
1o
$400
2o
$150
3o
$100
4o
$2.000 5o
7o
Total

$2.000
$900
$400
$160
$140
$110
$90
$2.000

QS 1,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
Total =

QS 1,000
$2.500 Premiação
$1.000 1o
$400
2o
$250
3o
$150
4o
$2.500 5o
7o
Total =

$2.500
$1.000
$400
$300
$200
$175
$125
$2.500

QS 1,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
Total =

QS 1,000
$5.000 Premiação
$2.000 1o
$900
2o
$550
3o
$250
4o
$5.000 5o
7o

$5.000
$2.000
$900
$600
$500
$300
$200

$1.500
$750
$350
$110
$90
$55
$45
$1.500
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QS 1,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
13o
Total =

$7.500
$2.000
$1.000
$700
$375
$225
$175
$7.500

Total =

$5.000

QS 1,000
Premiação
1o
2o
3o
4o
5o
7o
9o
13o
Total =

$7.500
$2.000
$1.000
$800
$600
$450
$300
$225
$175
$7.500

QS 1,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
13o
Total =

Formato de 12
$7.500
$2.500
$1.200
$700
$375
$225

QS 1,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
13o
Total =

QS 1,000
$10.000 Premiação
$2.500 1o
$1.500 2o
$1.000 3o
$500
4o
$300
5o
$200
7o
$10.000 9o
13o
Total =

$7.500

QS 1,000
Premiação
1o
2o
3o
4o
5o
7o
9o
13o
Total =

$8.000
$2.500
$1.000
$800
$600
$450
$300
$225
$175
$8.000

$10.000
$2.500
$1.500
$1.100
$900
$600
$400
$300
$200
$10.000

QS 1,000
QS 1,000
Premiação $15.000 Premiação $15.000
1o
$6.000 1o
$6.000
o
o
2
$3.000 2
$3.000
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3o
5o
9o
13o
Total =

$1.000
$500
$300
$200
$15.000

QS 1,000-QS 1,500
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
13o
Total =

3o
4o
5o
7o
9o
13o
Total =

$1.100
$900
$600
$400
$300
$200
$15.000

QS 1,000-QS 1,500
$20.000 Premiação
$8.000 1o
$4.000 2o
$1.500 3o
$750
5o
$300
9o
$200
13o
$20.000 Total =

QS 1,500
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
13o
Total =

Formato de 16-24
$50.000
$13.500
$7.500
$5.000
$2.500
$1.250
$1.000
$50.000

QS 1,500
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
13o
17o
Total =

Formato de 32
$50.000
$12.000
$6.000
$4.000
$2.000
$1.500
$1.000
$750
$50.000

QS 1,500
Premiação
1o
2o
3o
4o
5o
7o
9o
13o
Total =

QS 1,500
Premiação
1o
2o
3o
4o
5o
7o
9o
13o
17o
Total =

$25.000
$10.000
$5.000
$2.000
$1.000
$300
$200
$25.000

Formato de 16-24
$50.000
$13.500
$7.500
$5.500
$4.500
$2.750
$2.250
$1.250
$1.000
$50.000

Formato de 32
$50.000
$12.000
$6.000
$4.500
$3.500
$2.250
$1.750
$1.500
$1.000
$750
$50.000
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QS 1,500
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
13o
17o
25o
Total =

Formato de 48
$50.000
$12.000
$6.000
$3.000
$1.750
$1.250
$900
$700
$600
$50.000

QS 1,500

Formato de
64+
$50.000

QS 1,500
Premiação

Formato de
64+
$50.000

$8.000
$4.000
$2.300
$1.250
$900
$800
$700
$600
$400
$300
$50.000

1o
2o
3o
4o
5o
7o
9o
13o
17o
25o
33o
49o
Total =

$8.000
$4.000
$2.400
$2.200
$1.300
$1.200
$900
$800
$700
$600
$400
$300
$50.000

Premiaçã
o
1o
2o
3o
5o
9o
13o
17o
25o
33o
49o
Total =

QS 3,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
13o
Total =

QS 1,500
Premiação
1o
2o
3o
4o
5o
7o
9o
13o
17o
25o
Total =

Formato de 16-48
$30.000
$12.000
$5.000
$2.000
$1.000
$750
$500
$30.000

Formato de 48
$50.000
$12.000
$6.000
$3.250
$2.750
$2.000
$1.500
$1.250
$900
$700
$600
$50.000

QS 3,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
13o
17o

Formato de 64+
$30.000
$10.000
$5.000
$1.700
$1.000
$500
$400
$300
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25o
Total =

$200
$30.000

QS 3,000
Premiação
1o
2o
3o
4o
5o
7o
9o
13o
Total =

Formato de 16-24
$100.000
$25.000
$15.000
$11.000
$9.000
$5.500
$4.500
$3.000
$2.000
$100.000

