
 

 

RELATÓRIO SURF 

MODALIDADE SURF DATA: 05 e 06/12/2020 

INICIO 08h – 07h30 LOCAL: Barra Da Tijuca, posto 4 

RESULTADO Em anexo VENCEDOR: Em anexo 

DIR. DE PROVA Guilherme Aguiar 

GER. DE PROVA Pedro Falcão 

ARBITROS 
Marcio Monteiro, Paulo Dolabella, Rubens Goulart, Marcos Moulin, 
Daniel Hardman, Claudio Alberti, Felipe Baltazar e Fred Baltazar. 

COORD. LOCAL Milton Waksman 

 
Relatório Surf: 

O evento foi realizado no posto 4 – Barra da Tijuca, na altura do nº 3800 da Av. Lucio 
Costa, em uma área belíssima da praia da Barra. 

A competição teve a condução técnica da FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO – FESERJ, tendo sua execução técnica gerenciada pelo diretor e gerente de prova 
Guilherme Aguiar e Pedro Falcão, os quais realizaram um excelente trabalho com sua equipe.  

A competição teve início às 08h, no sábado dia 05/12/20, como previsto, iniciando com 
a categoria masculina e em seguida a feminina, realizando as fases classificatória, eliminatórias 
e repescagem, porém, a bateria única da repescagem feminina foi adiada para o dia seguinte 
(domingo) dia 06/12/20, devido às condições do mar e do vento, tendo o dia de seu 
encerramento às 16h45. 

O segundo dia de competição 06/12/20, teve início as 07h30, com a bateria única da 
repescagem feminina e seguiu com fases eliminatórias masculinas e femininas até a grande final, 
disputada homem a homem e mulher a mulher no confronto direto. 

A competição foi encerrada às 13h45, com as entregas das medalhas e troféus, onde 
foram premiados com medalhas os 03 (três) primeiros atletas com a maior pontuação dentro 
de cada gênero (conforme planilha em anexo) e foram premiadas com troféus as 03 (três) 
instituições com a maior pontuação no somatório dos resultados individuais. 

Todos os protocolos sanitários foram executados durante todo o evento e não houve 
qualquer intercorrência médica, que tenha necessidade de ser relatada. 
 
Delegados : 

1. Claudio Luis Rodrigues 

2. Gabriela Penha da Costa 

3. Eduardo Dutra de Souza Silva 

4. Rafael Desidério de Araújo 

5. Janaina Telles dos Santos Miranda 


