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1. INTRODUÇÃO

No Brasil a CBRASB – Confederação Brasileira de Bodyboarding possui chancela da CBSURF -
Confederação Brasileira de Surf para administrar o esporte no país. A CBRASB possui certificação
do Ministério dos Esportes e está em conformidade com a nova legislação esportiva Brasileira.

2. NÍVEIS DE EVENTOS

No Circuito Brasileiro de 2022 teremos a classificação dos eventos profissionais por nível,
sendo a classificação levando em conta somente o valor da premiação conforme abaixo:

NÍVEL DO EVENTO PERÍODO (²) PREMIAÇÃO MÍNIMA (¹) PONTUAÇÃO

3 Estrelas 4 dias R$ 35.000,00 1000 pontos

4 Estrelas 4 dias R$ 40.800,00 1100 pontos

5 Estrelas 4 dias R$ 50.800,00 ou mais 1200 pontos

¹ Premiação mínima considerando evento com as categorias Profissional Masculino e Feminino,
observar quadro de distribuição no anexo II para os eventos com somente uma categoria;

² Em caso de evento com somente uma categoria a quantidade de dias poderá ser inferior a 4 dias
mediante autorização prévia da Diretoria de Marketing e Eventos desde que solicitado 60 dias antes
do início do evento.

Os eventos amadores seguirão a base de 1000 pontos independente da qualificação da
categoria profissional.

Os prêmios ofertados sob forma de premiação em dinheiro, somente serão pagos aos
respectivos vencedores. Não será admitida a divisão de montante que venha a sobrar por falta de
competidores a ser premiado. Estes valores, caso sobrem, será de responsabilidade do organizador
do evento e sua destinação é de sua total responsabilidade.

Um evento pode ser denominado PRIME e contemplar apenas a categoria masculina
ou feminina. Neste caso a etapa oferecerá o montante total de premiação por estrelas e
valerá a pontuação na base de 1200.

3. CALENDÁRIO, HOMOLOGAÇÃO E TAXAS

Toda etapa válida para o circuito brasileiro deverá ser homologada pela Confederação
Brasileira de Bodyboarding.

Os eventos poderão contemplar as categorias Profissional Masculino, Profissional Feminino ou
ambas.

3.1. CALENDÁRIO 2022

Os interessados em realizar uma etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding 2022 deverão
enviar um e-mail para atendimento@cbrasb.com.br com as seguintes informações:

Local (Praia, Cidade e Estado);
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Nível do evento (estrelas – se 5 estrelas, informar valor pretendido de premiação);
Data pretendida para execução do evento;
Categorias (PRO Masculino ou PRO Feminino ou ambos);
Comprovação de capacidade técnica (relatório de eventos realizados);
Comprovação de capacidade financeira (carta de patrocinador, carta de
prefeitura/governo);
Carta de intenção assinada (modelo em anexo) com firma reconhecida;
Para os estados que possuem Federação em atividade, ofício da Federação assinado pelo
Presidente chancelando a etapa.

Após receber o pedido de inscrição de evento a CBRASB terá o prazo de 15 (quinze) dias para
enviar resposta para o requerente através do e-mail com o contrato de homologação de evento.

Para que a data seja reservada e o evento publicado no calendário oficial da CBRASB, além
de assinar o contrato com a CBRASB, o organizador deverá efetuar um depósito do valor referente
ao valor da homologação do evento na conta da CBRASB e enviar o comprovante por e-mail. O
valor depositado não será devolvido para o organizador em caso de desistência.

Somente após a assinatura do contrato e a confirmação do depósito o evento será incluído no
calendário oficial da CBRASB.

Dados bancários:

Confederação Brasileira de Bodyboarding
CNPJ: 17.846.706/0001-71
Banco do Brasil
Ag. 1489-3
Conta: 56361-7

Obs. A CBRASB poderá isentar do pagamento antecipado da taxa de homologação os
organizadores que fizeram parte do circuito nos anos anteriores.

