
 

 

 

 

 

 
4º Morro dos Conventos Open de Surf 

15 e 16 de janeiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

APRESENTAÇÃO 

 

 A Associação de Surf de Araranguá – ASA é uma instituição não 

governamental, sem fins lucrativos, com a finalidade de promover eventos sociais, 

culturais, ecológicos e esportivos voltados à prática de surf. 

 A entidade visa à integração das formas e manifestações, da sociedade/natureza, 

representada pela fauna, flora, ecossistemas, paisagens notáveis e sítios de relevância 

ecológica, paisagística, geológica e paleontológica, todos em conjunto com a educação 

ambiental, junto a seus membros associados. 

 Segundo seu estatuto, o objetivo é desenvolver projetos, estudos, análises e 

programas referentes à proteção, conservação e recuperação do meio ambiente. 

Produzir, publicar e distribuir matérias e informações referentes ao Surf, e a proteção, 

conservação da natureza. 

 As competições sempre visam à integração entre atletas, marcas (empresas), 

massa consumidora, Associação e órgãos públicos, formando assim uma união através 

do esporte. 

 

OBJETIVO 

 

Este evento tem o intuito de reunir os melhores atletas do estado, e tem as seguintes 

finalidades: 

 

 Aproximar os atletas de competições fazendo com que o nível técnico se 

desenvolva, bem como, buscar que novos talentos da região apareçam. 

 

 Divulgação, pontuação, evidenciação, consolidação, agregação de valor e 

fortalecimento de marcas da região (fortalecimento da indústria e comércio). 

 

 Imprimação e compactação da cultura do esporte e da proteção do meio 

ambiente na comunidade. 

 



  

 

 Divulgação turística da região. Propagação da qualidade de vida para aqueles 

que residem no município ou dos que estão a turismo, dando ênfase às belezas 

naturais do Morro dos Conventos associadas ao esporte (cultura do ambiente 

praieiro). 

 

 Indiretamente: divulgação, pontuação, evidenciação, consolidação, agregação de 

valor a indústria do turismo na região. 

 

 

         Competições desse porte possibilitam a integração cada vez mais entre os atletas, 

empresas administração pública, patrocinadores e associados, formando um pacto em 

prol do esporte e seu desenvolvimento sustentável, cumprindo a tarefa social de 

integração entre vários segmentos da sociedade, fomentando o desenvolvimento técnico 

de atletas de toda a região. 

 

       O Campeonato fortalece a imagem do surf, sendo que nessa sinergia entre 

EMPRESAS e GOVERNANTES, demonstra-se que é possível realizar competições 

com responsabilidade social e econômica, aliando isto a um incremento no turismo local 

das praias onde forem realizadas as competições. 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

4º Morro dos Conventos Open de Surf, dias 15 e 16 de janeiro de 2022. 

 

CATEGORIAS 

 OPEN (Livre) 

 SOUL SURF (Atletas que não competem frequentemente) 

 FREE SURF (Atletas que estão começando nas competições) 

 FEMININO (Livre) 

 KAHUNA (Acima de 45 anos) 

 INICIANTES (Até 15 anos) 



  

 

 SUP WAVE (Standap com remo) 

 MASTER (Acima de 35 anos) 

 

ESTRUTURA 

 

 

 

CUSTO DO EVENTO 

 

 Comissão Técnica e sistema de computação.....................................R$ 4.700,00 

 Premiação (Troféu, kits e pranchas) .................................................R$ 8.000,00 

 

CUSTO TOTAL.................................................................R$ 12.700,00 

 

 

 


