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1. INTRODUÇAO 
 
Com o objectivo de aumentar o número de provas existentes em cada ano 
desportivo, criando condições para uma concorrência saudável entre 
organizadores de provas, e acelerar o correcto desenvolvimento de atletas, 
técnicos e principalmente a modalidade, a Federação Portuguesa de Surf  (FPS) 
criou este documento, no sentido de facilitar a tarefa a todos os interessados em 
realizar provas a contar para o “CIRCUITO NACIONAL DE  LONGBOARD”, 
“CIRCUITO NACIONAL DE  SKIMBOARD” e “CIRCUITO NACIONAL DE  
STAND UP PADDLE”, que, homologado pela FPS, apura anualmente os 
CAMPEÕES NACIONAIS DE LONGBOARD, SKIMBOARD E SUP, nas suas 
diversas categorias. 

 
Em nome de todos os praticantes destas modalidades, a FPS agradece o Vosso 
interesse pela modalidade e compromete-se colaborar de forma empenhada, com 
as organizações das provas, os patrocinadores e a comu nicação social para 
que possamos fazer de cada uma das provas destes circuitos, um sucesso ao 
nível da sua divulgação, das estruturas utilizadas, do espectáculo e do “fair 
play”.  
 
        A Direcção da FPS 
 
 
 
2. REQUESITOS 
 

Para realizar uma prova de qualquer um destes CIRCUITOS NACIONAIS é 
necessário: 
 

2..1 ENVIO DE CANDIDATURA PARA FPS (anexo 4) 
 

2..2 AUTORIZAÇÃO DA CAPITANIA LOCAL  
Pode ser obtida através de carta dirigida ao Comandante Capitão do Porto da 
Capitania em questão. Deverá ser requerida autorização para o local de prova, 
assim como para o local alternativo. 
 

2..3 PALANQUE:  
Um abrigo de conforto razoável, resistente à adversidade do clima (chuva e 
vento), equipado com fonte de energia eléctrica, um mínimo de 4 mesas e 6 
cadeiras, separadores adequados entre os juízes e devidamente vedado ao 
público e atletas, proporcionar boas condições de visibilidade ao corpo de 
juízes. 
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2..4 SISTEMA DE SOM 

Sistema de som com capacidade para informar os atletas dentro de água a 
competir, das notas das suas ondas e classificação durante as baterias, 
interagir com o publico e anunciar decisões oficiais. 
 

2..4 SINAL DE CONTAGEM DE TEMPO E PRIORIDADES:  
Obrigatório - Sinal Contagem de Tempo - Disco de cerca de 1m² pintado com 
um lado de Verde e outro lado de Amarelo ou Vermelho.  
Opcional - Sistema de Prioridades em Heats – Este sistema é da 
responsabilidade do organizador e terá de ser aprovado pelo DTP. A opção de 
utilização deste sistema terá de ser incluída na candidatura.  
 

2..5 CAMISOLAS DE LICRA:  
2 Conjuntos de 4 camisolas de licra de diferentes cores, que terão de constar 
na seguinte lista: Vermelho/Laranja/Rosa; Branco; Amarelo/Verde ou 
Preto/Azul. 
 

2..6 SISTEMA INFORMÁTICO:  
O software relativo ao sistema informático de processamento de pontuações, 
será providenciado directamente pela FPS. A FPS disponibilizará também 4 
computadores/tablets para utilização dos juízes no julgamento da prova. 
 
No SC Skimboard, o sistema de pontuações é apenas utilizado para efeitos de 
tabulação. 
 

2..7 MATERIAL INFORMÁTICO:  
A organização do evento disponibilizará 1 impressora, com um tinteiro novo, e 
uma ligação internet, de preferência por via de um router 4G. 
 

2..8 PAINEL DE RESULTADOS  
Painel para afixar resultados, e placar com organigrama da prova 
 

2..9 LOCAIS DE ABRIGO: (Opcional)  
Um contentor ou tenda para atletas e pessoal técnico, sendo preferível a 
existência de um para cada um dos grupos mencionados.  
 

2..10 PODIO:  
Para realização de cerimónia de entrega de prémios. 
 

