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REGULAMENTO DE COMPETICIÓN 
Federación Galega de Surf 

 
O deporte do Surf enténdese, e é coñecido internacionalmente, comoa a maneira de deslizarse 
sobre as ondas utilizando para elo distintas ferramentas. A modalidade de surf é xenérica e as 
súas disciplinas varían dependendo da ferramenta e técnica utilizada. 

 
Neste sentido facemos notar as disciplinas utilizadas e recoñecidas pola ISA (Internacional 
Surfing Association) que, a súa vez serán as disciplinas oficiais da Federación Galega de Surf. 

 
DISCIPLINAS: 

Surf 
Bodyboard  
Longboard 
Kneeboard 
Skimboard 
Bodysurf (Surf a Pecho)  
Tándem Surf  
Town-in Surf. 
Stand Up Paddle surf (SUP) 
 
SURF. Forma de deslizarse sobre as ondas cunha táboa de surf en posición erguida. 
 
BODYBOARD. Forma de deslizarse sobre as ondas cunha táboa de bodyboard en posición 
deitada. As táboas de bodyboard terán as seguintes características: 

a)  Serán flexibles e incluirán algunha parte do corpo sobre o exterior da táboa. 
b)  As táboas non excederán de 152 cm. 
c)   O uso das aletas é obligatorio nas categorías menores de 18 anos e opcional nas 
outras. 

 
LONGBOARD. Forma de deslizarse sobre as ondas cunha táboa ou tablón de determinadas 
características e medidas en posición erguida. As medidas do tablón de longboard serán as 
seguintes: 

a)   A lonxitude mínima será de 274 cm. medida en línea recta (non sobre o tablón). 
b)   O ancho será de 127 cm. como mínimo no seu punto máis ancho, máis a anchura de 

30 cm. Cara arriba dende o rabo e a anchura de 30 cm. cara atrás dende a punta 
frontal. 

 
STAND UP PADDLE SURF (SUP). Forma de deslizarse de pe en posición erguida sobre as 
ondas cunha táboa axudados por un remo. 
 
SKIMBOARD. Forma de deslizarse sobre as ondas lanzando a táboa dende a praia cara a 
onda, saltar sobre a táboa e surfear a onda. 
 
KNEEBOARD. Forma de deslizarse sobre as ondas cunha táboa na posición de xeonllos, 
podéndose utilizar aletas. 
 
BODYSURF. Forma de deslizarse sobre as ondas sen táboa algunha, utilizando soamente o 
corpo e podéndose utilizar aletas. 
 
TANDEM SURF. Forma de deslizarse sobre unha taboa especialmente deseñada para soportar 
o peso de duas persoas, realizando unha serie de espectaculares rutinas e posturas ornamentais 
con suma destreza e beleza.  
 
TOWN-IN SURF. Modalidade na que o surfista e arrastrado coa sua taboa por unha moto de 
auga enganchados por unha corda para deslizarse sobre as ondas. 
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1.-CALENDARIO. 

 
As probas de competición do Circuito Galego de Surf, do Campionato Galego de Surf ou 
calquera outra organizada pola Federación Galega de Surf, disputaranse nas datas 
establecidas pola Comisión Delegada ou Asemblea Xeral da FGS. 

 
2.- ÁMBITO XEOGRÁFICO. 

 
Tódalas competicións disputaranse na costa galega, onde as condicións sean axeitadas pola 
súa calidade de ondas e organizativas. 

 
3.- DISCIPLINAS. 

 
As disciplinas de competición serán: Surf, Bodyboard, Longboard, Kneeboard, Skimboard, 
Bodysurf, Stand Up Paddle Surf, Tándem surf e Town-in Surf. 
As disciplinas nas probas do Circuito Galego serán, como mínimo, Surf e Bodyboard, e as do 
Campionato Galego serán, como mínimo, Surf, Bodyboard e Longboard. 

 
4. CATEGORÍAS. 

 
Os  campionatos  organizados  pola  Federación  Galega  de  Surf  poderanse  celebrar  nas 
seguintes categorías: 

 
Open: Sen limitación de idade. 
Master: 35 anos ou máis. 
Señor: 28 anos ou máis. 
Júnior (Sub 21): Aqueles deportistas que no ano de emision da licenza teñan ata 21 
anos incluidos. 
Xuvenil (Sub 18): Aqueles deportistas que no ano de emision da licenza teñan ata 18 
anos incluidos. 
Cadete (Sub 16): Aqueles deportistas que no ano de emision da licenza teñan ata 16 
anos incluidos. 
Infantil (Sub 14): Aqueles deportistas que no ano de emision da licenza teñan ata 14 
anos incluidos. 
Alevín (Sub 12): Aqueles deportistas que no ano de emision da licenza teñan ata 12 
anos incluidos. 

 
Tódalas categorias anteriores poderán ser en categoría masculina e feminina. 

 
5.- PARTICIPANTES 

 
Para poder competir en calquera campionato organizado pola Federación Galega de Surf, no 
caso dos deportistas galegos é necesario posuir a Licenza de Federado do ano actual da 
Federación Galega de Surf, sen incluír o tipo de licenza “cursillista”, coa que non se podera 
competir en ningún campeonato; para os deportistas non galegos é necesario ter en vigor unha 
Licenza de Federado de Surf de calquer autonomía ou país. 
 
O deportista non galego con licenza de calquera autonomía ou país, non puntuara dentro do 
ranking, para facelo tera que tramitar a licenza coa Federacion Galega de surf. 

 
Para competir no Campionato Galego é necesario ter a condición de galego e a Licenza de 
Federado do ano actual da Federación Galega de Surf. 
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6.- REGRAS DE COMPETICIÓN. 

 
Tódolos campionatos organizados pola Federación Galega de Surf rexiranse polo presente 
regulamento, coa excepción de probas e campionatos de nivel nacional ou internacional que 
requirán a aplicación dun regulamento doutra organización. 

 
Naquelas situacións que, por calquer motivo, non se contemplen no presente regulamento, ou 
requiran algunha precisión non prevista, poderán resolverse fora da mesma, tomándose entón 
coma referencia o Regulamento da F.E.S., A.S.P., E.S.F. e I.S.A., a criterio do Comité de 
Competición. 

 
O descoñecemento deste Regulamento non exime da obriga do seu cumprimento. 
Os clubes que organicen un campionato en colaboración coa Federación Galega de Surf, 
deberán aplicar as regras de competición tal e coma figuran no presente regulamento. 
As modificacións do presente regulamento son facultade da Comisión Delegada e da Asemblea 
Xeral da Federación Galega de Surf. 

 
O Circuito Galego de Surf estará coordinado directamente pola FGS, en colaboración directa 
cós clubes ou entidades organizadoras de cada unha das probas. 

 
Para elo, en cada Campionato estará presente un Delegado da FGS quen, exercendo dita 
coordinación, velará para que se cumpra o Regulamento e se segan as directrices que 
previamente establecese a Federación Galega de Surf có organizador. 

 
Créanse os cargos de Delegados da FGS para a competición e o de Director de Competición, 
estos cargos serán desempeñados polas persoas desinadas pola Comisión Delegada da FGS. 
 

- Nota: na modalidade de Longboard, se aplicaran os criterios de puntuación que o Xefe de 
xuíces estime oportuno, dadas as condicións de mar, sempre en consenso cos 
participantes de cada proba. 

 
7.- ORGANIZACIÓN DE CAMPIONATOS. 
A organización de campionatos por parte da Federación Galega de Surf, estará formada por: 

 
1. DIRECTOR DE COMPETICIÓN. (non podera participar como competidor nas probas que 

dirixa) 
2.       DELEGADO DA FEDERACIÓN GALEGA DE SURF. 
3.       XEFES DE XUICES: SURF E BODYBOARD. 
4.       XUICES: SURF E BODYBOARD. 
5.       XUIZ DE RESULTADOS E SUMAS. 

STAFF ORGANIZACIÓN: 
6.       BEACH MARSHALL. 
7.       SPEAKER. 
8.       SPOTER. 
9.       ENCARGADO INFRAESTRUCTURA E MONTAXE. 
10.     COLABORADORES MONTAXE. 
11.     RESPONSABLE DO BAR-TENDA. 
12.     FOTOS E MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
O clube ou organizador do campionato deberá aportar un mínimo de dous colaboradores para 
as funcións de montaxe de infraestructuras, Beach Marshall, Speaker e Spoter. 

Tódolos compoñentes da organización deberán: 

Ter licenza de federado da FGS en vigor. 
Levar uniforme de campionato. 
Levar acreditación. 
Cumprir o horario. 
Seriedade e profesionalidade no traballo. 
Seguir as directrices do director de competición. 
Ter acceso á zona restrinxida a xuices e organización.
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8.- ZONA DE COMPETICIÓN. 

 
A zona de competición, que estará debidamente señalizada con dúas bandeiras que se 
cravarán na area, por enriba do límite aproximado da marca alta, deberá estar totalmente libre 
de practicantes de surf e de bañistas no momento de escomenzar cada ronda de mangas. 

 
A Organización de cada campionato será directamente responsable de ter libre a zona de 
competición durante a mesma, efectuando os avisos ó efecto que se consideren necesarios 
para elo. Se algún participante desobedecera reiteradamente estos avisos, poderá ser 
sancionado por elo. 

 
 
 
9.- HORARIO / TABOEIRO DE ANUNCIOS / RESULTADOS. 

 
O Director de Competición xunto có Delegado ou representante da Federación Galega de Surf 
son os únicos autorizados a fixar ou alterar o horario, sempre de acordo có Xefe de Xuices e o 
organizador. Calquera outra fonte non será oficial. 

 
No horario de competición deberá figurar a hora prevista e a duración para as inscricións e 
confirmación de inscricións, reunión cós competidores e técnicos, inicio da competición, orde 
previsto de mangas e horario aproximado de finais e entrega de premios. 

 
A hora de comezo, tanto da xornada de cada campionato, poderá retrasarse, pero non 
adiantarse sobre as anunciadas. 

 
O nome do Director de Competición figurará no taboeiro de anuncios de cada campionato. 

 
Se un surfista abandoase a zona do campionato e perdese a súa manga fiándose de calquera 
outra fonte, darase por non presentado e non terá dereito a reclamar, ademáis de recibir a 
sanción correspondinte. Se por calquer circunstancia se celebrase unha manga tras anunciar o 
Director de Competición o seu aprazamento e algún participante non asistise a ela, a manga 
poderase repetir. 

 
Haberá un taboeiro de resultados e anuncios no que, primeiro, se publicarán coa debida 
antelación a composición de cada fase, cós nomes e as cores das licras correspondintes, 
podéndose prever unha información de horario aproximado para os participantes, que non será 
vinculante para a Organización. 

 
Se os surfistas fan constar expresamente que participan por algún clube, débese poñer o nome 
do mesmo a continuación. 

