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Com limite de 112 surfistas, as inscrições para a abertura do Rip Curl Grom Search 2017,
apresentado por Guaraná Antarctica, abrem na próxima segunda-feira (16), na Federação      
Catarinense de Surf (Fecasurf). A competição está confirmada para os próximos dias 28 e 29,
na Praia da Joaquina, em Florianópolis/SC, reunindo atletas com até 16 anos. O grande
objetivo fica para a disputa das vagas para representar o Brasil na final internacional do evento,
em 2018, em algum lugar do mundo.

Em ação, as categorias grommet, com idade limite de 12 anos completados em 2017 (nascidos
de 2005 em diante), iniciante, com idade limite de 14 anos, completados em 2017 (nascidos de
2003 em diante), mirim e feminina, ambas com idade limite de 16 anos, completados em 2017
(nascidos de 2001 em diante). Para garantir participação, é necessário enviar e-mail para feca
surf@fecasurf.com.br
, aos cuidados de Gabriel, com o comprovante de depósito no valor de R$ 90,00 na conta da
entidade, junto com termo de isenção de responsabilidade devidamente preenchido e assinado
pelos pais/responsáveis (baixe aqui - 
https://www.sendspace.com/file/ixt5u0
) e a cópia do RG ou certidão de nascimento do competidor.

“Somente após enviar esses três documentos, o atleta estará devidamente confirmado no
evento”, afirma o gerente de marketing da Rip Curl, Fernando Gonzalez. Ele ressalta que além
da taxa é de R$ 90,00, cada competidor terá de entregar um quilo de alimento não perecível
(exceto sal ou açúcar), que será doado a uma instituição social local. “Os mantimentos serão
entregues antes da primeira bateria disputada e o atleta ganhará em troca o kit do evento, com
camisa oficial, adesivos do evento e brindes dos patrocinadores”, destaca.

As inscrições seguem abertas até o dia 26, mas podem ser encerradas antes, caso o limite de
atletas seja alcançado. Serão 48 surfistas na mirim, 32 na iniciante e 16 na grommet e na
feminina. “As inscrições serão garantidas pela chegada dos e-mails com toda a documentação
e comprovante de pagamento da inscrição”, enfatiza Fernando Gonzalez.

O depósito da taxa deve ser feito no Banco do Brasil, agência 5201-9, CC 844759-4, em nome
de Federação Catarinense de Surf – CNPJ 80151459/0001-25. Mais informações pelos
telefones (48) 3025.1880 e 99810.9431 (WhatsApp), com atendimento das 12 às 18h, a partir
do dia 16.

CALENDÁRIO

Depois de Floripa, o Rip Curl Grom Search 2017, apresentado por Guaraná Antarctica, terá
etapas na Praia de Geribá, em Búzios/SP, nos dias 11 e 12 de fevereiro, e Praia de Maresias,
em São Sebastião/SP, nos dias 11 e 12 de março. No ano passado, a abertura do Circuito
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também foi realizada no litoral catarinense, na Praia da Ferrugem, em Garopaba.

O evento teve como destaque a presença do campeão mundial Gabriel Medina, prestigiando a
nova geração e aproveitando para acompanhar um pouco do desempenho de sua irmã caçula,
Sophia Medina. Leonardo Barcelos, de Imbituba, levou a melhor na mirim, enquanto que na
feminina, Carol Bonelli, de Saquarema, foi a vencedora. Também ergueram as taças Daniel
Adisaka, de Ubatuba, na iniciante, e Rodrigo Saldanha, de São Paulo, na grommet.
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