QS 3,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
13o
Total =

Formato de 16-24
$100.000
$25.000
$15.000
$10.000
$5.000
$3.000
$2.000
$100.000

QS 3,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
13o
17o
Total =

Formato de 32
$100.000
$20.000
$15.000
$10.000
$5.000
$2.500
$1.750
$1.000
$100.000

QS 3,000
Premiação
1o
2o
3o
4o
5o
7o
9o
13o
17o
Total =

Formato de 32
$100.000
$20.000
$15.000
$11.000
$9.000
$5.500
$4.500
$2.500
$1.750
$1.000
$100.000

QS 3,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
13o
17o
25o
Total =

Formato de 48
$75.000
$13.000
$6.000
$4.000
$3.000
$2.500
$2.000
$1.250
$1.000
$75.000

QS 3,000
Premiação
1o
2o
3o
4o
5o
7o
9o
13o
17o
25o
Total =

Formato de 48
$75.000
$13.000
$6.000
$4.250
$3.750
$3.100
$2.900
$2.500
$2.000
$1.250
$1.000
$75.000

© Copyright 2018 Association of Surfing Professionals LLC

QS 3,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
13o
17o
25o
33o
49o
Total =

Formato de 64+
$75.000
$12.000
$6.000
$4.000
$2.000
$1.500
$1.250
$1.000
$750
$550
$450
$75.000

QS 3,000
Premiação
1o
2o
3o
4o
5o
7o
9o
13o
17o
25o
33o
49o
Total =

QS 6,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
17o
25o
37o
49o
73o
Total =

Formato de 96-144
$150.000
$25.000
$12.000
$5.500
$3.000
$2.500
$2.000
$1.300
$1.200
$550
$450
$150.000

QS 6,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
17o
25o
37o

QS 10,000 Feminino
$50.000 Premiação
$10.000 1o
$5.000 2o
$2.500 3o
$1.750 5o
$1.000 9o
$750
17o
$500
25o
$250
37o

Formato de 64+
$75.000
$12.000
$6.000
$4.500
$3.500
$2.200
$1.800
$1.500
$1.250
$1.000
$750
$550
$450
$75.000

QS 6,000
Premiação
1o
2o
3o
4o
5o
9o
17o
25o
37o
49o
73o
Total =

Formato de 96-144
$150.000
$25.000
$12.000
$5.600
$5.400
$3.000
$2.500
$2.000
$1.300
$1.200
$550
$450
$150.000

$80.000
$16.000
$8.000
$4.000
$2.000
$1.700
$1.500
$900
$300
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Total =
QS 10,000
Premiação
1o
2o
3o
5o
9o
17o
25o
37o
49o
73o
Total =

Total =
Formato de 96
$250.000
$40.000
$20.000
$11.000
$7.000
$4.300
$2.700
$1.900
$1.600
$1.000
$750
$250.000

QS 10,000
Premiação
1o
2o
3o
4o
5o
7o
9o
13o
17o
25o
33o
41o
65o
81o
Total =

$80.000

$250.000
$40.000
$20.000
$12.000
$10.000
$7.500
$6.500
$5.250
$4.750
$2.750
$2.250
$1.400
$1.100
$750
$500
$250.000
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ANEXO D
Desdobramento da Pontuação e Premiação do BWT
Faces
de 2535 pés
Colocação Valor
1o
10.000
o
2
8.333
3o
6.944
o
4
5.787
o
5
4.823
o
6
4.019
7o
3.070
o
7
3.070
o
9
2.132
o
9
2.132
11o
1.481
o
11
1.481
o
13
871
o
13
871
13o
871
o
13
871
o
17
420
o
17
420
17o
420
o
17
420
o
21
203
o
21
203
21o
203
o
21
203

Faces
de 3545 pés
125%
12.500
10.416
8.680
7.234
6.029
5.024
3.838
3.838
2.665
2.665
1.851
1.851
1.089
1.089
1.089
1.089
525
525
525
525
254
254
254
254

Faces
45+ pés

Premiação Premiação Premiação

156,25%
15.625
13.020
10.850
9.042
7.536
6.280
4.797
4.797
3.331
3.331
2.314
2.314
1.361
1.361
1.361
1.361
656
656
656
656
317
317
317
317

$50.000
$12.500
$8.000
$5.000
$3.500
$1.500
$1.500
$1.000
$1.000
$1.000
$1.000
$1.000
$1.000
$1.000
$1.000
$1.000
$1.000
$1.000
$1.000
$1.000
$1.000
$1.000
$1.000
$1.000
$1.000

$75.000
$18.750
$12.000
$7.500
$5.250
$2.250
$2.250
$1.500
$1.500
$1.500
$1.500
$1.500
$1.500
$1.500
$1.500
$1.500
$1.500
$1.500
$1.500
$1.500
$1.500
$1.500
$1.500
$1.500
$1.500
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$100.000
$25.000
$16.000
$10.000
$7.000
$3.000
$3.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000