 
Neste taboeiro publicaranse o antes posible os resultados das fases e mangas obtidos despois 
da exacta verificación polo Xefe de Xuices. 

 
Os resultados das finais poderanse reservar para anuncialos no acto de entrega de premios. 

 
 
10.-COMITÉ DE COMPETICIÓN 

 
En cada campionato constituirase un Comité de Competición, que estará formado polos 
seguintes membros: 

 
O Delegado ou representante da Federación Galega de Surf na proba. 
O representante da organización ou clube local organizador. 
O Director de Competición, asistido dos Xefes de Xuices que corresponda (Surf ou 
Bodyboard). 
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Dito Comité quedará igualmente constituido ante a falta de algún dos cargos anteriores, ou a 
concurrencia dalgún deles nunha mesma persoa, sendo en calquer caso imprescindible que o 
compoñan un mínimo de dúas persoas, das cales unha pertencerá á Federación Galega de 
Surf e outra á Organización. 

 
O Comité de Competición encargarase de resolver, en primeira instancia, todos aqueles 
problemas que afecten ó normal desenrolo da proba. 

 
 
11.-COMITÉ DE DISCIPLINA. 

 
Existirá un Comité de Disciplina, que estará formado polo Delegado da Federación Galega de 
Surf e o Director da competición, asistido dos Xefes de xuices que correspondan (Surf ou 
Bodyboard). 
Será o encargado de aplicar o Regulamento de “Faltas e Sancións”. Ademáis resolverá, en 
primeira  instancia,  todas   aquelas  reclamacións  que   se   lle   plantexen  por   parte   dos 
organizadores e competidores e as que estime que deba tratar para preservar a disciplina da 
competición. En segunda instancia resolverá as apelacións que se lle presenten ás decisións 
dos Comités de Competición. 

 
 
12.-COMITE DE APELACIÓN. 

 
Existirá un Comité de Apelación da Federación Galega de Surf, onde as funcións as exercerá a 
Comisión Delegada. No caso de que algún membro desa Comisión de Apelación estivera 
directamente implicado en algún feito dos que motiven unha reclamación, non formará parte do 
Comité para ese caso concreto. 

 
Este Comité resolverá, en última instancia, as apelacións que se lle presenten ás decisións do 
Comité de Disciplina. 

 
 
13.- CONDICIÓNS PARA A COMPETICIÓN E REUNIÓN CON COMPETIDORES E 
TÉCNICOS. 

 
Ten que haber un mínimo de 45 cm. de alto das ondas para que se poida celebrar a 
competición. 
O Comité de Competición, formado polo Director de Competición, o Delegado da FGS e o 
organizador, será o encargado de aprazar ou suspender un campionato se considera que as 
condicións non son as axeitadas para unha competición de surf, podendo consultar a opinión 
dos competidores. 

 
Antes do inicio de cada campionato ou xornada de competición, convocarase ós competidores 
e técnicos a unha reunión coa organización e Xefes de Xuices coa finalidade de definir as 
condicións da competición, horarios e criterios de puntuación. 

 
 
14.- INSCRICION DOS CAMPIONATOS 

 
As inscricións ós campionatos deberán realizarse no prazo establecido na convocatoria do 
mesmo,   pagando   o   importe   de   dita   inscrición   antes   do   comezo   da   competición. 

 
A formalización de inscricións dos competidores que representen a un clube no campionato por 
equipos deberá facerse a través do técnico que represente a dito colectivo. 

 
Os prezos de inscrición para campionatos organizados pola Federación Galega de Surf serán 
os aprobados pola Comisión Delegada ou Asemblea Xeral para o ano en curso. 

 
En ningún caso se aceptará a inscrición dun deportista que non posúa a Licenza Federativa 
vixente. 
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As inscripcións dos deportistas ás probas do Circuito Galego, quedarán pechadas o xoves 
anterior ó fin de semán no que se realice a proba, quedando a mesma pendente do ingreso 
bancario da cuota de inscrición para a competición. As mangas confeccionaranse e 
comunicaranse a través da Web da FGS (www.fgsurf.com) o venres. 
O día da competición poderanse inscribir ó campionato antes do inicio do mesmo, se quedan 
prazas libres para completar o cadro de mangas; expoñéndose o deportista a: 

 
Non poder competir. 
En ningún caso se lle respetará o privilexio de ranking do Circuito. 

 
No caso das categorías infantís e xuvenís poderanse inscribir o mesmo día do campionato 
sempre que haxa ocos, que teñan un técnico e que estas inscricións sexan feitas polos seus 
respectivos técnicos. 

 
 
15.- DEREITOS DE INSCRICIÓN DOS PARTICIPANTES 

 
O pago da inscrición fixada para o campionato dará dereito a competir na modalidade elexida, 
podendo competir en tódalas categorías que correspondan pola idade. O deportista que so 
compita nuha categoría inferior, poderá beneficiarse dun prezo especial para dita categoría. 

 
Se un surfista desexa participar en máis dunha especialidade (non categorías), deberá abonar 
esta taxa tantas veces coma inscricións necesite facer. 

 
 
Poderase adquirir un BONO DE COMPETICION para a totalidade do Circuito Galego, cunha 
rebaixa do 20% sobre o prezo da inscrición de cada proba. O pago deberá facerse antes do 
inicio da primeira proba do Circuito. 

 
Os abonados ó Circuito deberán avisar, de non poder asistir a algunha proba, como máximo 
dous días antes da celebración da proba. No caso de non avisar no prazo estipulado, serán 
multados có importe da súa inscrición e sancionados con 500 puntos. 

 
 
16.- SOLICITUDE DE ORGANIZACIÓN DUN CAMPIONATO. 

 
Cando un clube queira incluir un campionato no Circuito Galego ou desenrolar unha 
competición dentro do ámbito da Federación Galega de Surf, deberá presentar a súa solicitude. 

 
As probas que conformarán o Circuito Galego, serán aprobadas pola Comisión Delegada ou 
Asemblea Xeral da FGS, según os criterios establecidos pola mesma, que poderán ser: 

 
Condicións de ondeaxe. 
Calidade da organización. 
Experiencia. 
Orzamento económico. 

 
A última proba do Circuito será rotatoria sempre que existan propostas alternativas para a súa 
organización. 

 
 
17.- EVALUACIÓN DE CADA CAMPIONATO. 

 
Trala finalización dun campionato ou, no seu caso, da última proba do Circuito de cada ano, o 
Comité Técnico da FGS presentará á Xunta Directiva un informe detallado, e individualizado, 
de cada unha das probas. 
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Baseándose en dito informe, a Xunta Directiva informará á Comisión Delegada ou Asemblea 
Xeral, para a aprobación do calendario de competición e dos organizadores das probas do 
Circuito Galego do ano próximo. 

 
 
18.- PREMIOS. 

 
Como norma xeral recoméndase celebrar o acto de proclamación de gañadores e entrega de 
premios no mesmo lugar de celebración dos Campionatos (na praia ou nun local inmediato). En 
calquer caso este acto deberá comezar, como máximo, no plazo dunha hora trala última final 
de cada campionato. 

 
A Asemblea Xeral aprobará o reparto de premios en metálico e o seu importe. 
O  organizador  e  sponsors  do  campionato  entregarán  os  premios,  non  en  metálico,  que 
desexen entre os competidores. 

 
 
19.- LOGOTIPOS. 

 
O logotipo da FGS deberá aparecer nas Iicras, carteis anunciadores do campionato, follas de 
inscrición, así coma en todo o material publicitario e documentos relativos ó mesmo. Tamén 
figurarán según condicións de contrato os logotipos das empresas e marcas colaboradoras. 

 
 
20.- PUBLICIDADE. 

 
Os organizadores de campionatos da Federación Galega de Surf, poderán expoñer publicidade 
dos seus patrocinadores no cartel anunciador, na zona da proba e en outros medios 
dispoñibles. Sempre se respetará a cuota de publicidade pactada pola Federación Galega de 
Surf para o evento, non podendo ser superior ó 80%. 
Antes  de  cada  competición    celebrarase  unha  reunión  có  fin  de  establecer  cuotas  de 
publicidade e sponsor. 

 
As licras de competición deberán levar estampado ou logotipo da FGS, así mesmo poderanse 
estampar nelas o nome, marca ou logotipo dos patrocinadores da proba. Os participantes terán 
a obriga de usalas para competir e, se o desexa a Organización, para as entregas de premios 
ou presentacións de series, se as houbese, nestes casos deberá haber un xogo de licras limpo. 
Se algún participante se negara a usar a licra oficial do campionato para competir, será 
descalificado. Se se nega a facelo para a entrega de premios, será sancionado coa pérdida do 
premio que ganase e os puntos correspondintes. 

 
Os participantes deberán poñerse as licras no momento de recollelas e quitalas ó entregalas. A 
entrega  de  licras  deberá  facerse  ó  Beach-marshall  na  zona  habilitada  para  elo.  Os 
competidores serán responsables das licras que se lles entreguen. No caso de pérdida ou 
sustracción serán descalificados, podéndolle, ademáis reclamarlles o importe. 

 
 
21.- ZONA DE CAMPIONATO. 

 
A Organización deberá dispor das seguintes zonas acotadas. 

 
ZONA DE ORGANIZACION. Consistirá nun recinto no que se encontre o estrado de xuices, a 
oficiña de información a participantes e outras instalacións para a Organización que se 
consideren oportunas. 

 
ZONA DE PARTICIPANTES. Consistirá nun recinto acotado a disposición dos competidores, 
con vistas ó pico, no que poidan deixar o seu material, observar o desenrolo doutras mangas e 
concentrarse previamente á súa. 
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22.- MATERIAL NECESARIO PARA A REALIZACIÓN DO CAMPIONATO. 

 
A organización do campionato en colaboración coa Federación Galega de Surf deberá dispor 
para a celebración do mesmo: 

 
Vallas de acotado da zona de xuices e competidores. 
Toma de electricidade ou xerador. 
4 mesas e 10 cadeiras de plástico. 
Palco ou carpa para xuices. 
Palco ou carpa para a organización. 
Carpas para competidores. 
Licras para competidores (mínimo 2 xogos, 4 cores) 
Sistema de megafonía: Equipo de música completo. 
Bocina, para sinalar o comezo e fin de cada manga. 
Panel Vermello-Verde, para sinalar que a manga se está desenrolando e a falta 
de 5 minutos para a súa finalización. 

Taboeiro de resultados e información. 
Ordenador. 
Material de oficiña e papelería. 
Carpetas e follas de xuices. 
Bandeiras para acotar a zona de competición. 

 
 
23.- PERMISOS. 

 
A Organización deberá solicitar os permisos necesarios ás autoridades competentes para 
realizar o campionato. Deberá enviar copias dos permisos á Federación Galega de Surf con 
anterioridade á celebración do campionato. 