2..11 TROFÉUS: 
Mínimo 4 - para os finalistas de cada prova  
 

2..12 BANDEIRAS DE MARCAÇÃO DA ÁREA DE PROVA  
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Duas bandeiras para a definição da área de competição. Esta bandeiras 
deverão ter ter tamanho a formato que sejam facilmente identificáveis por 
todos os agentes envolvidos na prova, atletas, juízes, publico, etc. 
 

2..13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA TODOS OS ENVOLVID OS NA PROVA 
 

2..14 RECIPIENTES PARA RECOLHA DE LIXO:  
Podem ser solicitados à Câmara Municipal ou Junta de Freguesia da zona. 
 

2..15 CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
3.      PESSOAL 
3..1 DIRECTOR DE PROVA  

Membro da organização que garante o funcionamento da estrutura, do 
pessoal envolvido na organização da prova, e a existência de todos os itens 
necessários constantes na respectiva candidatura. 
 

3..2 DIRECTOR TÉCNICO e CHEFE DE JUÍZES  
Membros do corpo técnico da FPS, e seu representante na prova. Ao DT 
cabe a definição do programa da competição, assim como garantir que se 
cumprem todos os regulamentos da FPS. O Chefe de Juízes é responsável 
pelo trabalho da equipa de juízes, garantindo a imparcialidade, e justiça dos 
resultados de cada bateria, assim como da avaliação dos juízes. 
 

3..3 EQUIPA TÉCNICA 
A equipa técnica é nomeada pela FPS, após a homologação da prova, e é 
composta por: 
4 Juízes qualificados. 1 juíz de categoria Internacional; 3 juízes de categoria 
Nacional. Na eventualidade de ser utilizado o sistema de prioridades, corpo 
técnico será acrescido de um juiz de categoria Nacional com funções de juiz 
de prioridades. 
 

3..4 COMENTADOR/ANIMADOR: (speaker)  
Informa os atletas em competição sobre as suas prestações e descreve ao 
público o desenrolar do evento, anuncia todas as séries e seus 
intervenientes por nome e cor, interferências, prioridades e resultados 
obtidos. 
 

3..5 BEACH MARSHAL:  
Elemento nomeado pela organização para integrar a equipa de trabalho sob 
a supervisão do Director Técnico. Distribui as licras de competição e muda 
os sinais visuais de contagem de tempo. Informa os atletas da duração das 
bateria e do número de ondas a pontuar. 
 

3.6  SPOTTER-TIMER/TABULADOR:  
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Elementos nomeados pela organização para integrar a equipa de trabalho 
sob a supervisão do Director Técnico. Controlam o tempo de duração de 
cada bateria, e identificam os atletas para auxílio do júri, verificam as notas 
inseridas no sistema informático estão em conformidade com folhas de juiz. 

 
3.7 SEGURANÇA:  

Deve ser informada da realização da prova uma ou mais forças de 
segurança (ex: Bombeiros, Cruz Vermelha, etc.) próximas do local para que 
estejam preparadas para intervir.  
 

4.       PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES 
4..1 ATLETAS  

A participação nestes circuitos está limitada a federados na FPS. Poderão 
participar dois tipos de federados, Federados Atletas e Federados 
Praticantes. Os participantes com licença de Federado Praticante não serão 
incluídos no ranking, não poderão receber premiação monetária, os seus 
resultados só serão utilizados em termos de seeding para ordenamento 
entre Federados Praticantes, após seeding do Federados Atletas. 

 
4..2 CATEGORIAS  

O Circuito de Longboard terá uma categoria de Open, uma categoria de Sub 
18. 
O Circuito de Stand Up Paddle Wave terá uma categoria de Open e uma 
categoria de Sub 18. 
O Circuito Nacional de Skimboard uma categoria de Open, uma categoria de 
Sub 16 Masculino. 
 

