
CIRCUITO HANG LOOSE SURF ATTACK 2020 

INSCRIÇÕES PARA SURFISTAS DE OUTROS ESTADOS 

ATENÇÃO : Este comunicado é exclusivo para surfistas residentes FORA do Estado de São 
Paulo . Surfistas quem morem em qualquer cidade do Estado de São Paulo , mesmo que 
tenham vindo de outros estados , NÃO são considerados surfistas de Outros Estados . 
 
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES : 
 
Das 8:00hs do dia 5 de novembro de 2020  as 18:00hs do dia 10 de novembro de 2020. 
 
O custo da inscrição será de R$130,00 ( Cento e Trinta Reais ) por categoria . 
 
LOCAL DA ETAPA : Praia de Itamambuca – Ubatuba – SP 
 
DATAS DO EVENTO : De 16 a 18 de novembro de 2020 . 
 
O número de vagas destinadas a cada categoria por etapa é : Sub 10 = 3 vagas ; Sub 12 = 3 
vagas ; Sub 14 = 3 vagas ; Feminino Sub 16 = 3 vagas ; Sub 16 = 6 vagas ; Sub 18 = 6 vagas . 
 
Como solicitar as vagas : 

1) O interessado deverá encaminhar um e-mail para marcosbukao@gmail.com  indicando 
claramente seu nome , ano de nascimento , estado de origem e categoria desejada . 

2) Fazer o depósito do valor TOTAL equivalente as vagas solicitadas na conta: 
Banco Bradesco – Agencia 779 – Conta Corrente 85.703-3 em nome de Marcos A.C. 
Esmanhoto. 

3) Anexar o comprovante de depósito ao e-mail enviado . 
 
IMPORTANTE : Não serão aceitas solicitações por Whatsapp , Facebook , Messenger , 
Telefone ou qualquer Rede Social . Também não serão considerados pedidos feitos diretamente 
a Federação Paulista de Surf . E-mails com dados incompletos ou não acompanhados do 
comprovante de depósito também não serão considerados . Toda solicitação recebida 
corretamente receberá um e-mail de confirmação .  
 
Quem não receber essa confirmação significa que o pedido de inscrição não foi aceito . 
 
Prioridades para preenchimento das vagas: 

a) Ranking do Hang Loose Surf Attack 2019 na categoria solicitada. 
b) Ranking do Hang Loose Surf Attack 2019 na categoria de idade inferior a solicitada . 
c) Ranking do Circuito Brasileiro CBS 2020 na categoria solicitada. 
d) Ranking do Circuito Brasileiro CBS 2020 na categoria de idade inferior a solicitada. 
e) Equilíbrio entre os Estados. 
f) Ordem de chegada dos depósitos . 

 
No dia 11 de novembro será divulgada a lista dos atletas que garantiram suas vagas .Surfistas 
que não estiverem nesta lista poderão optar por ter seu dinheiro devolvido imediatamente ou se 
preferirem poderão aguardar pela possibilidade de conseguirem a vaga como alternates para a 
listagem final , junto com os surfistas das cidades do Estado de São Paulo . Esta listagem final 
será divulgada no dia 13 de novembro . 
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