
 

 

COMUNICADO AOS ATLETAS 
 

 

Além da publicação do novo livro de regras versão 2013, a diretoria da ABW 

(Associação Brasileira de Wakeboard) comunica as novas regras para participação no 

Circuito Paulista e Brasileiro de Wakeboard 2013 : 

 

Categoria Intermediário - A categoria Intermediário passa a fazer parte do Circuito 

Brasileiro de Wakeboard 2013. 

 

Categoria Profissional - A categoria Profissional será realizada em 3 estágios :  

 

- Rodada Classificatória 

- Semi-final (8 atletas) 

- Final (4 atletas) 

 

Os 6 melhores atletas ranqueados estarão automaticamente pré-classificados para a 

Semi-final.  

 

Os demais atletas, deverão participar da rodada classificatória, onde os 2 melhores 

avançam para semi-final. Não haverá repescagem. 

 

Semi-final : 8 atletas, sendo os 6 melhores do ranking, mais os 2 vencedores da rodada 

classificatória, em 2 baterias de 4 atletas. Avançam para a final os 2 melhores de cada 

bateria. 

 

Final : 4 atletas em bateria única. 

 

Para definição dos 6 atletas pré-classificados será sempre utilizado o ranking mais 

atual. Para a primeira etapa de 2013 será considerado o ranking final de 2012. Para as 

demais etapas será considerado o ranking 2013 atualizado após a realização da 

etapa anterior. 

 

Caso algum dos 6 melhores ranqueados não esteja presente, a vaga será cedida ao 

7º colocado e assim por diante. 

 

Quem pode participar : Todos os atletas que já tenham competido na categoria PRO 

em campeonatos anteriores, e atletas que tenham nível (ver indicação de nível da 

categoria) ou que sejam indicados pela ABW. 

 

WILD-CARD - É opção da ABW convidar algum atleta (brasileiro ou estrangeiro) de 

reconhecida capacidade técnica para participar da semi-final. Neste caso, somente 

o vencedor da rodada classificatória avançará a semi-final. 

 

Caso algum atleta da Pro queira migrar para categoria Open, ele deverá fazê-lo no 

momento da inscrição. Atleta PRO eliminado na rodada classificatória não poderá 

participar da Open. O atleta Open que atingir nível Pro e desejar ou for convidado 

pela ABW a subir de categoria, deverá permanecer na nova categoria até o final do 

circuito. 

 

As demais categorias seguem conforme as indicações de nível. A ABW poderá, a 

qualquer momento, alterar a categoria de determinado atleta, caso entenda que ele 

esteja participando no nível errado, visando sempre a melhor competitividade da 

categoria. 



 

 

CATEGORIAS 
 

Guia para escolha da categoria : 

 

 

Dente de Leite – Para atletas de até 9 anos (masc/fem) 

 

Mirim – Para atletas de 9 a 12 anos (masc/fem) 

 

Iniciantes/Fem.Amador – Para atletas sem nenhuma experiência em campeonatos. 

 

Intermediário – Atletas que já participaram de campeonatos e executam 

consistentemente pulos de 2 ondas dos 2 lados (wake-to-wake toe side e heel side), 

pegadas na prancha (grabs), giros de 180º, e manobras de base trocada 

(switchstance). É aceito 1 invertido básico ou rotação de 360º. 

 

Avançado/Feminino Open – Executam algumas manobras (invertidos básicos, 

rotações, glides ou blinds) em sua passada, e tem experiência em obstáculos. 

 

Open – Para atletas que estão acima da Avançado, mas ainda não atingiram o nível 

da Profissional. Atletas que buscam participar da categoria PRO. Também para atletas 

que deixaram a PRO recentemente. Invertidos básicos, Raleys e rotações de até 540º 

são comuns nesta categoria. 

 

Profissional (PRO) – Somente atletas de alto nível, classificados por índice técnico. É a 

primeira divisão do wakeboard. Invertidos com handle pass e giros acima de 540º são 

recomendados. 

 

 

O wakeboard é julgado de forma subjetiva, portanto esta não é uma indicação de 

manobras obrigatórias ou limitantes. Em caso de dúvida, consulte a ABW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, Fevereiro de 2013. 