3.2. HOMOLOGAÇÃO DO EVENTO

Os organizadores deverão efetuar o pagamento da taxa de homologação dos eventos com até
2 meses (60 dias) de antecedência de sua realização, mediante assinatura de contrato entre a
Federação/empresa organizadora e a CBRASB.

NÍVEL HOMOLOGAÇÃO

✩✩✩ R$ 2.000,00

✩✩✩✩ R$ 3.000,00

✩✩✩✩✩ R$ 4.000,00

3.3. HOMOLOGAÇÃO DE EVENTOS ESPECIAIS

Todas as competições nacionais válidas ou não para o ranking dos atletas em 2022, desafios e
torneios isolados podem obter a chancela CBRASB, mediante o cumprimento de normas que serão
determinadas caso a caso.
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Caberá análise da diretoria para determinar forma de homologação, buscando em conjunto
cumprir os requisitos estruturais, técnicos e de comunicação para que o evento se enquadre nos
padrões de qualidade CBRASB.

4. CATEGORIAS E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

Relação de categorias e vagas para os eventos válidos para ranking dos atletas de 2022.

CATEGORIA NÚMERO DE VAGAS

Profissional Masculino 48

Profissional – Open Feminino 32

Open Masculino 32

Open Feminino 8

Sub 16 32

Master 35 16

TOTAL 168

Obs. A distribuição das vagas pode ser remanejada conforme demanda de inscrições, mediante
autorização do Diretor Técnico do evento.

5. FILIAÇÃO

A filiação é obrigatória para os atletas TOPS (TOP 16 Masculino e TOP 4 Feminino) e será paga
em taxa única até o dia 10/03/2021.

O atleta TOP que não efetuar o pagamento da taxa no prazo estipulado perde sua vaga de
TOP durante todo o circuito de 2022 e sua vaga será automaticamente disponibilizada para os
alternates, tendo estes o prazo de 2 dias para efetuar o pagamento após a convocação.

CATEGORIA VALOR

Pro Masculino Top 16 R$ 350,00

Pro Feminino Top 4 R$ 350,00

5.1. Taxa de Adesão CBRASB (POR ETAPA)

Todos os demais atletas efetuam o pagamento da taxa de adesão CBRASB “por etapa”
obrigatória, juntamente com a taxa da inscrição do evento em um boleto único.

Obs. Os atletas enquadrados na FILIAÇÃO (TOPS) não pagam taxa de adesão por etapa.

Caso o organizador queira isentar alguma inscrição, ele deverá solicitar um cupom de
desconto para a CBRASB para que o atleta pague somente o valor referente à taxa da CBRASB.
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6. INSCRIÇÃO E TAXA DE ADESÃO CBRASB

A inscrição será feita através da plataforma online, site www.e-inscrição.com.Br.

Ao valor de cada inscrição é adicionado a taxa de adesão CBRASB:

PROFISSIONAL AMADORA

Taxa de inscrição R$ 300,00 R$ 200,00

Taxa de adesão R$ 80,00 R$ 60,00

Valor final da inscrição no evento R$ 380,00* R$ 260,00*

* O site cobra uma taxa de administração de 8% por inscrição.

O pagamento poderá ser feito através de boleto bancário, cartão de crédito e pix.

Durante o Circuito Brasileiro de 2022, será proibido efetuar inscrição na praia. As inscrições
terminarão 3 dias antes do evento e a lista de inscritos será disponibilizada ao Diretor Técnico do
evento para sorteio e divulgação das baterias.

7. PAGAMENTOS

O pagamento da comissão técnica, homologação e premiação será de responsabilidade do
organizador que deverá repassar os recursos para a CBRASB. A entidade será a responsável por
efetuar os depósitos.

Obs. A CBRASB poderá utilizar os valores recebidos das inscrições para arcar com esses
custos garantindo a credibilidade da entidade e do evento perante atletas e funcionários.

Caso haja necessidade de proceder de outra maneira o organizador deverá obrigatoriamente
depositar os valores de comissão técnica, homologação e premiação na conta da CBRASB 2 dias
úteis antes do início do evento.