ANEXO E
DICIONÁRIO
$ significa dólares na moeda dos Estados Unidos. Em todos os valores descritos
não estão incluídas as taxas aplicáveis.
Alternates (Substitutos) são Surfistas inseridos em um Evento no caso de um
Surfista confirmado não comparecer para competir.
Amateur (Amador) é um Surfista que compete sob uma organização de Amadores
ou se identifica como um Surfista amador e está ciente de que haverá provisões
específicas ao invés de pagamento de premiação.
ADP Investigator (Investigador da Política de Antidoping) é um indivíduo designado
pelo Diretor Disciplinar para executar as funções descritas neste Livro de Regras.
Archived CT Results (Resultados Arquivados do CT) são resultados dos eventos CT
Masculino e Feminino do CT ou outros Eventos, quando possível.
Base Seed Points (Pontuação Base do Seeding) são os pontos que os Surfistas
recebem no início do ano conforme os cálculos na seção correspondente neste
Livro de Regras.
Beach Entry (Inscrições Feitas no Local) se refere ao Surfista que deseja se inscrever
em um Evento no próprio local do Evento antes do início da primeira bateria.
Best Counting Waves (Melhores Ondas Surfadas) são as melhores notas das Ondas
Surfadas pelo Surfista com base na decisão do Chefe de Juízes -- se 2 ou 3 ondas
são válidas.
BWT significa o Big Wave Championship Tour da WSL (“BWCT”) e o Big Wave
Qualifying Series (“BWQS”)
BWT Commissioner (Comissariado do BWT) é o indivíduo nomeado pelo Comissariado
da WSL para agir como autoridade do Comissariado do BWT conforme descrito
aqui.
BWT Season (Temporada do BWT) é a partir de 27 de abril até 28 de fevereiro do ano
seguinte.
Caddy ou Caddies é a pessoa nomeada pelo Surfista para fornecer equipamento
adicional diretamente ao Surfista durante a competição e que deve se comportar de
acordo com as Regras da WSL e sempre cumprir as diretrizes da WSL, ou o Surfista
será responsável e poderá, por este Livro de Regras, ser penalizado pelas ações do
Caddy.
Call Interference (Penalidade por Interferência) se aplica quando a maioria dos Juízes
considera que um Surfista interferiu e afetou o potencial de pontuação de outro.
Channels (Canaletas) são os entalhes no fundo da prancha de surf que afetam a
resistência ou direção da prancha ao deslizar na água.
Commissioner’s Office (Comissariado) é o departamento da WSL com autoridade para
administrar as regras e a integridade dos Eventos e Tours da WSL.
Competition Area (Área de Competição) é a área de surf que foi oficialmente
designada pelo Chefe de Juízes e pode ser sinalizada por boias, bandeiras ou
banners como a área em que os Surfistas pegam ondas que podem ser pontuadas
como Ondas Surfadas.
Competitive Tour (Circuito Competitivo) qualquer circuito, campeonato ou série de
surf profissional com intuito de estabelecer um campeão mundial, campeão de
séries mundial ou campeão de circuito mundial.