 
 
24.- SEGUROS. 

 
A organización deberá suscribir un seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros, 
podendo a Federación Galega de Surf concertar un seguro anual que cubra tódalas probas 
organizadas por esta. 

 
 
25.- SERVICIOS AUXILIARES E EMERXENCIAS. 

 
Así mesmo, a organización deberá ter previsto un servicio de asistencia médica e de 
evacuación, tanto para o público como para os participantes (“Cruz Roja”, Protección Civil, etc.) 

 
No caso de que se prevea unha afluencia masiva de público que poida colapsar os accesos á 
zona, deberase contar coa colaboración da Policía Local, así como a acotación de zonas de 
aparcamento suficientes. 

 
 
26.- COIDADO DO ENTORNO E ORDE PÚBLICA. 

 
A Organización debe ter previsto, na medida do posible e en coordinación cós organismos 
correspondintes -procurando que tal solicitude de coordinación sea feita por escrito-, o 
mantemento da praia, dunas e outros lugares de interese natural que poidan existir nas 
inmediacións, etc., así como a recollida de lixo da zona do campionato e lugares próximos, 
antes, durante e despois da proba. 

 
A Organización de cada campionato deberá notificar por escrito ás autoridades pertinentes do 
lugar, datas e horarios da competición, có fin de que éstas tomen as medidas que consideren 
oportunas na previsión de calquer feito susceptible de alterar a orde pública. 
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27.- COMPORTAMENTO DOS PARTICIPANTES. 

 
A Federación Galega de Surf non dispón de medios para efectuar controis antidoping nos seus 
campionatos. Pese a elo, por unha elemental norma de deportividade e velando pola boa 
imaxe do noso deporte e do Circuito, no caso de evidencia de que algún participante compita 
baixo os efectos de calquer sustancia estimulante ou estupefacente e, en xeral, calquera 
prohibida pola Ley, será sancionado. 

 
Así mesmo, será sancionado, calquer participante que desenrole na zona do campionato 
calquer conducta antisocial ou delictiva, incluindo a inxesta de sustancias prohibidas. 

 
Se se comprobara que algún participante induce a outros á realización dos feitos a que fai 
referencia este punto, será expulsado da Federación Galega de Surf. 

 
Para abrir un expedente sancionador polos feitos a que fai referencia este punto, o Comité de 
Disciplina da Federación Galega de Surf, esixirá ben que a denuncia sexa ratificada, de forma 
solvente, por dúas persoas, como mínimo, ben que se aporten probas evidentes da comisión 
da falta, ou que esta se cometa de forma pública e ostensible. 

 
A Federación Galega de Surf, por medio do seu Comité de Disciplina, só poderá iniciar 
expediente sancionador a solicitude, por escrito, da organización do campionato donde se 
produciran os feitos. En dita solicitude a organización deberá expor có máximo detalle os feitos 
e aportar as probas ou testimonios que considere oportunos, que deberán ser aceptados polo 
Comité de Disciplina, en decisión razoada. 

 
 
28.- SUSPENSION DE CAMPIONATOS DO CIRCUITO GALEGO. 

 
Se un campionato se ten que suspender por calquer causa, terase en conta se se realizaron en 
dita categoría as mangas de 1/8. No caso de realizárense, adxudicarase ós competidores a 
puntuación ata esa fase, ou ata a última fase que se realizase na súa totalidade. No caso de 
que non se realizasen a totalidade das mangas de 1/8, o campionato será suspendido e se 
dará por non celebrado. 

 
Se se dá unha ausencia de ondas que imposibilite a realización do campionato, a organización 
poderá optar pola suspensión ou polo aprazamento do mesmo para outra data, previa 
autorización da Federación Galega de Surf. Se as escasas ondas antes do comezo do 
campionato impediran a realización da totalidade das mangas, o Comité de Competición do 
campionato poderá decidir comenzalo na serie de 1/8, na que entrarían, nese caso, os 32 
primeiros do Circuito na data do campionato, ou ben os 30 primeiros máis os dous invitados da 
organización se os houbese. Ó resto dos surfistas inscritos se lles devolvería o importe da súa 
inscrición. 

 
 
29.- FORMATO DOS CAMPIONATOS. 

 
Os campionatos organizados pola Federación Galega de Surf celebraranse en series 
eliminatorias, dende triales, se hai un número suficiente de surfistas ata a final. 

 
As probas do Circuito Galego celebraranse en series eliminatorias, dende 1/8 se hai un número 
suficiente de participantes, ata a final. Realizaranse as mangas de triales necesarias para 
seleccionar a 16 surfistas, quenes, xunto có TOP16 do Circuito na data do Campionato, 
formarán as mangas de 1/8. A organización poderá dispor de 2 Wild-cards (invitados) que 
entrarán directamente en oitavos de final, acompañando ó TOP14 do Circuito. 

 
Como requisito imprescindible para a realización da competición nas categorías convocadas 
para o campionato, a inscrición será dun mínimo de 4 competidores. 
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30.- CRUCES PARA A ELABORACIÓN DAS MANGAS. 

 
A partir da ronda de triales, as mangas elabóranse e axústanse mediante os cruces onde o 
organigrama se acompaña a este Regulamento ou ben seguindo o criterio de cascada. A 
opción do sistema de cruces de mangas a utilizar, será decisión do Director de Competición, ou 
por acordo da Comisión Delegada, e deberá de informarse no taboeiro de información antes do 
inicio da competición. Nun mesmo ano, o Circuito Galego deberá utilizarse sempre o mesmo 
sistema, que será aprobado previamente pola Comisión Delegada da FGS. 

 
 
 
31.- AS MANGAS. 

 
A duración das mangas oscilará entre 15 e 20 minutos. As finais serán de entre 20 e 45 
minutos. Poderanse coller un máximo de dez ondas, das cales puntuarán as dúas ou tres 
mellores a criterio do Director de Competición, que establecerá o número de ondas puntuables 
e a duración das mangas antes do inicio do campionato en coordinación cós Xefes de Xuices. 
As mangas serán de catro surfistas e clasificaranse dous para a seguinte fase, poderán facerse 
semifinais e finais de ata cinco surfistas se a organización do campionato así o requerise. 

 
O Xefe de Xuices indicará cando vai a comezar unha manga. 

 
O comezo de cada manga sinalizarase cun toque de bocina e coa colocación dunha 
sinal visual (Taboeiro, bandeira ou luz) en VERDE. 
Cando  falten  cinco  minutos  para  finalizar  a  manga  colocarase  unha  sinal  visual 
(Taboeiro, bandeira ou luz) VERMELLA e retirarase a de cor VERDE. 
O final da manga sinalizarase con dous toques de bocina e a retirada da sinal visual 
(Taboeiro, bandeira ou luz) VERMELLA. 

 
A sinal acústica que sinala o fin da manga é o primeiro dos dous toques de bocina. 

 
Será responsabilidade dos competidores o levar conta do seu número de ondas e do tempo 
transcurrido, anque o speaker poderá dar estos datos por megafonía. 

 
O inicio das mangas será anunciado polo speaker con unha conta atrás dende 10, así mesmo, 
anunciará o final da manga cunha conta atrás dende 10, có cero sonará o primeiro toque de 
bocina e será retirada a sinal visual vermella, o que indicará o final da manga. 

 
Non se poderán coller ondas antes do comezo da manga nin despois do comezo da manga 
seguinte. No caso de que un surfista esté na onda ó finalizar o tempo da súa manga, poderá 
terminala e esa onda puntuará. 

 
A onda contabilizarase a un surfista se: Realiza o take-off durante o son inicial. 
A onda non contabilizará a un surfista se: Realiza o take-off durante son final da súa manga. 

 
Se un surfista colle unha onda ou permanece no auga despois de ter o número máximo de 
ondas permitido, será penalizado cunha interferencia, xa que o coller unha onda extra impide a 
outro competidor que a colla e interfire na remada e posicionamento doutros competidores. 

 
No caso de que algún participante nunha manga abandoe o auga porque agotase o seu 
número de ondas, ou por cometer dúas interferencias na mesma, se o regresar á praia debe 
porse de pé, sexa polo estado do mar, ou por calquer outra causa que faga peligrar a súa 
integridade de non facelo, será o Xefe de Xuices quen establecerá se o feito foi imprescindible. 
Neste caso o participante non será sancionado. Neste caso o participante non poderá facer 
ningunha maniobra. 

 
Non haberá ampliacións de tempo para unha manga que xa comezou. Se por algunha razón 
tivera que pararse unha manga, ésta reanudarase no momento en que foi parada e correrá o 
período de  tempo  orixinalmente establecido. Unha  excepción a  esta  regra  será  cando  o 
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Director de Competición considere que as condicións variaran radicalmente, e repetirase a 
manga na súa totalidade. 
Para que unha manga teña validez deberán collerse, como mínimo, por un ou máis surfistas da 
manga tantas ondas coma competidores teña esa manga. 

 
O Director de Competición decidirá a orde na que se desenrolará o campionato, que deberá 
expoñer previamente no taboeiro de anuncios. 

 
Cando unha manga esté en competición, calquer surfista que interfira na zona de competición 
será penalizado coa inmediata descalificación do campionato, no caso de estar xa eliminado se 
sancionará poñéndolle -100 nos puntos correspondintes a esa proba. 

 
Calquer surfista que sofre unha onda unha vez comezada a seguinte manga será penalizado. 
A sanción será como unha interferencia. Recoméndase a tódolos surfistas que unha vez 
finalizada a súa manga saian do agua sen facer maniobras. 

 
O surfista ten a obriga de recoller a súa licra ó menos 5 minutos antes do comezo da súa 
manga. Os surfistas están obrigados a poñer e quitar a licra no lugar que se lles entregue e 
levala posta en todo momento ata a súa devolución unha vez finalizada a manga. A non 
observancia desta regra será penalizada coma unha interferencia. 
Tamén deberán levar a licra na entrega de premios e entrevistas, se así o sinala o Director de 
Competición. 

 
 
32.- PARTICIPANTES NON PRESENTADOS AS SÚAS MANGAS 

 
Se algún participante clasificado para unha ronda, ou algún TOP clasificado directamente para 
oitavos, non se presentase a súa manga, non recibirá ningunha puntuación por esa manga nin 
será sustituido por outro. Os TOP de cada campionato inscritos no mesmo e non presentados 
sen previo aviso á Federación Galega de Surf, serán penalizados con -500 puntos. 

 
Os TOP que entrarán na serie de 1/8 en cada campionato serán os primeiros 14 clasificados do 
Circuito na data do campionato inscritos para o mesmo. Se un ou máis TOP 14 do Circuito non 
se inscriben para un campionato, serán sustituidos polos seguintes do ranking. 

 
No caso de que en algún campionato non haxa Wild-cards, os seus postos serán ocupados 
polos TOP 15 e 16. 