7.1. ADIAMENTO

Se por motivo de força maior o evento não puder ser finalizado, a premiação e pontuação
serão distribuídas igualmente para todos os atletas que estiverem na fase em que a competição foi
interrompida.

8. CATEGORIAS

CATEGORIA LIMITE DE IDADE

Profissional Masculino Sem limite

Profissional – Open Feminino Sem limite
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Open Masculino Sem limite

Open Feminino Sem limite

SUB 18 Ter completado 18 anos em 2022 (2004)

Master 35 Ter completado 35 anos em 2022 (1987)

9. PREMIAÇÃO

9.1. CATEGORIAS PROFISSIONAIS

A divisão da premiação das categorias profissionais está demonstrada no anexo II.

9.2. CATEGORIAS AMADORAS

As categorias amadoras terão a sua premiação conforme abaixo:

COLOCAÇÃO PRÊMIOS

1º Prancha + Nadadeira + Kit

2º Prancha + Nadadeira + Kit

3º Prancha + Nadadeira + Kit

4º Prancha + Nadadeira + Kit

Especificações:

PRÊMIO ESPECIFICAÇÃO

Prancha Prancha modelo profissional que deverá ser pré-aprovado pela CBRASB

Nadadeira Nadadeira modelo profissional que deverá ser pré-aprovado pela CBRASB

Kit Kit contendo um mínimo de 3 peças (camisas, bermudas, mochilas, boné
etc.)

9.3. TROFÉUS

É obrigatório premiar com troféu as seguintes colocações:

CATEGORIA PROFISSIONAL
MASCULINO

PROFISSIONAL
FEMININO AMADORES

TROFÉUS
(x24)

Campeão Campeã Campeão

Vice-Campeão Vice-Campeã Vice-Campeão
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3o colocado 3o colocada 3o colocado

3o colocado 3o colocada 4o colocado

10. EQUIPE TÉCNICA & MÍDIA

Para 2022, foi definido o padrão descrito abaixo em termos de equipe técnica e comunicação:

FUNÇÃO DESCRIÇÃO

Coordenador Geral
Responsável pela gestão e controle geral de todos os eventos da
temporada.

Diretor de prova
Responsável pela elaboração, organização e aplicação do cronograma do
evento. Gestão dos inscritos e alocação no cronograma, observando
critérios técnicos para chaveamento das baterias e round’s do evento.

Tour Manager
Responsável por toda coordenação, preparação e implementação das
regras descritas neste regulamento e fiscalização do cumprimento destas
em cada evento.

Mídia Manager

É responsável perante o Diretor Técnico pela preparação e implementação
de um plano de mídia para o evento, que consistirá em pré, durante e pós
evento, visando maximizar o interesse pelo evento, promovendo a
participação de todas as partes interessadas e a distribuição de
informações e resultados para públicos-alvo e em geral.

Head Judge

Responsável pela coordenação do julgamento durante o evento.
O juiz chefe será nomeado pelo Diretor Técnico da CBRASB e se manterá
no cargo por toda a temporada.
O Juiz Chefe será o responsável por entregar o Head Judge Report para o
Diretor Técnico para compilar a avaliação do quadro de juízes.

Juiz Nacional Responsável por julgar os atletas dentro da água em todos os eventos

Juiz Regional
Responsável por julgar os atletas dentro da água em eventos na sua
região

Juiz de Prioridade
Responsável pela determinação da posse de prioridade de onda dos
atletas.

Spotter
Auxilia os árbitros na chamada e visualização das ondas, mas não julga os
atletas.
O Spotter se reporta ao Juiz Chefe do evento.

Locutor e Locutor
Web

Responsável por apresentar o evento aos atletas e espectadores de uma
forma divertida e instrutiva. O locutor deve fornecer atualizações
consistentes de pontuação ao vivo para os atletas nos momentos
apropriados. O locutor se reporta ao Diretor Técnico do evento.