© Copyright 2018 Association of Surfing Professionals LLC

Competitive Tour Event (Evento de Circuito Competitivo) é qualquer evento que se
torne parte de um Circuito Competitivo.
CT é o Championship Tour, o circuito mundial nomeado pela WSL.
Critical Sections (Seções Críticas) são as áreas mais pesadas e radicais da onda em
que o Surfista pode executar manobras na onda surfada.
CT Rankings (Ranking do CT) são os posicionamentos dos Surfistas exclusivamente
no ranking dos Eventos do CT Masculino e Feminino.
CT Seeds (Seeds do CT) são Surfistas que receberam o seeding em um Evento e
estão atualmente no CT.
CT Surfer (Surfista do CT) é qualquer Surfista que se qualificou em cada Evento do
CT durante a Temporada de Surf (i.e., não é um Wildcard [consulte Artigo 9] nem
Substituto [consulte Artigo 14]).
Critical Sections (Seções Críticas) são as áreas mais pesadas e radicais da onda em
que o Surfista pode executar manobras na onda surfada.
Disciplinary Action (Ações Disciplinares) são as sanções, avisos verbais, avisos
escritos, absolvição condicional, suspensão ou expulsão de um Evento,
penalidades monetárias (multas), penalidades não monetárias ou uma combinação
dos descritos acima de acordo com o Capítulo 12 deste Livro de Regras.
Discipline Director (Diretor Disciplinar) é a pessoa (ou pessoas) nomeada(s) pelo
Comissariado da WSL para investigar violações de regras e que possua(m)
autoridade para impor penalidades conforme descrito nos Capítulos 12 e 13.
Discipline Violations (Violações Disciplinares) é qualquer violação das Regras deste
Livro de Regras, seja ou não intencional, por conspiração, participação direta ou por
terceiros.
Double Interference (Interferência Dupla) ocorre se os Juízes decidem que dois (2)
Surfistas compartilham a responsabilidade pela colisão um com o outro. Aí se
aplica a interferência dupla.
Entry Fees (Taxas de Inscrição) são valores financeiros a serem pagos integralmente
antes de o Surfista entrar em qualquer Evento da WSL.
Event (Evento) significa qualquer Evento conduzido ou licenciado pela WSL ou por
um Escritório Regional da WSL. Isso inclui Eventos em qualquer dos Tours da WSL,
Evento Especial ou Triagens executados para determinar a quantidade de Surfistas
que competirão no Evento Principal.
Event Planner (Manual de Eventos) são os documentos e diretrizes emitidos
anualmente para os Eventos como uma orientação sobre as exigências para cada
Evento.
Event Site (Local do Evento) é o local descrito para a localização do Evento no acordo
de licença. O Local do Evento inclui mas não está limitado à Área de Competição de
surf, todas as estruturas e infraestruturas nas áreas adjacentes à Área de
Competição e qualquer outra área ou estrutura associada à condução ou
gerenciamento do Evento.
Event Start Date (Data de Início de Evento) refere-se ao primeiro dia de uma Event
Window (Janela de Evento)
Event Window (Janela de Evento) é o tempo alocado para um Evento iniciar e
completar todas as baterias e finais de acordo com este Livro de Regras e o acordo
específico de Licença do Evento.
Exempt Event (Evento Isento) é um evento total ou substancialmente com fins
filantrópicos, como determinado pela WSL.
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Force Majeure Event (Evento de Força Maior) ocorre quando qualquer evento teve a
performance afetada por atos, eventos, omissões ou acidentes fora do controle do
responsável, incluindo mas não limitados aos seguintes: enchente, relâmpagos,
tempestade, incêndio, explosão, terremoto, subsidência, danos estruturais,
epidemia ou outro desastre físico natural, guerra, operações militares, revolta,
desordem de multidão, ação terrorista, ameaça de ação terrorista, comoção civil (ou
ameaça razoável dos itens acima), falha ou escassez de fornecimento de energia,
avaria em maquinaria, atrasos ou cancelamento de voos, acidentes veiculares,
greves, paralisações patronais ou outras interrupções trabalhistas (no caso de
pessoas que não sejam os Surfistas ou associadas a ele). Como qualquer Evento
de Força Maior pode afetar o Evento em questão, fica a critério de a WSL decidir se
o Licenciado é capaz de garantir o cumprimento comercial e orçamento de sua
execução.
Inside Position (Posição de Inside) é a posição no line-up que, antecipando a
aproximação de ondas, faz o Surfista estar mais próximo ao pico da onda
quebrando.
Interference (Interferência) é quando um Surfista prejudica a pontuação ou potencial
de pontuação de outro Surfista na Onda Surfada.
International Surfers (Surfistas Internacionais) são os Surfistas registrados em um
Escritório Regional que não seja o Escritório Regional que organiza o Evento.
Judge (Juiz) é o indivíduo aprovado pela WSL como qualificado para ser integrante
do painel de julgamento em um Evento da WSL.
Judge’s Sheet (Folha de Julgamento) é uma folha de papel em que os Juízes anotam