 
As mangas darán comezo anque non estén completas. Se unha manga estivese composta por 
só dous surfistas, en triales, éstos clasificaranse automáticamente para a seguinte ronda. Se 
esto sucedese a partir de oitavos, a duración da manga reduciríase á metade do tempo 
establecido para determinar a súa orde de clasificación. No caso de que soamente se 
presentase un surfista a súa manga, o Director de Competición dará por finalizada a mesma 
sen a necesidade de entrar no auga e o surfista clasificarase para a seguinte ronda. 

 
 
33.- XUICES. 

 
En cada prueba de competición organizada pola Federación Galega de Surf, haberá un equipo 
de xuices para cada especialidade, que estará formado por un Xefe de Xuices de cada 
disciplina e entre 3 e 5 xuices (mínimo e máximo, respectivamente). O número de xuices de 
cada proba e a posibilidade de rotación será determinado en todo caso polo Director de 
Competición e o Delegado da Federación Galega de Surf. 

 
A FGS abonará a cada un dos seus xuices en cada campionato, a cantidade aprobada pola 
Comisión Delegada da FGS para cada ano. 

 
Polo  incumprimento  de  horarios,  da  presente  Normativa,  normas  do  Campionato  ou 
instruccións do Xefe de Xuices, un xuiz poderá ser retirado en calquer momento do panel de 
xuices, en dito caso o xuiz non percibirá a dieta correspondinte. 
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A dirección técnica do estamento de xuices da Federación Galega de Surf, establecerá un 
ranking de xuices ó obxecto de ir valorando aqueles que se distingan pola súa eficiencia coma 
tales, en función dunha maior regularidade nas súas puntuacións. Os Xefes de Xuices e o 
Director de Competición serán os encargados de convocar ós xuices para cada campionato, en 
función do ranking de xuices. 

 
Os xuices non poderán participar nun campionato, como competidores, na modalidade na que 
exerzan como tales. 

 
 
34.- DEBERES DO XEFE DE XUICES. 

 
O Xefe de Xuices deberá convocar unha reunión do panel de xuices antes do comezo da 
competición. Dicha reunión terá o propósito de instrucción, estandarización de procedementos 
e métodos, e establecer unha serie de probas durante as cales será contrastada e avaliada a 
habilidade dos xuices. 
Tamén  convocará  unha  reunión  cada  día  de  competición  antes  da  primeira  manga,  có 
propósito de por ós xuices ó día de calquer troco e comentar os erros cometidos o día anterior, 
así como as condicións do día. 

 
O Xefe de Xuices asistirá á reunión de competidores coa organización antes do inicio da 
competición para arranxar dúbidas sobre as condicións do mar e criterios de puntuación a 
aplicar. 

 
O Xefe de Xuices poderá separar do panel de xuices, ou non convocar ós xuices que considere 
que o seu rendemento non é o axeitado. E organizará os turnos de rotación dos xuices. 
O Xefe de Xuices fará frecuentes escrutinios das follas de puntuación dos xuices e identificará 
a aqueles que non manteñan un nivel aceptable, informando ó Director de Competición 
tomando entre ambos a decisión que corresponda. 
Mentras se desenrolan as mangas o Xefe de Xuices supervisará as follas de puntuacións para 
asegurar o mantemento do nivel uniforme entre unha manga e a seguinte e o uso de toda a 
escala disponible de puntuación polos xuices. As regras de interferencia serán aplicadas 
perfecta e drásticamente. Deberá informar ós xuices de se as súas medidas ou procedementos 
non son compatibles có resto do panel, sempre entre o final dunha manga e o comezo da 
seguinte. 

 
O Xefe de Xuices será o responsable de manter a conta de ondas (que poderá realizala o 
spoter) en cada manga e asegurar que os xuices poden identificar ordeadamente as ondas. 
Debe tamén adxudicarse as ondas perdidas e determinar a puntuación axeitada, así como dar 
as ordes oportunas para notificar ó surfista que foi interferido e que dispón dunha onda extra. 

 
 
35.- DEBERES DO XUIZ DE RESULTADOS E SUMAS. 

 
O xuiz de resultados e sumas ó recibir do Xefe de Xuices as follas de puntuación unha vez 
finalizada a manga, inmediatamente comprobará que se entregaron tódalas follas dos xuices, 
anotáronse en cada folla o número correcto de ondas, anotáronse as interferencias se as 
houbese. 
Nas mangas onde se anota unha interferencia pola maioría dos xuices, o xuiz de sumas 
notificará ó Director de Competición deste feito. 
Non  se  informará  do  resultado  dunha  manga  unha  vez  sumada  ata  que  o  Director  de 
Competición dé a súa conformidade. 

 
O xuiz de resultados e sumas, sumará as mellores ondas de cada surfista establecida para a 
súa suma, en cada unha das follas dos xuices. O surfista con maior puntuación ocupará a 
primeira posición e así sucesivamente. Cando tódalas follas dos xuices estén sumadas, 
trasladaranse os resultados á folla resumen de totais, nela colocaranse os postos obtidos por 
cada surfista e eliminaranse os xuices que maior e menor puntuación otorgaran ó surfista, 
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sumándose os tres restantes e se adxudicarán as posicións de forma inversa ó número de 
postos. 

 
No caso de empate procederase ó desempate según se sinale neste regulamento. 

 
Unha vez establecida a clasificación da manga, pasarase o cadro de mangas e panel de 
resultados. 

 
 
36.- PUNTUACIÓN. 

 
Puntuarán as 2 ou 3 mellores ondas, a criterio do Director de Competición, que establecerá o 
número de ondas puntuables antes do inicio do campionato en coordinación cós Xefes de 
Xuices. 
Os xuices calificarán a tódolos surfistas da manga. Para que unha onda puntúe o surfista 
deberá soltar ámbalas dúas mans da táboa no Take-off e no caso de bodyboard deberá baixar 
a parede da onda ou completar unha maniobra. 

 
As follas de puntuación serán recollidas polo Xefe de Xuices, que llas entregará á persoa 
encargada das sumas. 

 
Depréciase a mellor e a peor clasificación, sumándose as dúas ou tres restantes. En situacións 
de equipo de tres xuices non se eliminarán a mellor e peor clasificación. Desta suma saen as 
posicións de cada manga, sendo primeiro quen menos puntos obteña en dita suma e última 
quen máis. 

 
As follas de resultados serán supervisadas polo Xefe de Xuices. 

 
Se algún surfista desexa examinar as follas de xuices correspondintes a súa manga, deberá 
solicitalo ó Director de Competición, quen lle facilitará dita revisión, da forma máis axeitada 
para non estorbar as tareas dos xuices. 

 
As follas de puntuación dos xuices e a de suma de resultados, estarán a dispor dos 
competidores para examinalas, sempre en presenza do seu capitán de equipo, técnico 
adestrador ou do Director de Competición. 

 
Se algún participante escribe calquer cousa na folla de xuices, as rompe, destrúe, altera as 
puntuacións ou non as devolve, será sancionado. Tamén o será se quen comete o feito é o seu 
representante (Capitán de equipo ou técnico adestrador), o cal, recibirá a sanción 
correspondinte. 

 
 
37.- CALIFICAR. 

 
1.   Cada panel de xuices funcionará baixo o control e dirección do Xefe de Xuices. 
2.   Os xuices deberán comparecer ante o Xefe de Xuices á hora que éste sinale para 

realizar a reunión previa ó inicio da competición e ó menos 15 minutos antes de 
comezar a manga, así dispoñen de tempo suficiente para ter unha visión realista das 
ondas e tipo de surfing. 

3.   Antes de que dé comezo a seguinte manga deben rechear na sección indicada para 
elo da folla de xuices, o nome do xuiz, data e o número de xuiz que ten asinado no 
panel. 

4.   As follas de xuices entréganse rápidamente ó finalizares a manga. Os xuices non 
deben axustar as follas nin alterar as súas puntuacións. Se unha puntuación non está 
clara e é convinte retocala, borrar a cadrícula e utilizar a seguinte. Tódalas alteracións 
deben ser supervisadas polo Xefe de Xuices. 

5.  Cada xuiz debe esforzarse o cen por cento no seu traballo. É esencial a máxima 
concentración para asegurar que se eliminen preferencias persoais e se alcance unha 
eficacia e imparcialidade total. Evitar ser influenciado polos espectadores, amigos ou 
outras influencias externas. 
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6.   Os xuices teñen que puntuar cada onda de cada competidor. 
7.   Os xuices son os responsables de marcar as interferencias. 
8.   As puntuacións das ondas será de 0 a 10. Utilizaranse decimais. 
9.   Os xuices deben estar visiblemente separados e é responsabilidade do Xefe de Xuices 

que os xuices non discutan as puntuacións, nin as interferencias entre eles. 
10. Os xuices non deben cambiar as súas puntuacións, nin as interferencias sinaladas, nin 

expresar durante a manga a opinión a outros xuices. Non se debe deliberar sobre 
puntuacións. 

11. No caso de erro debe solicitar ó Xefe de xuices a posibilidade de corrección. 
12. Se  un  xuiz  perde  unha  onda  ou  parte  dela,  debe  poñer  unha  “M”  na  folla  de 

puntuacións e avisar inmediatamente ó Xefe de Xuices. A puntuación desa onda será a 
media entre as dos outros xuices, operación que se realizará polo Xefe de Xuices ou 
Director de Competición. Para que unha onda contabilice, terá que verse pola metade 
máis un dos xuices, incluindo ó Xefe de Xuices. 

13. Os xuices deben esperar a que as follas de puntuacións, estén totalmente sumadas 
para comprobar a calificación definitiva. Unha vez finalizada a competición, os xuices 
permanecerán disponibles ata que non haxa posibilidade de reclamacións. 

14. Ningún xuiz debe contar o que sucedeu no palco de xuices ós responsables dos 
equipos, medios de comunicación ou competidores. Un xuiz que revelase o sucedido 
no palco, será excluido do panel de xuices polo Director de Competición. 

15. Cando  se  produzan  erros  de  natureza  especial  respecto  á  calificación,  incluidas 
puntuacións e tempos, o Director de Competición e o Xefe de Xuices, decidirán sobre 
esas circunstancias especiais. Podendo consultar con testigos e implicados. 

 
 
38.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
1. Antes de calificar. Asistir puntualmente á reunión previa ó campionato, según 

convocatoria do Xefe de Xuices, na que se establecen os criterios e as regras que se 
utilizarán de puntuación. Estar preparado con roupa axeitada ás condicións 
meteorolóxicas. Coñecer o regulamento de competición da Federación Galega de Surf. 

2.  Criterios para usar na calificación. Un surfista debe realizar, o máis radicalmente 
controlado, as maniobras na sección máis crítica da onda con rapidez e seguridade. O 
surfista que executa tales maniobras nas maiores e/ou mellores ondas durante a 
distancia funcional máis longa mostrando o maior control será considerado o gañador 
da manga. 