Equipe de
Foto/Vídeo

Responsáveis pela produção dos vídeos e fotografia da competição.
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Beach Marshall

Responsável por efetuar o check-in de todos os competidores, garantir
que eles recebam a cor correta da lycra e informá-los pessoalmente das
regras de bateria:
- Número máximo de ondas que podem ser surfadas por cada
competidor,
- Número de ondas a serem incluídas na pontuação,
- Duração da bateria,
- Cores do disco de tempo,
- Toques de buzina [um toque para iniciar e dois para terminar a bateria],
- Tempo de remo,
- Ponto de partida.
Os competidores devem ser solicitados a usar seus coletes de competição
da coleta na praia Marshall antes de sua bateria voltar após a bateria.

Assessor de
Imprensa

Responsável por dar visibilidade ao evento. Faz releases, recebe e
informa a imprensa sobre o evento. O assessor trabalha antes, durante e
depois da competição e se responsabiliza por entregar o relatório de mídia
ao término do evento.

Transmissão Live Equipe responsável pela transmissão online do evento

Social Mídia
Responsável por subir conteúdo nas redes sociais (CBRASB e dos
organizadores) em tempo real no evento

10.1. ESCALAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

FUNÇÃO CBRASB ORGANIZADOR

Diretor Técnico 1

Tour Manager 1

Head Judge 1

Juiz Nacional (x3) 3

Assessoria de Imprensa 1

Juiz Regional (x3) 3

Juiz de Prioridade 1

Spotter 2

Locutor Web 2

Locutor 2

Equipe de Foto/Vídeo ¹ X

Beach Marshall 1

Social Mídia 1
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Equipe de Transmissão Online ¹ X

¹ A equipe de Foto/Vídeo & Transmissão Online está sujeita a análise técnica e aprovação do Tour
Manager CBRASB, bem como a criação dos clips e highlights será supervisionada por ele.

Obs. Todos os nomes que trabalharão nos eventos nacionais deverão ser pré-aprovados
pela CBRASB e ela PODERÁ vetar qualquer nome que julgar não qualificado para trabalhar no
evento.

10.2. SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA (POR DIA)

FUNÇÃO Valor

Coordenador Geral ¹ R$ 350,00

Diretor Técnico ¹ R$ 350,00

Tour Manager ¹ R$ 350,00

Head Judge ¹ R$ 350,00

Juiz Nacional (x3) ¹ R$ 300,00

Juiz Regional (x3) R$ 250,00

Juiz de Prioridade R$ 250,00

Spotter R$ 200,00

Locutor Web (x2) R$ 200,00

Locutor (x2) R$ 200,00

Beach Marshall R$ 200,00

Assessoria de Imprensa a definir

¹ Pagamento block (considera toda a janela do evento independente de ter ou não atividade na
praia).

Obs. Os demais cargos receberão apenas por dia de evento trabalhado.

11. PLANO DE MÍDIA
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Os organizadores deverão seguir a orientação da CBRASB conforme plano de mídia em
anexo (anexo IV)

12. TRANSPORTE

Todo o transporte dos membros da comissão técnica é de responsabilidade do organizador.
Distancias de até 4 horas de viagem (território nacional) podem ser feitas em ônibus executivo.
Acima, somente de avião.

13. AJUDA DE CUSTO

O organizador deverá reembolsar ao oficial, a título de ajuda de custo, as despesas que
contemplem a locomoção até o aeroporto e ou rodoviária e alimentação durante o deslocamento.

As despesas deverão ser comprovadas através de relatório de despesas contendo o
comprovante da despesa e deverão seguir os limites descritos abaixo:

DESPESA LIMITE

Café da Manhã R$ 20,00

Almoço R$ 40,00

Jantar R$ 40,00

Locomoção (taxi, serviço de
aplicativo)

Livre, desde que comprovada por recibo ou e-mail do
aplicativo indicando itinerário

14. HOSPEDAGEM

Todos os membros da comissão técnica devem ser acomodados em hotéis que oferecem
conforto, segurança e climatização. A hospedagem deve ser disponibilizada um dia antes do início
da competição e até 1 dia depois do seu término.