as pontuações e outros registros.
Kick Out (Saída da Onda) é uma manobra utilizada pelo Surfista para terminar uma
Onda Surfada e/ou sair por trás da onda.
Last Seeded Round (Último Round com Seeding) é o último round em que o seeding
do Surfista vai determinar a sua posição dentro daquele round de baterias.
License Fee (Taxa de Licença) é a taxa pelo direito de realizar o Evento a ser paga à
WSL prevista no acordo de licença.
Licensing Region (Região de Licenciamento) é o Escritório Regional da WSL que
licenciou o Evento na sua Região e tem a autoridade de agir em nome da WSL na
Região designada.
Life Members (Membros Permanentes) São Membros que, na opinião da WSL,
preencheram todos os requisitos para usufruírem de todos os benefícios, a serem
definidos pela WSL.
Line-Up é lugar dentro da Área de Competição em que os Surfistas iniciam as Ondas
Surfadas, sempre designado pelo Chefe de Juízes.
LQS significa Longboard Qualification Series, realizado pelos Escritórios Regionais
da WSL.
Malibu é uma prancha com comprimento além de 9 pés e com shape de bico
arredondado (pranchão).
Manual Judging Sheets (Folhas Manuais de Julgamento) são as folhas de papel
utilizadas pelos Juízes da WSL para anotar e registrar pontuações dos Surfistas em
um Evento.
Medical Coordinator (Médico Coordenador) é o indivíduo nomeado e autorizado como
o Médico Coordenador da WSL.
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Mid-Season Date (Data de Meia Temporada) é dia 5 de agosto para 2018 para o
circuito Masculino e 18 de junho para o circuito Feminino ou outra data conforme
indicado pelo Comissariado da WSL.
Modern Maneuvers (Manobras Modernas) são manobras contemporâneas que
exibem alto nível de habilidade em relação ao nível em que o Surfista está
competindo durante a Onda Surfada na bateria.
Non-Paddle Take-Off (Drop Sem Remar) ocorre quando o Surfista dropa uma onda
sem necessidade de remar para entrar na Onda Surfada.
Official Area (Área Oficial) é qualquer área do Local do Evento não disponível para o
público em geral.
Person (Responsável) é a pessoa, organização ou entidade associada ao
cumprimento deste Livro de Regras, incluindo, mas não limitado a Surfistas e
Equipe de Apoio. De acordo com a situação, o contexto determinará a aplicação ou
não deste Livro de Regras junto às entidades legais, pessoa responsável ou ambos.
Photographers (Fotógrafos) são quaisquer fotógrafos autorizados pelo processo de
credenciamento de imprensa do Evento ou da WSL.
Plus/Minus System (Sistema de Avaliação) é o sistema usado quando o Evento
decidir pela não utilização do sistema digital de pontuação. Cada Juiz decidirá
quais os Surfistas que avançarão nas baterias de 1 a 4. O vencedor será o Surfista
que estiver melhor colocado entre todos.
Previous Seeding Rights (Direitos Anteriores ao Seeding) são direitos que o Surfista
pode ter conquistado em um Evento no ano anterior ou em um Evento do ano atual.
Primary Take-Off Zone (Zona de Drop Principal) é a área no line-up que é considerada
como a área primária para o Surfista iniciar a onda surfada dentro da Área de
Competição, conforme determinado pelo Juiz de Prioridade.
Priority Allocation (Alocação de Prioridade) quando o Juiz de Prioridade determina
qual Surfista terá Prioridade (e outras posições de prioridade) durante uma bateria
do Evento.
Priority Disc (Disco de Prioridade) é um cubo colorido (ou outro sistema de exibição
aprovado) claramente visível de qualquer ponto da Área de Competição na Área dos
Juízes. O disco indica qual Surfista terá Prioridade na próxima onda disponível.
Priority Judge (Juiz de Prioridade) é o Juiz responsável por determinar a prioridade
durante um Evento.
Priority Surfer (Surfista com Prioridade) é o Surfista com o direito de passagem
incondicional sobre os outros Surfistas em qualquer onda (ou os Surfistas com
prioridade mais baixa).
Prize Money (Premiação) é o prêmio em dinheiro recebido por um Surfista por
avançar um certo número de rounds em um Evento. Os valores e pagamentos são
proporcionais ao status de cada Evento.
Prize Money Round (Round de Premiação) é o Round a partir do qual os Surfistas
começam a receber as premiações em um Evento.
Prone Position (Posição em que não se esteja em pé na prancha) é a posição em que o
Surfista fica deitado de barriga ou de bruços sobre a prancha.
Protest (Protesto) é fazer um Relatório formal, de acordo com este Livro de Regras,
sobre um incidente ou decisão.
QS são os Eventos do Qualification Series da WSL. Os resultados determinam o
Ranking do QS dos Surfistas.
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QS Points (Pontuação do QS) é a pontuação descrita no Anexo B conquistada nas
competições de Eventos do QS.
QS Ranking é o ranking das Pontuações do QS acumuladas em um momento