3.   Criterios  sobre  Surf.  Os  criterios  foron  divididos  en  dous  apartados.  O  primeiro 
apartado é o de maior énfase do criterio, refírese ás maniobras, como son de radicais e 
controladas e a sección da onda na que se realizan. Os criterios poden encadrarse en 
catro grandes seccións. 

Maniobras radicalmente controladas. É con moito a parte máis importante do 
criterio. As maniobras dos tempos modernos, constitúen, básicamente, o cambio de 
dirección da táboa sobre as ondas e o cambio de cantos. O seu grado de dificultade 
seguido polo grado de control e realización posto en cada un deles, determinará a súa 
puntuación. É importante sinalar que se un surfista realizou o 90% da maniobra, ésta 
non puntuará se o surfista perde o control e se cae sen rematar a maniobra. O xuiz 
debe ter en conta que o que non puntúa é esa última maniobra e se as anteriores das 
ondas se as houbese. 

Sección máis crítica. Esta parte do criterio describe en qué parte da onda deben 
ser realizadas as maniobras para alcanzar a máxima puntuación. A sección crítica da 
onda é a parede ou zona máis preto ó pico da onda. O grado de realización e o risco 
de realizalo preto do pico é a razón de que sexa o que máis alto puntúe. O grado de 
dificultade e o risco corrido deben recompensarse axeitadamente. 

As maiores ou mellores ondas. A elección da onda é o factor máis importante 
para un surfista. As ondas que él selecciona, dictan as maniobras que é capaz de 
realizar. Hoxe en día ponse menos énfase no tamaño das ondas, nas condicións de 
pequena e mediana, xa que as mellores ondas poden non ser necesariamente as 
maiores. Sen embargo, nunha competición con condicións de onda grande, a parte 
máis importante do criterio sería o tamaño. O surfista que está preparado para coller a 
onda   máis   grande   mostra   maior   compromiso.   Un   surfista   non   puntúa   alto 
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automáticamente polo tamaño ou a calidade da onda, debe satisfacer a primeira 
sección dos criterios e a selección da onda para capitalizar o potencial total da 
puntuación. 

Potencial da onda. É importante sinalar que o potencial da onda surfeable 
significa o maior aproveitamento de toda a forza e recorrido da onda. 

 
 
 

Nota: Non se mencionou a palabra estilo nos criterios. Non é responsabilidade dos xuices 
sinalar se lles gusta o estilo dun determinado surfista ou non. A palabra estilo determínase 
coa palabra control. Se un surfista realiza as maniobras radicais con control, o seu estilo 
funciona. É vital para cada membro do panel de xuices acollerse a este criterio, por iso 
cada competidor sabe como maximizar o seu potencial de puntuación. O xuiz debe 
observar, antes de xuzgar o que están facendo os competidores e a dificultade das 
condicións, para non cometer un erro na primeira manga. 

 
Calificación. O sistema de puntuación divídese nos seguintes apartados: 

 
0 – 2 ONDA MALA 
2,1 – 4 ONDA POBRE 
4,1 – 6 ONDA MEDIA 
6,1 – 8 ONDA BOA 
8,1 – 10 ONDA EXCELENTE 

 
Farase referencia a isto para establecer as diferencias na primeira onda. Usando puntos 
enteiros e medios puntos, tanto como sexa posible ó longo da manga. Recurrir as décimas 
só cando sexa estrictamente necesario. Evitar puntuar máis alto según vaia avanzando a 
manga e debe existir unha concordancia entre a primeira e última onda puntuada. É 
importante que un xuiz se axuste na puntuación das ondas individuais e ignore o resultado 
final da manga. Ningún surfista é idéntico, por iso, intentar diferenciar entre tódalas ondas 
puntuadas. 
Enxuiciaranse os seguintes aspectos técnicos: Lugar onde se realizou a súa primeira 
maniobra, é dicir, correu a parede ou maniobrou despois do take off; deslízase conectando 
maniobras ou bota ou aletea entre seccións de onda; colle a onda no pico ou no brazo; 
realiza o bottom para facer as maniobras ou non; mantén unha velocidade constante ou 
polo contrario, vai a tiróns ou aceleróns; verticalidade das maniobras. 

 
 

Método de calificación. É importante calificar correctamente o cálculo de 
posibilidades da primeira onda da manga, esto establecerá a escala para o resto da 
manga. Procurar deixar ó menos un punto entre a primeira e a segunda onda puntuada 
así a seguinte onda, no caso de ser similar está entre as dúas primeiras, de maneira 
que  exista  unha  marxe  de  puntuación.  A  comparación  entre  as  puntuacións  é 
imperativa nunha manga. Mentras o competidor está surfeando a onda, maniobrando, 
o xuiz está poñendo os puntos que se sumarán automáticamente na súa mente, así o 
final da onda ou no caso dunha caída, o xuiz ten a puntuación. 

Calificación  en  malas  condicións.  Moitos  eventos  se  realizan  en  condicións 
pouco axeitadas, de maneira que non sexan as idóneas para surfear. Por iso os xuices 
deben adaptarse ás condicións. 

Calificación de mangas difíciles. As mangas difíciles deben ser consideradas un 
reto por un xuiz, isto significa calificar metódicamente, ser extremadamente crítico, 
observar  detalles,  representando a  onda  enteira  na  mente.  En  cada  competición 
haberá sempre algunhas mangas máis difíciles que outras, ben por ser as primeiras do 
día ou por que as condicións empeoran, ou polo seu nivel de surf que se está 
realizando, bo ou malo. É eiquí cando os mellores xuices cobran protagonismo. 

Calificación de mangas de catro. A clave é a concentración ó cen por cento, non 
só para anotar correctamente cada puntuación, senón tamén para axudar ó Xefe de 
Xuices cós avisos de onda ou interferencia. Nestas mangas é de máxima importancia a 
habilidade para puntuar a onda instintivamente na mente e para situar a puntuación 
automáticamente ó  final  da  onda.  Cando  están  surfeando  varios  competidores ó 
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mesmo tempo, é importante observar a cada un, sendo esencial que o xuiz se fixe nas 
zonas máis críticas, o principio da onda é, polo xeral, onde se realizan as maniobras 
máis importantes. É importante tomar nota das puntuacións o máis rápidamente 
posible, retendo na mente a puntuación de cada competidor ata que todos finalicen a 
súa onda. No caso de estar inseguro dunha puntuación nunca preguntar a un 
compañeiro, por que él pode que perdese algo da onda ou estar nunha escala diferente 
á súa, pedir sempre axuda ó Xefe de Xuices por que está alí para iso. 

 
 
39.- RECLAMACIÓNS. 

 
Calquer  competidor  ten  dereito  a  efectúar  reclamación  sobre  o  resultado  dunha  manga. 
Tódalas reclamacións deberán ser por escrito e ser presentadas no nome do surfista polo seu 
técnico ou adestrador, ou se non o houbese por el mesmo ó Director de Competición. 
O Comité de competición resolverá sobre a reclamación. 

 
As reclamacións deberán presentarse: 

 
Como norma xeral, antes do fin da fase en que se producise o feito obxeto da reclamación. Nas 
últimas series de fase, a reclamación deberá presentarse antes do comezo da seguinte fase. 
Nas finais, a reclamación poderá presentarse ata 30 minutos despois do acto de proclamación 
de gañadores e entrega de premios. 

 
O resultado da resolución será comunicado ó técnico ou adestrador ou, no seu caso, ó surfista, 
polo Director de Competición. No caso de non estar conforme coa resolución, poderá presentar 
reclamación ó Comité de Apelación da FGS. Dita reclamación deberá efectuarse por escrito e 
entregarse ou enviarse á oficiña da FGS, no prazo de 15 días. 

 
 
40- INTERFERENCIAS. 

 
Unha falta por interferencia terase en conta se a sinalan a metade dos xuices máis un (maioría 
simple). 

 
Lembrar ós surfistas que estorbar ós demáis competidores, sexan ou non da súa mesma 
manga, pode ser motivo de sinalización de interferencia ó culpable (Interferencia de remada). 

 
No caso de darse por realizada unha interferencia, ó culpable se lle sancionará con 0 puntos 
nesa onda e contabilizándolle o 50% da súa segunda mellor onda, en caso de sumarse as 
duas mellores onda, e computándosella como a peor das súas mellores ondas, en caso de 
sumarse as tres mellores ondas. 

 
NORMAS DE INTERFERENCIA: 

 
1.- REGRA BÁSICA: O surfista considerado como posuidor da posición interior da onda (máis 
preto ó pico ou á espuma da onda) ten prioridade incondicional na completa duración da onda. 
Será marcada a interferencia se a maioría dos xuices (a metade máis un), encontran que outro 
competidor está perxudicando a quen lle estaba atribuida a prioridade da onda. 
A clave desta regra é: PERXUDICAR O POTENCIAL DE PUNTUACIÓN. 

 
Factores a considerar: 

 
a) Que o surfista ten prioridade da onda. 
b) Houbo interferencia ou non. Hai interferencia se o surfista con prioridade na onda é 
perxudicado por outro competidor. 
c) Regra a usar para cada caso de interferencia. 

 
É posible que un surfista salte a onda a outro competidor, pero a interferencia non esté 
marcada, porque o surfista que salta a onda non perxudica o potencial de puntuación do sufista 
con dereito á onda. 
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2. PICO ÚNICO (POINT BREAK): Cando existe só unha dirección en calquer onda, o surfista 
na posición interior da onda ten dereito incondicional de prioridade durante toda a súa duración 
e recorrido. 

 
3.-PICO DOBRE: Dous surfistas remando en direccións opostas poden coller unha mesma 
onda se esta abre en dúas direccións. Terá prioridade o primeiro en realizar o take-off, ou en 
xirar claramente nunha das dúas direccións. O outro surfista poderá coller a mesma onda en 
dirección oposta sempre que non estorbe o que estableceu a prioridade. Un surfista non 
poderá cruzarse no traxecto M que ten a prioridade. 

 
4.-PICOS MÚLTIPLES 

 
4.1.-DOUS PICOS NA MESMA DIRECCION: O primeiro surfista en realizar o take off terá 
prioridade. Outro participante poderá correr a onda dende outro pico, sempre que ambos 
surfistas estén separados por unha sección de espuma. O surfista que realizase o take-off máis 
tarde deberá abandoar a onda antes de molestar o que teña a prioridade, ou antes de superar 
a sección de espuma ou de que a supere o que ten a prioridade. 