4..3 INSCRIÇÕES 
As inscrições deverão ser efectuadas através do site F.P.S. até 48 horas 
antes do início da prova.  
Após o prazo de inscrição será estabelecida uma lista de espera, que será 
ordenada por ordem de chegada, por mail, através do mail 
fps@surfingportugal.com  até às 12horas do ultimo dia útil anterior ao 
evento, ou no local de prova até final da primeira ronda. Os atletas 
constantes desta lista não têm direitos de seeding. A entrada em 
competição fica condicionada aos lugares vagos nos heats e faltas de 
comparência. Esta lista de espera funcionará apenas para a 1ª fase da 
prova e não poderá ser efectuada outra grelha de prova. 
 

4..4 LIMITE DE INSCRITOS 
Os Circuito de Longboard e Stand Up Paddle Wave estarão limitados por 
etapa a 32 participantes na categoria de Open, e de 16 participantes na 
categoria de Sub 18.  
O Circuito Nacional de Skimboard terá um limite de 32 participantes na 
categoria de Open, 16 participantes na categoria de Sub 16 Masculino. 
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4..5 TAXAS  

O valor das inscrições nas provas não poderá ser superior aos constantes 
na tabela do (anexo 1) deste caderno de encargos. 
 

5.      CALENDARIZAÇÃO 
 

5..1 DURAÇÃO DOS EVENTOS  
As provas terão a duração de um dia. 

 
5..2 NUMEROS DE EVENTOS POR CIRCUITO 

Cada um destes circuitos está limitado a um máximo de 5 eventos. 
 
5..3 CANDIDATURAS  

As candidaturas poderão ser individuais ou múltiplas, isto é, de uma única 
prova, ou de duas provas independentes em dois dias consecutivos da 
mesma modalidade ou de modalidades diferentes. 
 
O envio das candidaturas à organização das provas deve ser feito tão cedo 
quanto possível, com o limite de 15 de Novembro de 2017 
 

5..4 PRAZOS 
A primeira data disponível para realização da prova será a de 01 de Março 
2018. 
 

5..5 ENCERRAMENTO DO CALENDÁRIO  
O calendário será encerrado o mais tardar até ao dia 20 de Dezembro de 
2017.  
 

5..6 RESERVA DE DATA  
A FPS apenas fará a reserva da data pedida pela candidatura, após receber 
o pedido de homologação.  
A viabilidade desta data será confirmada por escrito pela FPS, até ao dia 30 
de Novembro de 2017. No caso de indisponibilidade da data a FPS inicia-se 
um processo de diálogo entre a entidade organizadora e a FPS com o intuito 
de encontrar uma data alternativa. Na eventualidade de não se encontrar 
uma alternativa a candidatura será considerada indeferida. 
As provas serão, tanto quanto possível, calendarizadas para datas 
diferentes, havendo, no entanto, possibilidade de coincidência de datas 
entre diferentes Circuitos. 
 

5.7 ADIAMENTO E CANCELAMENTO DE EVENTOS  
Apenas serão feitas a alterações ao calendário, adiamentos de eventos, por 
motivo de condições extremas que ponham em causa a segurança dos 
agentes desportivos. 
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Todas e quaisquer situações passíveis de configurar-se como 
extraordinárias (ex: má previsão de ondas, ocorrências de força maior do 
foro pessoal, número diminuto de inscrições, etc) não serão tidas em conta 
para efeitos de adiamento de eventos. 

 
5..8 CRITÉRIO 

O critério de escolha de atribuição das candidaturas será feito segundo o 
seguinte critério: 
Dois, dos 5 eventos, serão escolhidos com base na avaliação dos eventos 
do ano anterior pela Direção Técnica Nacional. 
Os restantes eventos serão escolhidos com base no seguinte critério: 
1 - Número de rankeados na região. A região será definida pelos mesmos 
critérios dos circuitos regionais de surf (30%) 
2 - Número de rankeados do clube no circuito do ano transacto (25%) 
3 - Número de rankeados, categoria de sub18, do clube no circuito do ano 
transacto (5%) 
3 – Nível de premiação do evento (20%) 
4 - Número de federados da modalidade do clube candidato até ao dia 15 
de Novembro de 2017. (15%) 
5 - Data escolhida, e a sua interação com o restante Calendário Desportivo 
Nacional. (5%) 
6 - A data de entrada da candidatura, ordem de chegada. (Factor de 
desempate). 
 