específico fornecido ao Surfista.
QS Seeding Points (Pontuação do Seeding do QS) é a combinação da pontuação final
do Ranking QS do ano anterior e a pontuação atual do Ranking QS conquistada até
a Data de Meia Temporada conforme determinado pela WSL. A partir da Data de
Meia Temporada, a pontuação atual do Ranking QS determinará a Pontuação de
Seeding do QS do Surfista.
Qualified Observers (Representantes Qualificados) são pessoas reconhecidas na
comunidade do surf por conhecimento ou habilidade que as qualificam para ser um
Representante da WSL em momentos de exceção, somente quando autorizado pelo
Livro de Regras da WSL.
Region (Região) é a área geográfica do mundo em que o Escritório Regional ficará
responsável pelas operações da WSL pelo prazo definido anteriormente pela WSL.
Regional Champion (Campeão Regional) é o Surfista com a maior Pontuação no
Ranking Regional no final da Temporada de Surf anterior.
Regional Office (Escritório Regional) é a entidade e Representantes da WSL agindo
em nome da WSL na sua Região respectiva. Eles são os pontos de contato para
todos os Surfistas e Eventos da Região. As informações de contato encontram-se
no Anexo F deste Livro de Regras.
Regional Office Selections (Seleções de Escritório Regional) refere-se à seleção de
inscrições sob controle da Região Licenciada para um Evento, conforme descrito no
Livro de Regras.
Regional Payment Rates (Base Salarial por Região) são os valores de pagamentos
normalmente fornecidos aos Juízes de um Evento da WSL pelo respectivo
Escritório Regional.
Regional Rankings (Ranking Regional) é o ranking calculado de acordo com o Artigo
36.03.
Replacement List (Lista de Substitutos) são os Surfistas listados para substituir um
Surfista na chave de baterias na respectiva categoria (i.e., Surfistas Locais).
Retired Surfer (Surfista Aposentado) Ocorre quando um Surfista que competiu no ano
anterior no CT notificou por escrito a WSL sobre a sua aposentadoria antes do
início do ano em que deseja se aposentar, ou quando há notificação do falecimento
de um Surfista.
Ride (Onda Surfada) ocorre quando as mãos do Surfista saem das bordas da sua
prancha e permanecem assim até que o Surfista caia da prancha ou saia da onda.
Right of Way (Direito de Passagem) é o direito de o Surfista explorar a Onda Surfada
para aumentar o potencial de pontuação.
Scoring Potencial (Potencial de Pontuação) é o potencial de pontos que uma onda
individual pode agregar ao Surfista, sempre como descrito neste Livro de Regras e
de acordo com o Critério de Julgamento.
Section Breakdown (Seção Prejudicada) ocorre quando um Surfista prejudica uma
seção ao remar ou surfar uma onda em que outro Surfista já estabeleceu a posição
de inside.
Seeding Benefits (Benefícios do Seeding) é a vantagem de classificação que um
Surfista tem ao entrar no seeding de um Evento, desde que cumpridas todas as
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exigências do Escritório da WSL, e todos pagamentos de taxas obrigatórias tenham
sido efetuados.
Seeding Order (Ordem do Seeding) determinará os oponentes dos Surfistas durante
um Evento.
Sound Blackouts (Áudio Mudo) são momentos em que um Representante Autorizado
da WSL pode solicitar que os locutores permaneçam em silêncio durante a
competição, não limitado à execução de entrevistas para televisão no local.
Special Series (Séries Especiais) é a série de Eventos cumprida em uma única Região
e determinada por um período de tempo que definirá um vencedor.
Specialty Events (Eventos Especiais) são Eventos que não fazem parte de nenhum
Tour específico da WSL, porém são licenciados pela WSL como Eventos únicos.
Superior é a direção da onda com a maior potencial de pontuação determinado
individualmente por cada Juiz no ponto de drop.
Support Staff (Equipe de Apoio) Inclui, mas não se limita ao técnico, treinador,
gerente, agente, staff de equipe, oficial, equipe médica ou paramédica trabalhando
com ou tratando um Surfista para participar ou preparar para competir em um
Evento.
Surfer (Surfista) é um indivíduo que cumpre as exigências da WSL para competir em
Eventos.
Surfing Director (Diretor de Surf) terá o papel e responsabilidades do Comissariado
da WSL conforme descrito no Livro de Regras. Em Eventos que não sejam do CT,
cabe ao Diretor de Surf comunicar as obrigações do Licenciado do Evento.
Surfers Area (Área dos Surfistas) é uma área de acesso exclusivo dos Surfistas
dentro do local do Evento, em que podem se preparar para competir e assistir o surf
de outros atletas.
Surfer’s Representative (Representante do Surfista) É o Surfista escolhido
amigavelmente entre os surfistas presentes num evento como representante dos
atletas. Se não for possível a escolha coletiva, o Surfista com o melhor ranking (se
aceitar) decidirá sobre a nomeação do Representante.