 
4.2.-DOUS PICOS ENFRENTADOS: Terá prioridade o surfista que antes realice o take-off. Se 
dous participantes realizan o take-off simultáneamente, ó encontrarse: 

 
4.2.1.- Se os dous ceden o paso, realizando un cut-back, ou saindo da onda, sen molestarse, 
non haberá penalización. 
4.2.2.- Se chocan, ou se molestan, penalizarase ó agresor cunha interferencia. 
4.2.3.- Se ningún cede o paso e non hai agresor definido, penalizarase a ambos con 
interferencia dobre. 

 
5.- SERPENTEO (SNAKING): Se un surfista colle unha onda na espuma detrás doutro 
competidor que ten claramente establecida a prioridade da onda e interfire de calquera maneira 
ó primeiro surfista, lle será marcada unha interferencia. 
Un sufista pode coller unha onda detrás do que ten a posesión sempre que non o moleste. A 
onda será válida para os dous. 

 
6.- INTERFERENCIA DE REMADA: Cando un surfista estableza a súa prioridade, outro 
participante cometerá interferencia se: 

 
6.1.- O estorba, obrigándolle a mudar a súa dirección, ou impedíndolle coller a onda, incluindo 
ó remontar ou remando a mesma onda. 
6.2.- Rompe unha sección diante de quen ten prioridade. 
6.3.- Estas interferencias as poderá realizar un surfista que reme con quen ten prioridade, ou 
quen esté remontando ó pico. 
6.4.- No caso de que dous surfistas remen por unha mesma onda que abre en dúas direccións, 
o que realizase o xiro máis tarde deberá ceder o paso ó outro. 
6.5.- No caso de litixio, os xuices determinarán a prioridade en base a qué dirección da onda é 
máis aproveitable. 
6.6.- Se non fose posible determinar a dirección máis aproveitable, darase prioridade ó surfista 
que primeiro fixase a súa dirección. 
6.7.- Se non fose posible establecer prioridade, no caso de contacto entre os dous surfistas 
aplicarase interferencia dobre. 

 
7.-Estas Normas de Interferencias tamén serán de aplicación ós surfistas das mangas 
anterior e posterior que poidan influir no desenrolo da manga que esté en competición. 

 
8.-O dereito de prioridade non exime de penalización ó surfista que o posúa se abusa 
do mesmo provocando un contacto innecesario con outro surfista que lle impida o libre camiño. 

 
9.-PENALIZACIÓN: O surfista que realice unha interferencia será penalizado contabilizándolle 
con 0 puntos esa onda e computándolla coma unha das súas mellores ondas. 
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10.-COMPETIDOR INTERFERIDO: O competidor que sufrise unha interferencia poderá coller 
unha onda máis das permitidas, anque sempre dentro do tempo da manga. Esta regra non se 
aplicará no caso de dobre interferencia. 

 
11.-PROBAS HOME A HOME: Estas probas teñen as súas propias características en canto a 
interferencias. Os puntos 1, 2, 3 e 4 desta Normativa só se aplicarán no caso de que non haxa 
prioridade definida. 

 
Nota: Naquelas situación de interferencia que, por calquer motivo, non se contemplen no 
presente regulamento, ou requiran algunha precisión non prevista, poderán resolverse fora da 
mesma, tomándose entón coma referencia o Regulamento da F.E.S., A.S.P., E.S.F. e I.S.A., a 
criterio do Comité de Competición. 

 
41.- REGRAS PARA PUNTUACIÓN E CÓMPUTO. 

 
FOLLA DE XUIZ 

 
1.- Cada xuiz puntuará na súa folla tódalas ondas de cada cor, con números enteiros e un 
decimal, preferentemente o 5. 

 
2.- As interferencias marcaranse cun triángulo na onda da cor que a cometeu e unha frecha 
cara a onda da cor a quen lla fixo. No caso de dobre interferencia marcarase a onda 
correspondinte de cada cor cun triángulo e se unirán cunha línea. 

 
3.- As interferencias consideraranse como tales cando as rexistren a metade máis un dos 
xuices. 
4.- Terase en conta que un surfista que sufrise unha interferencia terá dereito a unha onda 
máis do máximo permitido, anque deberá collela dentro do tempo da manga. 

 
5.- O Xefe de Xuices anunciará ós xuices o dereito á onda de máis do surfista interferido. 

 
6.- Esta norma non se aplicará ós surfistas penalizados con dobre interferencia. 

 
7.- Poderá existir un Xuiz de Onda, que en folla similar ás dos xuices, deberá levar a conta das 
ondas de cada participante. 

 
8.-  Se  algún  xuiz  observa  que  algún  participante  colle  unha  onda  antes  ou  despois  de 
comenzar ou rematar a súa manga, en condicións que mereza unha penalización, sinalará este 
feito cunha "P", antes ou despois das puntuacións do surfista, según corresponda. 

 
9.- Comprobarase que tódolos xuices teñen o mesmo número de ondas de cada cor. Se algún 
xuiz ten algunha "onda perdida", que non viu, deberá marcalo cunha "M" na onda que 
corresponda. En ambos casos avisarase ó Xefe de Xuiz para que adxudique a puntuación 
correspondinte. 

 
10.- O máximo de ondas é de dez por serie, ou quince no caso de Finais, anque este número 
será determinado polo Director de Competición atendendo ás circunstancias. 

 
PROCESO DE CÓMPUTO 
11.- Comprobado que as puntuacións son correctas, seleccionaranse as 2 ou 3 mellores 
ondas, según indique o Director de Competición. As notas correspondintes a estas ondas 
rodearanse cun círculo na folla de cada xuiz. Trasladaranse por orden de maior a menor 
puntuación á parte inferior da folla de cada xuiz. Sumaranse e o resultado anotarase na parte 
de "TOTAL" e ordearanse os postos, o de máis puntuación será primeiro e o de menos será 
último. Estas posicións marcaranse coas cifras 1, 2, 3 e 4. 
Cando se usa o sistema de ordenador para as puntuacións ou a suma das mesmas, a 
contabilización efectúase onda a onda. Das puntuacións de tódolos xuices descártase a maior 
e a menor, e a puntuación media calcúlase a partir dos xuices restantes. 
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DESEMPATES EN FOLLA DE XUICES 

 
12. -Se se dá un empate nalgunha folla de xuiz, solucionarase adxudicando a cada cor 
empatada a metade da suma do número dos seus postos. 

 
1º e 2º = 1,5 a cada un. 
2º e 3º = 2,5 a cada un. 
3º e 4º = 3,5 a cada un. 

 
No caso de empate múltiple, sumaranse os números dos postos e dividiranse polo de 
empatados (Por exemplo: 1+2+3=6:3=2). En calquer caso a suma das catro posicións debe 
sumar 10. 

 
 
FOLLA DE CÓMPUTO 

 
13.-Sinalarase en categoría" a categoría ou especialidade da manga que se está xuzgando, en 
"ronda" a fase, se son tríales, cuartos, etc., en "manga" a serie, se é a primeira, segunda, etc. e 
a data. 

 
14.-Porase o nome, o número de identificación dun xuiz en cada línea e a posición de cada cor 
na súa folla (última línea). Isto é: 1, 2, 3 ou 4. 
15.-Eliminanse a mellor e a peor posición de cada cor cruzándoas cunha raia. Na línea de 
"TOTAL súmanse as posicións, e na línea de "POSTO" porase como primeiro clasificado ó de 
menor resultado na suma de totais, e como cuarto ó de maior resultado. 
En situacións de tres xuices non se eliminarán a mellor e peor posición. 

 
16.-Na última línea ponse o nome do surfista na cor que lle corresponda. 

 
17.-O 1º e o 2º clasifícanse para a seguinte ronda ou fase. 

 
 
DESEMPATES EN FOLLA DE CÓMPUTO 

 
18.-Desempatarase por  algún  dos  seguintes  sistemas,  según  o  determine  o  Director  de 
Competición antes do inicio do campionato: 

 
a). Sistema de Máis-Menos: Mirase, xuiz por xuiz, as posicións das cores empatadas, en cada 
xuiz porase un "+" a quen teña mellor posición e un "-" a quen a teña peor, no caso de ter a 
mesma se lles porá a ambos un "=". Adxudícaselle o mellor posto a quen teña máis +. 
Se persestira o empate, volveríase ás follas de xuices. Nelas eliminaríase ás cores empatadas 
a peor das súas mellores ondas e ó resto vólvense a sumar. De seguir empatados seguiranse 
eliminando ondas ata desfacer o empate. Unha vez desempatados nas follas de xuices, se 
refan as súas posicións na folla de cómputo. 

 
b). Sistema de resta e suma de ondas: Romperase o empate nas follas de puntuacións de cada 
xuiz, eliminando a peor das mellores ondas. De continuar o empate; eliminarase a seguinte 
onda, e así sucesivamente. De persistilo empate cunha soa onda, procederase a engadir a 
mellor das ondas restantes, e así sucesivamente ata desfacelo. 

 
 
CÓMPUTO DO MAN-ON-MAN 

 
19.-O proceso de cómputo deste tipo de competición detállase no punto 16 do Regulamento do 
Campionato por Equipos. 

 
 
CÓMPUTO DE PENALIZACIÓNS INTERFERENCIAS 
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20.-No  caso  de  interferencia,  o  culpable  se  lle  contabilizará  con  0  puntos  a  onda  da 
interferencia en tódalas follas de xuices e se computará esa onda como a peor das súas 
mellores ondas. 

 
Se un participante non ten o número de ondas puntuables, e realiza unha interferencia, se 
sustituirá a peor das súas puntuacións por 0 (é dicir, se contan catro ondas e só colleu tres, 
únicamente se lle puntuarán as dúas mellores). 

 
21.-No caso de dobre interferencia a sanción aplicarase ás dúas cores implicadas. 

 
22.-Terase en conta que un surfista que sufrira unha interferencia ten dereito a unha   onda 
máis do máximo permitido. Este feito, de producirse, deberá ser comunicado ós Xuices de 
Puntuación polo Xefe de Xuez. Esta norma non afecta ós surfistas penalizados con dobre 
interferencia. 

 
ONDA DE MÁIS 

 
23.-No caso de que un mínimo de dous xuices sinalizasen cunha "P" no mesmo lugar (antes ou 
despois das puntuacións) a un surfista, ou que o sinalizase un só xuiz e o ratifique o Xefe de 
Xuices, entenderase que o surfista colleu unha onda de máis. Neste caso se lle aplica a 
sanción correspondinte (50 puntos por onda de máis). 

 
NOTA IMPORTANTE 

 
Cada sumador debe usar un rotulador de cor distinto ós demáis e facer unha marca 
propia unha vez sumada cada folla. As follas deberán ser revisadas e marcadas coma 
mínimo por dúas persoas. 

 
En todo caso o Xefe de Xuiz debe revisar e conformar tódolos resultados. 

NORMAS XERAIS PARA ENCARGADOS DE PUNTUACION 

1.-Ter unha persoa encargada de recoller as follas de xuices o rematar cada serie e pasala ós 
sumadores. 