 

6.      ESTIMATIVA DE CUSTOS POR EVENTO  
6..1 A CARGO DA ORGANIZAÇÃO  

Cada prova terá custos fixos, que deverão ser quantificados por cada 
organização. Para efeito desse cálculo, deverão ser consideradas para 
além das despesas de premiação constantes no anexo 1, despesas com: 

• Alimentação do Director Técnico/Chefe de Juízes e da equipa técnica. 
• Custos de alojamento, para a noite anterior ao evento para os 

membros de staff técnico que eventualmente residam a mais de 
100km's do local de prova. Esta situação não será aplicável à maioria 
dos eventos. 

• Na eventualidade de candidaturas para mais de um evento, também 
estarão a cargo da organização as despesas de alojamento do 
Director Técnico/Chefe de Juízes e da equipa técnica. 

• Artigo 12º do código do IRS  (ver ponto 8 deste caderno de 
encargos) 

  
6..2 A CARGO DA FPS  
 Ficarão a cargo da FPS as seguintes despesas: 

• Honorários e subsídios de deslocação do Director Técnico, Chefe de 
Juízes, e equipa técnica. 
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• Sistema informático de processamento de pontuações. 
 
7.     PREMIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

 
7..1 PREMIAÇÃO  

A premiação destina-se apenas às categorias de Open. 
 

7..2 TABELAS  
As provas classificam-se numa tabela de A’s e Estrelas (anexo 1) , e as 
pontuações de cada prova variam dependendo da premiação, conforme a 
tabela do anexo 3 . 
 

7..3 DISTRIBUIÇÃO DO PRÉMIO  
 A distribuição do prémio monetário, varia consoante o valor do prémio 
global, e deve ser dividido pelos atletas conforme consta na tabela do anexo 
2. 
 

7..4 PAGAMENTO DO PRÉMIO  
• Aos atletas participantes que cheguem a lugares onde haja 

premiação deve ser permitido o seu levantamento imediatamente 
após a sua eliminação, com excepção dos 4 finalistas que ficam 
obrigados a participar na cerimónia de entrega de prémios. 

• A FPS e ou o Promotor reservam-se o direito de fazer o pagamento 
(por transferência bancária ou cheque) e gestão das premiações 
monetárias aos atletas.  

• Se a FPS prescindir do direito de gestão e pagamento das 
premiações, deverá o Promotor efectuar o pagamento dos prémios no 
último dia de prova, imediatamente após o final da prova, 
preferencialmente através de transferência bancária ou cheque.  

• Qualquer outro prazo para pagamento deverá ser objecto de acordo 
escrito celebrado com cada um dos atletas com direito a premiação, o 
qual será comunicado / enviado a FPS (fps@surfingportugal.com) . 
Em todo o caso, o Promotor não poderá nunca pagar a premiação 
devida em prazo superior a 15 (quinze) dias a contar da data de 
recepção do recibo.  

• Será conferido aos atletas um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 
final da respectiva prova para reclamarem o prémio e entregarem o 
recibo, sendo que, caso a prova se realize no mês de Dezembro o 
prazo limite é o encerramento do ano fiscal em questão.  

• As premiações monetárias que, em face do exposto nos parágrafos 
anteriores, não sejam pagas aos atletas, reverterão na íntegra para a 
FPS que, no final da época procederá à re- distribuição de 50% do 
valor líquido de impostos sob a forma de prémio monetário extra aos 
campeões nacionais da correspondente categoria. IMPOSTO SOBRE 
PRÉMIOS 
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7..5 CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS  

As cerimónias de entrega de prémios devem sempre ter lugar no local de 
prova imediatamente (máximo de 60minutos) a seguir ao término do evento. 
 

8. TRIBUTAÇÃO DA PREMIAÇÃO MONETÁRIA  
Os prémios monetários serão liquidados apenas aos atletas que 
cumulativamente cumpram os seguintes requisitos:  

• Estarem preferencial e devidamente colectados, nos termos do artº 
151 do CIRS (Código do IRS) como Desportistas, correspondente à 
actividade 1323 da Tabela de Actividades do CIRS e apresentar o 
respectivo recibo;  

• Fazer retenção de IRS, nos termos do artigo 71º do código do IRS, à 
taxa em vigor, para todos os atletas, visto que a premiação 
anunciada é ilíquida (i.e., antes de imposto).  