Quarto Duplo

Todos os quartos da comissão técnica deverão ser simples ou duplos, salvo acordo prévio entre as
partes. É proibido o uso de colchonetes.

Exceções devem ser aprovadas previamente com o Diretor de Marketing e Eventos da CBRASB.

15. ALIMENTAÇÃO

Todos os membros da comissão técnica devem receber três refeições por dia que incluem: café da
manhã, almoço e jantar. Lanches e salgados não são considerados como uma refeição.

A alimentação deverá ser disponibilizada por todo o período que o estiver à disposição do evento.

16. ESTRUTURA

a) ÁREA DOS ATLETAS
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Todo o evento tem que ter uma área reservada para os competidores. Essa área tem que
ser coberta, ampla, segura, com espaço para alongamento, aquecimento, concentração e deve
ter boa visibilidade da água.

Técnicos, esposas, namoradas e pessoas cadastradas podem ter acesso a essa área
desde que autorizados pelo diretor do evento e/ou o organizador do evento.

b) MESA DE FRUTAS E HIDRATAÇÃO

É obrigatório ter uma área com frutas e água gelada (pelo menos 60 litros de água por dia)
para os atletas e comissão técnica durante todo os dias de competição.

c) BACKDROP PREMIAÇÃO & ENTREVISTAS

É obrigatório o uso de um backdrop para a premiação dos atletas e para a entrevistas. A
sugestão é que área de premiação deve ser elevada e o tamanho mínimo do backdrop é de 4
(largura) x 3 (altura) e o piso com pelo menos 2 metros de profundidade.

d) SALA DOS JUÍZES

São necessárias seis baias (currais) para que os juízes, o juiz chefe e locutor trabalhem.
Cada baia deve ser separada por uma divisória.

e) SALA DE SECRETARIA

É indicado a existência de uma sala cercada por bancadas ou mesas e cadeiras e
segura. Esse local será usado para reuniões, emissão de ofícios e pagamento de atletas e
comissão técnica.

f) SALA DE IMPRENSA

É obrigatório uma área ampla, com mesas, cadeiras, internet (wi-fi) para que possam
trabalhar.

g) SISTEMA DE NOTAS E TRANSMISSÃO AO VIVO

É obrigatório o uso do sistema de notas oficial da CBRASB (STACT), bem como o serviço
transmissão ao vivo de todas as etapas do Circuito Brasileiro de Bodyboarding com no mínimo duas
câmeras. Fica sob responsabilidade do organizador viabilizar a contratação dos serviços mediante a
aprovação técnica da CBRASB.

h) CAMISETAS DE LYCRA PARA COMPETIÇÃO

São obrigatórios 3 jogos (12 unidades no total) de camisas de lycra tamanho M para uso
dos competidores nas cores Vermelho, Branco, Amarelo e Azul.

São aconselhadas 2 camisas de lycra com cores cítricas (Sugestão Laranja) para os
seguranças de água e apoio de praia. A palavra segurança deve estar estampada em local visível
na camisa.

i) UNIFORMES OFICIAIS



Página 12 de 18

É obrigatório que cada membro da comissão técnica receba 1 uniforme a cada 2 dias de
trabalho.

j) BANDEIRAS DE MARCAÇÃO

São obrigatórias a instalação de duas bandeiras de marcação que deverão ser usadas para
delimitar a área de competição dos atletas dentro da água.

k) BANDEIRA DE TEMPO

Três bandeiras nas cores verde, amarelo e vermelho com no mínimo 1x1 metro quadrados devem
ser fixadas no beach marshall ou na lateral da estrutura do centro técnico. As bandeiras deverão
estar fixadas em mastros com pelo menos 5 metros de altura.

l) SECRETARIA

Todo o material de secretaria como papeletas, pranchetas, canetas, deverá ser fornecido pelo
organizador.

m) QUADRO DE BATERIAS

Um quadro contendo, o cronograma e as baterias, devem ser fixados em um local visível para que
os atletas, imprensa e público tenham acesso.