Surfing Season (Temporada de Surf) são todos os Eventos que compõem o Tour em
questão em que Surfistas competem e nos quais se aplicam as Regras
correspondentes. O Calendário da WSL é uma boa diretriz para os Eventos incluídos
em cada Temporada de Surf. Em geral ele é cumprido dentro do período do ano
corrente, mas há exceções raras (i.e., o World Junior Championship de 2009 ocorreu
em janeiro de 2010).
Tabulator (Tabulador) é a pessoa designada pelo Evento para verificar se as notas
inseridas manualmente pelos Juízes batem com as da folha impressa no final de
cada bateria.
Throwaway (Descarte) é o Evento em que o Surfista recebeu a menor pontuação no
ano do tour.
Tied Sheet (Folha de Empate) ocorre quando dois Juízes indicam um vencedor,
outros dois Juízes indicam outro vencedor e um Juiz indica o empate dos dois
Surfistas.
Traditional Surfing (Surf Tradicional) são as manobras de pranchão executadas
tradicionalmente.
Trials (Triagens) é a competição realizada por um licenciado ou promotor de Evento
com o fim de selecionar surfistas para competir no Evento Principal
correspondente.
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Unused Seeds (Seeds Não Usados) Ocorre quando surfistas locais substituem seeds
ausentes num Evento.
Verbal Warning (Aviso Verbal) é um aviso verbal para o infrator feito no local e
registrado por escrito pelo Representante da WSL segundo as Regras da WSL e a
Comissão Disciplinar para referência. A repetição do mesmo aviso pode resultar em
uma Ação Disciplinar adicional.
Vested Interest (Interesse Pessoal) quando há algum tipo de interesse pessoal (i.e.,
financeiro, comercial, etc.) que possa comprometer a capacidade de atuação
individual como previsto neste Livro de Regras (i.e., um Juiz acionista ou
participante do Conselho Administrativo de uma empresa associada de alguma
forma com um Surfista).
Violating Person (Infrator) é o Indivíduo que violar um ou mais Artigos deste Livro de
Regras.
VIP Bar Area (Área do Bar VIP) é uma área dentro da área oficial em que o consumo
de bebidas alcoólicas é permitido, embora sob as condições impostas ao local do
Evento.
Wave Pool Events (Eventos em Piscina de Ondas) são Eventos realizados numa arena
artificial com ondas criadas mecanicamente.
Wildcard é o Competidor Não-Qualificado selecionado pela WSL para o Evento ou
Eventos específicos conforme descrito no Livro de Regras.
Women’s World Junior Rankings (Ranking Junior Mundial Feminino) é o ranking das
Surfistas no WSL Women’s World Junior Tour.
Women’s World Longboard Rankings (Ranking Mundial Feminino de Longboard) ) é o
ranking das Surfistas no WSL Women’s World Longboard Tour.
Women’s World Title (Título Mundial Feminino) Consagra a Campeã Mundial Feminino
da WSL mediante os pontos adquiridos nos Eventos do CT Feminino ao longo da
Temporada de Surf.
Women’s CT (CT Feminino) são os eventos exclusivos, realizados em locais idílicos
com as Top 17 Surfistas femininas do mundo cujos resultados contribuem para o
ranking do CT Feminino da WSL e para o CT Feminino da WSL. Também conhecido
como a “WSL Dream Tour”, que coloca as melhores surfistas do mundo nas
melhores ondas do mundo.
World Championship Tour (referido como o “CT”) são os eventos exclusivos,
realizados em locais idílicos com os Top 32 Surfistas masculinos do mundo cujos
resultados contribuem para consagrar o Campeão Mundial da WSL. Também
conhecido como a “WSL Dream Tour”, que coloca os melhores surfistas do mundo
nas melhores ondas do mundo.
World Junior Rankings (Ranking do Circuito Mundial Junior) é o ranking dos Surfistas
no WSL World Junior Tour.
World Junior Tour Event (Evento do Circuito Mundial Junior) é o evento exclusivo
realizado em local idílico com os melhores Surfistas Junior masculinos e femininos
do mundo cujos resultados contribuem para determinar os Campeões Mundiais
Junior da WSL.
World Longboard Rankings (Ranking do Circuito Mundial de Longboard) é o ranking dos
Surfistas no WSL World Longboard Tour.
World Longboard Title Event – WLT (Evento do Título Mundial de Longboard) é o evento
exclusivo realizado em local idílico com os melhores Surfistas de Longboard
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masculinos e femininos do mundo cujos resultados contribuem para determinar os
Campeões Mundiais de Longboard da WSL.
WJC significa World Junior Championship (Campeonato Mundial Junior), que pode
fazer parte do World Junior Tour.
WSL significa Association of Surfing Professionals LLC, uma empresa de
responsabilidade limitada de Delaware (EUA) atuando como a World Surf League
com todos os direitos reservados mundialmente em todas as Regiões. Algumas
responsabilidades da WSL referentes a taxas podem ser atribuídas ou delegadas
para outras Entidades Regionais da WSL.
WSL Approval (Aprovação da WSL) é a aprovação por escrito e assinada pelo