• Note-se que os Desportistas estão isentos de IVA, nos termos do 
artigo 9º nº16 do código do IVA.  

• Os atletas poderão optar por outro enquadramento de actividade, 
como por exemplo o de Prestadores de Serviços, Empresários em 
Nome Individual ou sócios de uma empresa (unipessoal ou quotas) 
que comprovadamente explore os seus próprios direitos de imagem. 
Neste caso, deverá o atleta notificar, antes de cada prova, a FPS 
(fps@surfingportugal.com) do seu enquadramento fiscal por forma a 
ser autorizado ou não a utilizar a referida documentação ou 
enquadramento aquando do recebimento da premiação, uma vez 
que algumas entidades associativas sem fins lucrativos não 
deduzem o IVA cobrado e podem, neste caso, exigir do atleta o 
recurso exclusivo ao recibo como Desportista. 

•  Independentemente da entidade que liquide os prémios, em 
nenhuma circunstância será permitido o pagamento de premiações 
monetárias a atletas que ou não estejam colectados ou que 
apresentem recibos e documentos, ainda que fiscalmente válidos, 
de outro contribuinte.  

    
9. TITULOS 
9..1 CAMPEÃO NACIONAL  

Serão considerados “CAMPEÃO NACIONAL DE LONGBOARD”, 
“CAMPEÃO NACIONAL DE SUP WAVE”, ou “CAMPEÃO NACIONAL DE 
SKIMBOARD”, em cada uma das categorias, os atletas que obtenham maior 
pontuação no somatório dos seus melhores resultados, considerando 
metade mais um evento do número de provas que constituem o respectivo 
circuito até um máximo de quatro  resultados. 
No caso do circuito ser composto por 5 contam os 4 melhores resultados. No 
caso do circuito ser composto por 4 ou 3 provas contam os 3 melhores 
resultados, Na eventualidade do circuito ser composto por menos de 3 
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provas não será descartado nenhum resultado para apuramento do 
Campeão Nacional. 

 
10.  DIVULGAÇÃO  

A FPS / organização estabelecerá um acordo no sentido de realizar 
cobertura fotográfica e jornalística de cada evento, de forma a enviar “notas 
de imprensa” via “E-Mail” a toda a imprensa especializada. 
No dia anterior a cada evento será enviado anuncio da realização da prova, 
“rankings”  e fotografia apropriada, (i.e. cartaz do evento) e no ultimo dia de 
prova, novamente nota de encerramento, “rankings” actualizados e 
fotografia apropriada (i.e. vencedores)   
NET: 
Todas as informações relativas ao circuito e a cada evento individualmente 
(i.e. cartaz oficial) estarão à disposição de todos, permanentemente, na 
página oficial da FPS. 
Este serviço não terá quaisquer custos para as organizações. 

 
11.    DIREITOS DAS ORGANIZAÇÕES  

Atribuição do nome do evento. 
Exploração de todos os espaços publicitários na área de prova. 
Exploração de imagens de televisão e rádio. 
Exploração de todos os pontos de venda de produtos na área de prova. 
Valores provenientes de inscrições. 
2 Wild cards, categorias open e 1 nas outras categorias. 
 

12.    DIREITOS DA FPS 
Atribuição do título de CAMPEÃO NACIONAL DE LONGBOARD, SUP 
WAVE e de SKIMBOARD, nas suas diversas categorias. 
Direitos de divulgação e comercialização de imagens de TV e Vídeo a nível 
nacional e internacional, para efeitos de divulgação do circuito, e de 
formação de juízes e treinadores da FPS. 
Direitos de venda de produtos oficiais da FPS nos locais de prova. 
 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 
A FPS reserva-se o direito de proceder a alterações a este caderno de 
encargos se entender ser necessário. Nesta situação informará toas as 
candidaturas que á tiverem sido apresentadas e fará menção a esta 
sitação no seu website. 
As situações não previstas neste caderno de encargos serão resolvidas de 
acordo com os restantes regulamentos que enquadram a prática destas 
modalidades sendo a sua aplicação da responsabilidade da Direcção 
Técnica da Prova, Direcção Técnica Nacional Conselho de Arbitragem, 
Conselho Disciplinar, e Direcção da F.P.S., em função da situação em 
causa. 
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14. ANEXOS 
 
 ANEXO 1 - Tabela de Correspondência da Premiação Monetária com 

Pontuação e Taxas. 