A confederação poderá penalizar financeiramente o organizador que não respeitar as
regras pré-estabelecidas (vide anexo III) nesse caso os valores serão retidos no repasse
das inscrições.

APROVAÇÃO

Kleber Leite Filho
Diretor Marketing & Eventos

Marcelo de Brito Rocha Lima
Presidente
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Eder Luciano
Presidente

Conselho de Atletas
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ANEXO I – DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS

CL. 3 4 5 CL. 3 4 5 CL. 3 4 5

1 1000 1100 1200 33 320 420 520 65 160 260 360

2 860 960 1060 34 315 415 515 66 158 258 358

3 730 830 930 35 310 410 510 67 156 256 356

4 670 770 870 36 305 405 505 68 154 254 354

5 610 710 810 37 300 400 500 69 152 252 352

6 583 683 783 38 295 395 495 70 150 250 350

7 555 655 755 39 290 390 490 71 148 248 348

8 528 628 728 40 285 385 485 72 146 246 346

9 500 600 700 41 280 380 480 73 144 244 344

10 488 588 688 42 275 375 475 74 142 242 342

11 475 575 675 43 270 370 470 75 140 240 340

12 462 562 662 44 265 365 465 76 138 238 338

13 450 550 650 45 260 360 460 77 136 236 336

14 438 538 638 46 255 355 455 78 134 234 334

15 425 525 625 47 250 350 450 79 132 232 332

16 413 513 613 48 245 345 445 80 130 230 330

17 400 500 600 49 240 340 440 81 128 228 328

18 395 495 595 50 235 335 435 82 126 226 326

19 390 490 590 51 230 330 430 83 124 224 324

20 385 485 585 52 225 325 425 84 122 222 322

21 380 480 580 53 220 320 420 85 120 220 320

22 375 475 575 54 215 315 415 86 118 218 318

23 370 470 570 55 210 310 410 87 116 216 316

24 365 465 565 56 205 305 405 88 114 214 314

25 360 460 560 57 200 300 400 89 112 212 312

26 355 455 555 58 195 295 395 90 110 210 310

27 350 450 550 59 190 290 390 91 108 208 308

28 345 445 545 60 185 285 385 92 106 206 306

29 340 440 540 61 180 280 380 93 104 204 304

30 335 435 535 62 175 275 375 94 102 202 302

31 330 430 530 63 170 270 370 95 100 200 300

32 325 425 525 64 165 265 365 96 98 198 298
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ANEXO II – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES

Evento✩✩✩ - R$ 35.000,00

PROFISSIONAL MASCULINO PROFISSIONAL FEMININO

1º (x1) R$ 5.100,00 1º (x1) R$ 5.100,00

2º (x1) R$ 3.500,00 2º (x1) R$ 3.500,00

3º (x2) R$ 1.700,00 3º (x2) R$ 1.700,00

5º (x4) R$ 900,00 5º (x4) R$ 900,00

9º (x8) R$ 500,00 9º (x8)

Total R$ 19.500,00 Total R$ 15.500,00

Evento✩✩✩✩ - R$ 40.800,00

PROFISSIONAL MASCULINO PROFISSIONAL FEMININO

1º (x1) R$ 6.000,00 1º (x1) R$ 6.000,00

2º (x1) R$ 4.000,00 2º (x1) R$ 4.000,00

3º (x2) R$ 2.000,00 3º (x2) R$ 2.000,00

5º (x4) R$ 1.000,00 5º (x4) R$ 1.000,00

9º (x8) R$ 600,00 9º (x8)

Total R$ 22.800,00 Total R$ 18.000,00

Evento✩✩✩✩✩ - R$ 50.800,00

PROFISSIONAL MASCULINO PROFISSIONAL FEMININO

1º (x1) R$ 7.000,00 1º (x1) R$ 7.000,00

2º (x1) R$ 5.000,00 2º (x1) R$ 5.000,00

3º (x2) R$ 2.500,00 3º (x2) R$ 2.500,00

5º (x4) R$ 1.400,00 5º (x4) R$ 1.400,00

9º (x8) R$ 700,00 9º (x8)

