
CIRCUITO HANG LOOSE SURF ATTACK 2020. 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ETAPA 1 

I Etapa Hang Loose Surf Attack 2020 

I Etapa – PRAIA DE ITAMAMBUCA – UBATUBA – DE 16 A 18 DE NOVEMBRO 

PRAZO PARA ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DE SP MANDAREM LISTAGENS : 

Das 8:00hs do dia 5 de novembro às 18:00hs do dia 12 de novembro. 

As listagens devem ser enviadas para marcosbukao@gmail.com  

As Associações devem somente mandar nome de atletas que tem certeza que irão 

comparecer . Surfistas que tiverem seus nomes inseridos em baterias e não forem 

substituídos ficarão impedidos de futuras participações no circuito Hang Loose. A partir 

das 18:00hs do dia 12 de novembro eventuais vagas restantes estarão abertas a 

surfistas avulsos , sem prioridades e por ordem de chegada até se completar todas as 

baterias . 

INSTRUÇÕES PARA ENVIO : 

1) Não existe mais cotas de vagas por Associações . As Associações estão livres 

para mandar quantos  nomes desejarem para cada categoria desde que 

tenham certeza de que estes atletas comparecerão caso consigam a vaga . 

Atletas que tiverem seus nomes inseridos em baterias , faltarem e não forem 

substituídos ficarão impedidos de futuras participações no Hang Loose Surf 

Attack até saldar o débito . 

2) IMPORTANTE : As listagens deverão conter os nomes EM ORDEM DE 

PRIORIDADE para cada categoria . 

3) As vagas serão distribuídas de acordo com o Ranking por Cidades de 2019 , uma 

a uma para cada cidade , seguindo-se a prioridade estabelecida por cada 

Associação até se completar o limite estabelecido para cada categoria. 

4) O valor das inscrições será de R$ 130,00 ( Cento e Trinta Reais ) para cada 

categoria . 

5) Categorias :  

Sub 18 – Nascidos a partir de 2002 inclusive. 

Sub 16 – Nascidos a partir de 2004 inclusive. 

Sub 16 Feminino – Nascidas a partir de 2004 inclusive 

Sub 14 – Nascidos a partir de 2006 inclusive. 

Sub 12 – Nascidos a partir de 2008 inclusive. 

Sub 10 – nascidos a partir de 2010 inclusive. 
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