respectivo representante da WSL sob a autoridade do Comissariado da WSL para
qualquer atividade que necessite desta aprovação. A aprovação por escrito deve
indicar a atividade/Evento específico a ser aprovado pela WSL.
WSL Event Representative (Representante de Evento da WSL) é o indivíduo nomeado
pelo Escritório Regional da WSL para cada Evento.
WSL Logo (Logotipo da WSL) é o logotipo fornecido pelo Gerenciamento da WSL
periodicamente se solicitado. Pode haver variações no Logotipo da WSL de acordo
com o contexto em que for solicitado. Não há garantia de aprovação para o uso do
Logotipo da WSL.
WSL Regional Representative (Representante Regional da WSL) é o indivíduo com
autoridade para agir em nome do Escritório Regional da WSL. A autoridade como
representante será determinada pelo acordo entre o Escritório Regional da WSL e o
indivíduo.
WSL Representative (Representante da WSL) é qualquer indivíduo autorizado por este
Livro de Regras ou outro documento, adotado ou ratificado pela WSL, incluindo os
Surfistas da WSL, Juízes, oficiais, staff de Evento e voluntários.
WSL Rules (Regras da WSL) são as regras do Livro de Regras da WSL bem como
qualquer atualização periódica publicada no website da WSL.
WSL Schedule (Calendário da WSL) refere-se ao calendário anual dos Eventos da WSL
que lista as datas, nível, status, local e outras informações pertinentes a cada
Evento do ano. Todas as informações podem ser encontradas no Website da WSL e
são atualizadas periodicamente pela WSL.
WSL Surfers Agreement (Contrato dos Surfistas da WSL) são os termos e condições
acordados entre a WSL e os Surfistas dos Eventos. Isso inclui o contrato dos
Surfistas do CT assinado por todos os Surfistas do CT a cada Temporada de Surf e
os termos de inscrição que incluem todas as isenções e permissões associadas.
WSL Tour Manager (Comissariado da WSL) é a pessoa contratada pela WSL para
interagir entre Surfistas e Eventos no decorrer do ano para cumprir todas as
obrigações referentes aos Eventos do Tour em questão. Por exemplo, o
Comissariado do Tour Masculino da WSL terá as responsabilidades citadas no que
se refere aos Surfistas Masculinos do CT da WSL.
WSL Tour Representative (Representante de Tour da WSL) é o Representante da WSL
especificamente nomeado pelo Comissariado da WSL para agir em conformidade
com o Livro de Regras.
WSL Tours significa o CT, Eventos do QS, Masters Series, WLT, LQS, WJC, Série
Regional Junior ou BWT, cada um com as respectivas divisões masculinas e
femininas.
WSL Website é o www.worldsurfleague.com
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WSL Wildcard são os Surfistas selecionados pelo Comissariado para competir como
convidados Wildcards nos Eventos do Tour respectivo da Temporada de Surf em
questão.
WSL Wildcard Committee (Comissão de Wildcards da WSL) são o Comissário da WSL,
o Gerente do CT correspondente, o Comissariado do QS, o Representante dos
Surfistas e um representante da Comissão Médica da WSL (que fará as
recomendações da Comissão Médica da WSL) nas decisões periódicas sobre os
Wildcards por Lesão da WSL.
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ANEXO F
ESCRITÓRIOS REGIONAIS DA WSL
WSL Corporate Headquarters
147 Bay Street Santa Monica,
California, 90405 USA
Ph: +1 310-450-1212
Fax: +1 310-399-2152
Email: support@worldsurfleague.com
WSL Australia/Oceania
Postal Address: P.O. Box 1095
Coolangatta QLD 4225
Physical Address: Suite 213, Level 2
Showcase on the Beach 72-80 Marine Parade
Coolangatta, QLD 4225
Australia
Ph: +61-7-5536-1103
Fax: +61-7-5599-3550
Email: Australasia@worldsurfleague.com
WSL Europe
Résidence Les Dunes – Lot G’7
Rue de la Palinette Z.A.
Les Deux Pins 40130
Capbreton, France
Ph: +33-558-723-996
Fax: +33-558-418-589
Email: Europe@worldsurfleague.com
Web: www.aspeurope.com
WSL North America
P.O. Box 309
Huntington Beach, CA 92648
USA
Ph: +714-536-3500
Fax: +714-536-4482
Email: northamerica@worldsurfleague.com
Web: www.aspnorthamerica.org
WSL Africa
WSL Africa
P.O. Box 1033
Eppingdust Cape Town,
South Africa 7475
Ph/Fax: +27-21-534-5738
Email: africa@worldsurfleague.com
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Web: www.aspafrica.com
WSL Hawaii/Tahiti Nui
66-250 Suite D200, Kamehameha Hwy,
Haleiwa, HI 96712
USA
Ph Members: +1-808-497-1167
Ph Admin: +1-808-492-8551
Email: hawaii@worldsurfleague.com
Mailing Address: PO Box 223
Haleiwa, HI 96712
USA
WSL Japan
2-16-2 1F
Kugenuma Kaigen
Fujisawa
Japan
Ph: +81-466-302-888
Fax: +81-466-302-889
Email: japan@worldsurfleague.com
WSL South America
Rodovia Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga, 3339
Bloco C - Salas 308/309 - Rio Tavares
Florianópolis - SC - Brasil - CEP: 88048-301
Brazil
Ph: +55-48-3232-1009
Fax: +55-48-3232-1576
Email: southamerica@worldsurfleague.com
Web: www.aspsouthamerica.com.br
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