 
2.-Ter preparadas follas de xuices para que dispoñan en cada momento das necesarias. 

 
3.-Dispor de bolígrafos da mesmo cor para tódolos xuices. 

 
4.-Grapar xuntas tódalas follas de xuices de cada serie, coa súa respectiva folla de cómputo 
diante. 

 
5.-Os surfistas teñen dereito a examinar as follas de xuices e de cómputo. Deberase telas 
dispostas por se algún participante as solicita ó Xefe de Xuiz. 

 
6.-Se un participante quere examinar as follas, deberá facelo en presenza do Xefe de Xuiz, 
Director de Competición ou persoa a quen estos designen. 

 
7.-É conveniente ir confeccionando as mangas da fase seguinte según se teñan os resultados 
de cada serie. 

 
8.-Os postos das series das diferentes fases fanse según os cadros que facilitará o Delegado 
de la Federación Galega de Surf. 

 
9.-Débese informar ó encargado do taboeiro e o locutor das series das seguintes fases o antes 
posible para que os participantes se preparen coa suficiente antelación. 

 
10..- A mesa de cómputo debe dispor do seguinte material, por suposto, suficiente cantidade 
de follas de xuices e follas de cómputo, rotuladores e bolígrafos de distintas cores,"tipex" para 
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correxir  erros,  grapadora (e  grapas), cinta  adhesiva e  tesoiras, carpetas  para  archivar  a 
documentación e folios en branco. 

 
11.-As  equivalencias  das  cores  máis  habituais  das  licras  de  competición  nas  follas  de 
puntuación son: 

 
- Negro. 
- Azul turquesa. 
- Vermello, rosa ou laranxa fosforito. 
- Branco. 
- Amarelo ou verde fósforo. 

 
12.-Ó confeccionar as series sempre se debe manter a mesma orde nas secuencias de cores, 
que debe corresponderse cás das follas de xuices, para evitar confusións á hora do cómputo. 

 
 
42.- AVALIACIÓN POR ORDENADOR DOS XUICES. 

 
O nivel de fiabilidade dun xuiz mídese comparando a puntuación dada polo xuiz nunha onda 
coa media computada polo sistema da nota de tódolos xuices. 
A distancia entre a puntuación do xuiz á media computada determina a cantidade de erros que 
o ordenador atribúe o xuiz según a seguinte táboa: 

 
Distancia da media   Nº de erros 

 
Ata 0,9 0 
De 1 a 1,4 1 
De 1,5 a 1,9 2 
De 2 a 2,4 3 

 
En calquer momento pódese imprimir un informe coa cantidade de ondas xuzgadas e a 
cantidade de erros acumulados. Tamén estarán no informe a cantidade de ondas perdidas e o 
número de cambios de puntuación que o Xefe de Xuices indicou o xuiz que realizara. 

 
 
43.- CLASIFICACIÓNS PARA O CIRCUITO GALEGO. 

 
Os puntos para a clasificación correspondinte o Circuito Galego repartiranse de acordo coa 
táboa de puntuacións que se adxunta a este Regulamento. 

 
 
44.- PUNTUACIÓN DO CIRCUITO. 

 
Unha vez rematado o Circuito procederase a elaborar unha clasificación final do mesmo e a 
proclamar os gañadores, a ser posible na última das pruebas ou en outro sitio que se designe ó 
efecto, sempre en función dos intereses do Surf en xeral e dos surfistas en particular. 

 
Para elo sumaranse as puntuacións obtidas nun total de probas onde a cifra será igual á 
metade das probas celebradas máis unha, escolléndose -no caso de ter máis probas 
puntuadas- lóxicamente as mellores puntuacións. No caso de que as probas celebradas sexan 
un número impar, redondearase cara arriba para calcular a metade máis unha, considerando 
os medios como unidades. 

 
Exemplo: con 7 probas celebradas, a metade máis unha será 5, xa que a metade, 3,5 equivale 
a 4. 

 
No caso de empate no primeiro ou dezaseisavo postos (que son os únicos que desempatan), 
dito desempate farase eliminando o peor dos mellores resultados dos empatados. Se 
continuase o empate seguiranse quitando resultados. Se o chegar a un só resultado persistira 
o empate, procederase a engadir resultados (1/2+2, 1/2+3, etc.). 
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TÁBOA DE PUNTUACIÓNS: 

 
 

Posto  Puntos  Posto  Puntos  Posto  Puntos 
 

1 1000 43 205 85 84 
2 860 44 265 86 82 
3 730 45 260 87 80 
4 670 46 255 88 78 
5 610 47 250 89 76 
6 583 48 245 90 74 
7 555 49 240 91 72 
8 528 50 235 92 70 
9 500 51 230 93 68 
10 488 52 225 94 66 
11 465 53 220 95 64 
12 462 54 215 96 62 
13 450 55 210 97 60 
14 438 56 205 98 58 
15 425 57 200 99 56 
16 413 58 195 100 54 
17 400 59 190 101 52 
18 395 60 185 102 50 
19 390 61 180 103 43 
20 385 62 175 104 46 
21 380 63 170 105 44 
22 375 64 165 106 42 
23 370 65 160 107 40 
24 365 66 155 108 38 
25 360 67 150 109 36 
26 355 68 145 110 34 
27 350 69 140 111 32 
28 345 70 135 112 30 
29 340 71 130 113 28 
30 335 72 125 114 26 
31 330 73 120 115 24 
32 325 74 115 116 22 
33 320 75 110 117 20 
34 315 76 105 118 18 
35 310 77 100 119 16 
36 305 78 98 120 14 
37 300 79 96 121 12 
38 295 80 94 122 10 
39 290 81 92 123 8 
40 285 82 90 124 6 
41 280 83 88 125 4 
42 275 84 86 126 2 

 

NOTA: No caso de haber máis participantes se lle adxudicará 1 punto a cada un. 
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CRUCES PARA A ELABORACION DAS MANGAS: 
 
 

SERIES 1/8 (COLOCACION DOS TOP E WILD CARD) 
 

1º = 4 - 13 .2º = 5 – 12 3º = 8 - 9 4º = 1 - W. C. (16) 
5º = 2 - WC (15) 6º = 7 -10 7º = 6 - 11 8º = 3 - 14 

 
SERIES 1/4 

1º= 2º/1ª, 1º/2ª11, 2º/3ª, 1º/4ª 
2º= 1º/1ª, 2º/2ª, 1º/3ª, 2º/4ª 
3º= 2º/5ª, 1º/6ª, 2º/7ª, 1º/8ª 
4º= 1º/5ª, 2º/6ª, 1ª/7ª', 2º/8ª 

 
SERIES 1/2 

1º= 1º/1ª, 2º/2ª, 2º/3ª, 1º/4ª 
2º= 2º/1ª, 1º/2ª, 1º/3ª, 2º/4ª 

 
FINAL  

1º/1ª, 1º/2ª, 2º/1ª, 2/2ª 
 

NOTA.- Se non houbese Wild Cards o seu posto o ocuparán os TOPs 15 e 16. 
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NORMATIVA DO CAMPIONATO GALEGO POR EQUIPOS 
 
 
Celebrarase simultáneamente á celebración do Circuito Galego de Surf. 
Os equipos estarán formados por calquer número de participantes, que deberán pertencer ó 
mesmo clube, legalmente rexistrado no Rexistro de Clubes e Entidades Deportivas da Xunta de 
Galicia e dado de alta na Federación Galega de Surf. 

 
Os equipos deberán inscribirse como tales na Federación Galega de Surf, facendo constar a 
lista de tódolos seus compoñentes, dita lista poderá mudarse antes de cada campionato. Os 
equipos que non se inscriban deste xeito non puntuarán. Os compoñentes dun equipo que non 
estén rexistrados ante a FGS non puntuarán. 

 
Tódolos equipos deberán contar cun técnico que exercerá as funcións de representante do 
equipo;  o  cal  deberá  estar  acreditado  por  medio  da  titulación  pertinente  por  parte  da 
Federación Galega de Surf. Este técnico, será o encargado da realización das inscricións e 
reclamacións dos deportistas membros do equipo que representa. 

 
 
A puntuación para este Campionato por Equipos poderase obter de tres maneiras: 

 
 
A.- PUNTUACIÓNS DE CAMPIONATOS. Cada membro do equipo conseguirá, nos 
campionatos do Circuito Galego de Surf, unha puntuación, onde a suma final será a que se terá 
en conta para obter a puntuación final do equipo no Circuito. 
Puntuarán por cada equipo as 2 mellores puntuacións dos seus compoñentes en surf e 
bodyboard open, surf e bodyboard iúnior, surf e bodyboard infantil e surf e bodyboard feminino. 

 
Se un equipo participa con menos dos compoñentes que suman, só se terá en conta os que 
realmente puntuasen no campionato. 

 
Todo clube que teña equipo de competición, deberá contar cun técnico titulado da FGS. Este 
técnico será o representante do clube para a competición, con funcións como: Inscricións, 
reclamacións e comunicacións coa organización, funcións éstas que serán explícitas de dita 
persoa. 

 
Antes do comezo do Circuito Galego, cada clube deberá notificar á FGS os compoñentes do 
equipo de competición (técnicos e competidores), para que poidan puntuar na clasificación por 
equipos. Tanto técnicos como competidores deben ter Licenza Federativa da FGS vixente. 

 
 
B.- CAMPIONATOS POR EQUIPOS (TAG TEAM). Cada equipo seleccionará a catro surfistas 
de entre os seus compoñentes e comunicará os seus nomes á Federación Galega de Surf, 
como máximo unha semá antes da celebración do campionato. A competición desenrolarase 
según as normas do Regulamento de Campionatos por Equipos que se adxuntan. 

 
O Tag-team puntuará o dobre. Para participar neste tipo de Campionato, o equipo deberá 
concorrer con anterioridade deste xeito ó menos a unha proba do Circuito. 

 
Non poderán participar neste tipo de Campionato equipos compostos por un número de 
surfistas distinto de catro. 

 
 
C.-   PROBAS   HOME   A   HOME   (MAN-ON-MAN).  Estas   probas   complementarán   ós 
Campionatos por Equipos. Participarán dous compoñentes de cada equipo que participaran na 
fase de cuartos de final (poderán ser outros que os que participen no Tag-team). Os 
seleccionados polos equipos enfrentaranse en mangas de dous. As puntuacións obtidas nesta 
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modalidade polos membros de cada equipo sumaranse ás obtidas polo mesmo. As normas 
deste tipo de competición desenrolaranse no Regulamento de Campionatos por Equipos. 

 
As puntuacións dos Campionatos por Equipos, nas súas dúas fases: Tag-team e Man-on-man, 
adxudicaranse según a Táboa de Puntuacións do Circuito Galego de Surf 

 
 
B.- CAMPIONATO POR EQUIPOS (TAG TEAM): 

 
1.-FORMATO DOS CAMPIONATOS. 