Total R$ 28.200,00 Total R$ 22.600,00

Obs. Caso o Diretor Técnico do evento julgue necessário alterar o formato do evento, a distribuição
da premiação poderá ser alterada sem aprovação prévia.
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EVENTOS PRIME

PROFISSIONAL MASCULINO OU FEMININO

✩✩✩ ✩✩✩✩ ✩✩✩✩✩

1º (x1) R$ 9.000,00 R$ 10.000,00 R$ 13.000,00

2º (x1) R$ 6.000,00 R$ 7.500,00 R$ 9.000,00

3º (x2) R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 4.500,00

5º (x4) R$ 1.600,00 R$ 2.000,00 R$ 2.550,00

9º (x8) R$ 800,00 R$ 1.000,00 R$ 1.200,00

Total R$ 35.000,00 R$ 40.700,00 R$ 50.800,00

ANEXO III - CHECKLIST CONTROLE DE EVENTO

ITEM CHECK MULTA

3 jogos de lycras (Vermelho, Branco, Amarelo e Azul) R$ 500,00

Bandeira de tempo (Amarelo, Verde) + Mastro R$ 500,00

Buzina de tempo R$ 500,00

Cronometro R$ 100,00

Solução visual para sistema de prioridade R$ 500,00

Internet R$ 2.000,00

Bandeira de marcação de área de competição R$200,00

Estrutura com separadores para juízes. R$200,00

Impressora com suprimentos (tinta e papel – se possível
reciclável) R$ 200,00

Descumprimento do anexo IV (Plano de Mídia dos Eventos) R$ 2.000,00

Falta de água e mesa de frutas para os atletas R$ 200,00 p/ dia

Obs. Caso haja algum imprevisto com algum dos itens acima, desde que comprovado, a CBRASB
poderá substituir a multa ao organizador por uma advertência considerando o máximo de duas
infrações.
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ANEXO IV – PLANO DE MÍDIA DOS EVENTOS

Fotos do local & atletas:

É obrigatório a disponibilização de fotos do local da competição, ondas e performance de
atletas 30 dias antes do início para movimentação nas mídias sociais.

Arte do evento:

É obrigatório a produção da arte do evento em conjunto com o diretor de comunicação. O
material deverá ser veiculado com 30 dias de antecedência (ideal) e no mais tardar com 15 dias de
antecedência.

Teaser do evento:

É obrigatório a produção de um teaser de chamada do evento. O clipe deverá ter no mínimo 1
minuto e no máximo 2 minutos e deve ser veiculado nas mídias com 30 dias de antecedência (ideal)
e no mais tardar com 15 dias de antecedência.

Mídias Sociais

É obrigatório a produção da arte para capa de Facebook & Instagram, miniaturas & avatar. O
material deverá ser disponibilizado com 30 dias de antecedência (ideal) e no mais tardar 15 dias
antes do início do evento.

É aconselhável que a organização disponibilize um(a) funcionário(a) (Social Media) para gerar
conteúdo em tempo real nas redes sociais do evento e da CBRASB. Esse(a) profissional fica fica
sob a supervisão do Tour Manager.

Highlights

É obrigatório a produção de 01 clipe por dia de evento com os melhores momentos de
competição.

É obrigatório a inserção da identidade visual do evento, dos principais patrocinadores do
evento e da CBRASB.

Conteúdo Bruto

É obrigatório ao organizador disponibilizar a CBRASB o material bruto captado ou sob prévio
acordo os clipes abertos em seus programas de origem (Premiere/ Final Cut) para produção de
matéria extra e uso nas mídias da CBRASB.

Aplicação da logomarca da CBRASB e seus parceiros

É obrigatório a inserção da logomarca da CBRASB e seus parceiros oficiais em todas as peças
de divulgação do evento.

Obs. Caso o evento seja produzido em conjunto com outro evento, fica facultativo o uso das
logomarcas dos parceiros oficiais.
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