 ANEXO 2 - Tabela de distribuição da Premiação Monetária. 

 ANEXO 3 - Tabela de Distribuição da Pontuação. 
 

ANEXO 4 - Ficha de Candidatura à Realização de Prova 
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Anexo 1  

Tabelas de Correspondência da Premiação 

Monetária com Pontuação 

 (EM EURO €) 
 

 
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE PROVAS 

 

    PROVA PRÉMIO PONTUAÇÃO INSCRIÇÃO 

 

  

A 250.00 1000 20.00   

AA 500,00 1000 20,00   

AAA 1.000,00 1000 25,00   

AAAA 1.500,00 1000 30,00   
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 Anexo 2  

Tabelas de distribuição da Premiação Monetária 

 (EM EURO €) 
 
 

CLASS. A AA AAA AAAA 

  250,00 500,00 1000,00 1500,00 

1 125,00 175,00 350,00 525,00 

2 65,00 100,00 200,00 300,00 

3 40,00 75,00 150,00 225,00 

4 20,00 50,00 100,00 150,00 

5 (x2)  30,00 60,00 90,00 

7 (x2)  20,00 40,00 60,00 

 
 
Nos eventos até 16 inscritos, o formato poderá decorrer, a partir das meias finais, em man on man. 
Neste caso aplica-se a a seguinte tabela: 
 
 

CLASS. A AA AAA AAAA 

  250,00 500,00 1000,00 1500,00 

1 125,00 175,00 350,00 525,00 

2 65,00 100,00 200,00 300,00 

3 (x2) 30,00 62,50 125,00 187,50 

5 (x2)  30,00 60,00 90,00 

7 (x2)  20,00 40,00 60,00 
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Anexo 3  

Tabela de distribuição da Pontuação  
 
 

Class. Pontos  

  A 

  AA  

  AAA 
AAAA  

1º 1000 
2º 860 
3º 730 
4º 670 
5º 610 
6º 583 
7º 555 
8º 528 
9º 500 
10º 488 
11º 475 
12º 462 
13º 450 
14º 438 
15º 425 
16º 413 
17º 400 
18º 395 
19º 390 
20º 385 
21º 380 
22º 375 
23º 370 
24º 365 
25º 360 
26º 355 
27º 350 
28º 345 
29º 340 
30º 335 
31º 332 
32º 329 
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Anexo 4  

Circuitos Nacionais das Modalidades de Promoção  
 

FICHA DE CANDIDATURA A REALIZAÇÃO DE 
PROVAS 

 
 
 
NOME DO EVENTO:________________________________________________ 

DATA PRETENDIDA:________________________________________________ 

ENTIDADE ORGANIZADORA:________________________________________ 

CLUBE ASSOCIADO:_______________________________________________ 

LOCAL DO EVENTO:_______________________________________________ 

LOCAL ALTERNATIVO:______________________________________________ 

DIRECTOR DE PROVA:______________________TEL:___________________ 

E-MAIL:__________________________________________________________ 

PREMIAÇÃO DA PROVA EM EURO:___________________________________ 

 
Notas: 
 
Declaro que desejo que o acima descrito evento seja sancionado pela FPS, e 
inscrito no calendário do seguinte Circuito Nacional: 
 
- CIRCUITO NACIONAL DE LONGBOARD 
 
- CIRCUITO NACIONAL DE STAND UP PADDLE WAVE 
 
- CIRCUITO NACIONAL DE SKIMBOARD 
 
com o compromisso de que o farei decorrer conforme as regras da FPS em vigor. 
 
Tomei conhecimento, e aceito, que se o evento fôr cancelado, a FPS exigirá uma 
caução no valor dos honorários do staff técnico para candidaturas futuras. 
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Assinatura     Data 