 
Os Campionatos por Equipos se desenrolarán en series eliminatorias, dende 1/4, se hai un 
número suficiente de participantes, ata a final. Se houbese máis de 16 equipos inscritos, 
celebraranse as mangas de triales necesarias. 

 
2.-MANGAS: DATOS TECNICOS. 

 
Como norma xeral, as mangas celebraranse entre catro equipos de catro surfistas cada unha, 
pasando á seguinte serie os dous primeiros equipos de cada manga. 

 
Deberase dispor dun mínimo de catro licras de cada unha das catro cores. 

 
Se fose necesario para axustar as series, según o número de equipos inscritos, poderanse 
celebrar mangas de tres equipos. Polo mesmo motivo o número de equipos que pasen á 
seguinte fase poderá variar entre un e tres. 

 
3.-ELABORACION DAS MANGAS. 

 
Os cruces para a elaboración das mangas liarase seguindo o modelo do Campionato Galego 
AGASURF individual, en función das puntuacións de cada equipo. Non haberá TOPs. 

 
4.-DURACION E NÚMERO DE ONDAS. 

 
As mangas terán unha duración de corenta minutos. As finais serán de sesenta. Cada membro 
dun equipo deberá coller tres ondas, cinco en finais, que puntuarán todas. 

 
No caso de mangas de tres equipos, éstas durarán trinta minutos. Unha final de tres equipos 
durará corenta e cinco minutos. 

 
5.- DESENROLO DAS MANGAS. 

 
Tódolos participantes deberán estar nos seus respectivos boxes ó comezo da manga. Deberán 
sair dende o seu box ata o auga e chegar a él, para dar o relevo, o marcar o tempo do equipo. 

 
Os relevos daranse no box, sinalándoos con unha palmada entre o que entra e o que sae. 

 
A línea de entrada do box será a que marque o punto de toma de tempo e o punto límite do 
relevo. Calquer relevo dado fora do box invalidará a participación do que entra ata que se repita 
en condicións, e será penalizado. 

 
5.1.- RELEVOS NA ESPECIALIDADE DE BODYBOARD. 

 
Os catro primeiros participantes de cada manga escomenzarán a súa participación situándose 
a unha distancia de uns dous metros do auga, todos en línea. Á sinal de comezo da manga 
entrarán no auga. Cando os catro primeiros participantes cheguen ó pico, os catro seguintes 
sairán dos seus boxes e colocaranse no mesmo punto de saida que os anteriores. 

 
O relevo o dará o surfista que saia do auga a un terceiro compañeiro no box. As condicións do 
relevo serán as mesmas que para táboa. En canto o relevo se dese en condicións, o surfista 
que está no punto de saida entrará o auga. 
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O tempo do equipo o marcará o derradeiro surfista na entrada do seu box, igual que en táboa. 

Os surfistas de bodyboard poderán deixar as aletas ó sair do auga (pero non a súa táboa). 

Os relevistas que estén esperando o seu turno non poderán molestar ós participantes, nin 
axudar ós que estén no auga. Se algún infrinxira esta prohibición, o seu equipo será penalizado 
cunha interferencia, 

 
6.- CAPITÁN DE EQUIPO: FUNCIÓNS. 

 
Cada equipo nomeará a un capitán e o seu nome será facilitado o Director de Competición 
antes M comezo de cada serie. De non comunicar cambio a partir da segunda serie, 
entenderase que se mantén o mesmo que comenzou o Campionato. 

 
O capitán determinará, libremente, a orde de saida dos membros M equipo e comunicarallo o 
Xefe de Xuices antes do comezo de cada manga. Exemplo: Orde de saida non se poderá 
variar durante o desenrolo da manga. 

 
O capitán ten dereito, na súa manga, a sinalar ó xurado cal das súas ondas quere que se 
puntúe dobre, o que fará izando os brazos sobre a súa testa o rematar dita onda. Ante esa 
sinal o xurado a puntuará según o seu criterio e rodeará a puntuación cun círculo. Os xuices de 
puntuación multiplicarán esa puntuación por dous. 

 
7.- PUNTUACIÓN. 

 
Sumaranse tódalas ondas de cada equipo e o equipo que maior puntuación obteña será o 
primeiro. No caso de empate gañará o equipo que terminase antes. 

 
8.- PENALIZACIÓNS. 

 
Penalizarase con CINCO puntos por onda de menos, no cómputo final, o equipo que non 
complete as doce ondas (vinte nas finais). 

 
Así mesmo, penalizarase con UN punto ós equipos, por cada cinco minutos de retraso en 
rematar a súa manga, sobre o tempo marcado polo primeiro equipo que remate. 

 
OUTRAS PENALIZACIÓNS: 

 
- Participar fora de turno .................................... 1 punto 
- Abandoar o box ............................................... 1 punto 
- Relevo fora do box .......................................... 1 punto 
- Non realizar o relevo ....................................... 5 punto 
- Volver o box sen a táboa ................................ 2 punto 
- Non levar a táboa o volver a box .................... 2 punto 
- Interferencia ..................................... . ............ 5 punto 

 
Haberá un xuiz de relevos, que se encargará de levar a conta das penalizacións. 

 
9.-CADDIES. 

 
Os equipos, tanto de surf coma de bodyboard, poderán dispor dun “caddie” (axudante) ó borde 
M auga, para os seguintes cometidos: 

 
Recoller a táboa dos participantes do seu equipo no caso de pérdida. Neste caso 
deberá entregarlla na terra. 

 
Transportar a táboa dos participantes se estos deben trasladarse, por terra, dende o 
punto de chegada á praia, o de saida para o pico. 
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Proporcionar ós participantes outra táboa, no caso de rotura, ou se así o piden durante 
a manga. 

 
O axudante non poderá transportar a táboa dos participantes dende os boxes, nin ata eles, o 
principio ou fin da súa participación. No caso de molestar a calquer outro participante, o seu 
equipo será sancionado cunha interferencia. 

 
 
C.- PROBAS HOME A HOME (MAN-ON-MAN): 

 
Desenrolaranse simultáneamente ós Campionatos por Equipos, como complemento destas. 

 
Nelas enfrentaranse, en series eliminatorias, un membro de cada equipo de 1/4, é dicir, 16 
surfistas, en mangas de dous. 

 
1.- PARTICIPANTES. 

 
Cada equipo seleccionará a dous dos seus membros para representalo nesta modalidade. Os 
seleccionados poderán ser elixidos entre tódolos membros do equipo. 

 
2.- MANGAS: DURACIÓN E NÚMERO DE ONDAS. 

 
As mangas desta modalidade serán de quince a vinte minutos. Cada participante poderá coller 
un máximo de cinco ondas, das que puntuarán tres. As finais poderán ser de ata trinta minutos 
e un máximo de sete ondas para cada participante. 

 
3.- CADDIES. 

 
Os participantes poderán dispor dun axudante nas mesmas condicións que no Campionato por 
Equipos. 

 
Se un caddie molesta o contrario, o surfer a quen esté axudando será penalizado cunha 
interferencia. 

 
4.- NORMATIVA. 

 
Os Campionatos por Equipos, nas súas dúas fases Tag-team e Home a Home, rexiranse polo 
presente Regulamento e polo Regulamento, Normas de Competición e Normas 
Complementarias da FGS e FES. 

 
5.- DEREITO DE ONDA NA MODALIDADE HOME A HOME: NORMATIVA DE PRIORIDADE. 

 
1.- REGRA BÁSICA: O participante con prioridade ten dereito incondicional á onda que elixa, 
anque esta abra en dúas direccións. 

 
2.- O segundo participante non poderá baixar a mesma onda que o que ten prioridade, por moi 
separados que estén ou por diferente que sexa a dirección na que vaian. 

 
3.- Unha vez que o participante con prioridade empece a porse de pé na súa onda, o segundo 
participante debe deixar de remar e ceder o paso. Se segue remando se lle porá unha 
interferencia de prioridade, que será penalizada como interferencia. 

 
4.- Cando un participante incurra en interferencia o contrarío, ademáis da penalización perderá 
a prioridade. 

 
5.- Se o participante con segunda prioridade ten a posición máis preta o pico dunha onda e o 
seu contrario intenta collela sen conseguilo, automáticamente o segundo participante pasará a 
ter a prioridade. Polo tanto, se él tamén intenta collela sen conseguilo, perderá a prioridade. É 
dicir, nunha mesma onda poden perder a prioridade ambos participantes. 
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6.- Se un participante con prioridade rema por diante do contrario para, deliberadamente, 
impedirlle que colla unha onda, perderá a prioridade. É dicir, as posicións deberán collerse por 
detrás do contrario. 

 
7.- O primeiro surfista que colla unha onda marcará o turno de prioridade. 

 
8.- Mentras non haxa prioridade definida, se ambos participantes baixan unha mesma onda en 
dúas direccións diferentes, serán válidas ambas e darase prioridade o primeiro que se erga. Se 
se erguen simultáneamente, ou non se pode determinar quen o fixo primeiro, non será asinada 
prioridade a ningún. 

 
9.- Se, mentras non haxa prioridade definida, un participante realiza unha interferencia ademáis 
da sanción, automáticamente daráselle a prioridade o contrario. 

 
Unha vez rematada a prioridade por un participante, esta pasará o contrario. 

Causas de cesión de prioridade: 

Coller unha onda, anque non se remate. 
Remar unha onda e non collela cando o contrario esté na parte máis preta o pico da 
onda. 
Realizar unha interferencia. 
Coller unha onda antes do comezo da manga. 

 
 
6.- PUNTUACIÓN DO HOME A HOME. 

 
Comprobarase que ambos surfistas teñen puntuadas o mesmo número de ondas en tódalas 
follas de xuices. No caso de que se haxa diferencias, comunicarase o feito o Xefe de Xuices, 
quen deberá determinar, consultando ós xuices, cal deles perdeu algunha onda, e de que onda 
se trata. Unha vez determinado isto, o Xefe de Xuices adxudicará a puntuación correspondinte, 
en función das do resto de xuices. 

 
Se un xuiz sinala cunha "M" algunha onda, seguirase o procedemento explicado no párrafo 
anterior. 

 
Cando tódalas follas de xuices coincidan no número de ondas, trasladaranse as puntuacións 
das tres mellores ondas de cada surfista á parte inferior da folla, en orde decrecente. 
Sumaranse e o resultado dividirase entre tres. A cifra resultante deberá ter un máximo de dous 
decimais, redondeando, arriba ou abaixo, a partir de cinco. 

 
Calculadas as puntuacións medias de cada surfista para cada xuiz, trasladaranse á folla de 
cómputo. Eliminaranse a mellor e a peor puntuación media de cada surfista e as tres restantes 
sumaranse. O resultado dividirase entre tres. O surfista que alcance maior puntuación final será 
o gañador. 


