Campeonato Brasileiro de Pole Sports- CBPS

Regras: International Pole Sports Federation-IPSF
Organização: Federação Catarinense de Pole Sport-FECAPOLE
Realização: Federação De Pole Sports do Piauí- FEPIPS
_____________________________________________________________________________

O Campeonato Brasileiro de Pole Sports - CBPS é o único Campeonato Brasileiro que
qualiﬁca atletas para o World Pole Sports Championship (WPSC)!
The only championship in Brazil that qualiﬁes for the World Pole Sports Championship
(WPSC)!
Em 2018 o campeonato contará também com a divisão Elite Open que vai qualiﬁcar
atletas estrangeiros a participarem do WPSC. Válido apenas para atletas de países que
não possuem campeonato reconhecido/ ﬁliado a IPSF.
In 2018 the championship will also host Open Elite division to qualify foreign athletes to
take part at WPSC. Valid only to athletes from countries where there is no IPSC
recognized/aﬃliated championship.

Biênio da IPSF / IPSF year: 2017-18
Data / Date: 5 e 6 de Maio/ May 2018
Cidade / City: Teresina/PI
Local / Venue: Theresina
www.theresinahall.com.br
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REQUISITOS DE INSCRIÇÃO / APPLICATION CRITERIA
Por favor, leia o Código de Pontos e as Regras e Regulamentos disponíveis no site do
Campeonato Brasileiro de Pole Sports (www.polesportsbrasil.com.br) para as
informações gerais sobre o CBPS.
Please refer to Code of Poins and Rules and Regulations available at Brazilian Pole
Sports Championship website (www.polesportsbrasil.com.br) for general information
about CBPS.
Além disso, pedimos que observem as seguintes informações e prazos / We request you
to observe the following information and deadlines:

1) Divisões e Categorias / Divisions and Categories
Os atletas poderão participar do Campeonato Brasileiro de Pole Sports - CBPS nas
seguintes divisões e categorias:
Athletes will be able to participante in Brazilian Pole Sports Championship - CBPS in
the following divisions and categories:

1.1) DIVISÃO Amadora / Amateur DIVISION:
Categorias / Categories:
Pré Novatos (Misto) / Novice (Mixed) - 6 a 9 anos / 6 yo 9 y.o.
Novatos (Misto) / Novice (Mixed) - 10 a 14 anos / 10 to 14 y.o.
Junior (Misto) / Junior (Mixed) - 15 a 17 anos / 15 to 17 y.o.
Sênior (Masculino/Feminino) / Senior (Male/Female) - 18 a 39 anos / 18 to 39 y.o.
Master 40+ (Misto) / Master 40+ (Mixed) - 40 anos em diante / 40 y.o. onwards

OBS: Professores/Instrutores/monitores de Pole Dance/Arte ou Esporte não podem se
inscrever na categoria amadora/ Pole Dance teachers/ coaches/ instructors Art os Sport
is not allowed to apply amateur category.

1.2) DIVISÃO Profissional / Professional DIVISION: Categorias / Categories:
Sênior (Masculino / Feminino) - 18 a 39 anos /18 to 39 y.o.
Master 40+ (Misto) / Master 40+ (Mixed) - 40 anos em diante / 40 y.o. onwards

1.3) DIVISÃO Elite / Elite DIVISION: Categorias / Categories:
Novatos (Misto) / Novice (Mixed) - 10 a 14 anos / 10 to 14 y.o.
Junior (Masculino/Feminino) / Junior (Male/Female) - 15 a 17 anos / 15 to 17 y.o.
Sênior (Masculino/Feminino) / Senior (Male/Female) - 18 a 39 anos / 18 to 39 y.o.
Master 40+ (Misto) / Master 40+ (Mixed) - 40 a 49 anos / 40 to 49 y.o.
Master 50+ (Misto) / Master 50+ (Mixed) - 50 anos em diante / 50 y.o. onwards
Duplas (Misto) / Doubles (Mixed) - sem limite de idade / no age limit
Duplas Junior / Doubles Junior (Misto)- 15 a 17 anos / 15 to 17 y.o.
Duplas Novatos/ Doubles Novice (Mixed)- 10 a 14 anos / 10 to 14 y.o.

2) Inscrição / Application
As inscrições estão abertas a partir de 20 de novembro de 2017.
Applications start on November 20th 2017.
A ﬁcha de inscrição pode ser completada diretamente do site do CBPS:
www.polesportsbrasil.com.br
Application form should
www.polesportsbrasil.com.br

be

completed

directly

from

CBPS

website:

Para que sua inscrição seja ﬁnalizada, é necessário realizar o pagamento do devido valor
de inscrição no botão do PagSeguro que se encontra em nosso website:
www.polesportsbrasil.com.br
To ﬁnish your application process it is necessary to pay the application fee at
PagSeguro’s button found in our webpage: www.polesportsbrasil.com.br.

2.1) Prazo de Inscrição / Deadline for Applications:
As inscrições poderão ser efetuadas até o dia 16 de Março de 2018 as 23h59min.
Application deadline is March 16th 2018.

2.2) Taxas para Inscrição / Application Fee:
As taxas de inscrição devem ser pagas até o dia 16 de Março de 2018 as 23h59min.
Application fee deadline is March 16th 2018.

Pré novatos e Novatos / Novices Categories- 6 a 14 anos / 6 to 14 yo.: R$ 200,00
(Brazilian Currency)
Juniors / Masters / Seniores – Juniors / Master/ Sêniors — R$ 250,00 (Brazilian Currency)
Duplas / Doubles - R$ 250,00 (valor total para a dupla / total amount for the doubles)

3) Música /Music
3.1) Duração / Duration: Favor veriﬁcar as Regras e Regulamentos para todas as
informações sobre os requisitos e a duração das músicas para o campeonato.
Please
refer
to
Rules
and
Regulations
available
at
website
(www.polesportsbrasil.com.br) for detailed information about music criteria and
duration at CBPS.
3.2) Prazo de envio A música devidamente nomeada, de acordo com as Regras e
Regulamentos deve ser enviada para inscricao@polesportsbrasil.com.br até o dia 26 de
Abril de 2018.
Music must be sent duly labelled according to Rules and Regulations must be sent to
inscricao@polesportsbrasil.com.br no later than April 26rd, 2018.

4) Uniforme / Uniform:
Ao permanecer no local do CBPS é necessário que os atletas usem uniforme de suas
escolas/estúdios/academias. O uniforme pode ser composto por camiseta ou colete e
qualquer tipo de calça (bailarina ou agasalho).
While at the venue all athletes are requestes to wear their school/studio/academy
uniform. Uniform can be any kind of trousers (loose, etc) and t-shirt or vest.

5) Fichas de Obrigatórios / Bônus Técnicos – Compulsory / Technical Bonus Forms.
Todos os atletas devem preencher suas Fichas de Obrigatórios e Fichas de Bônus
Técnicos de acordo com o Código de Pontos. As ﬁchas devem ser enviadas para o email:
inscricao@polesportsbrasil.com.br nos prazo a seguir:
All athletes should ﬁll their Compulsory and Technical Bonus Forms according to Code
of Points. Forms must be sent to email: inscricao@polesportsbrasil.com.br in the
following deadline:
5.1) Caso o atleta queira que a IPSF avalie suas ﬁchas para identiﬁcar inconsistências e
erros, as ﬁchas deverão ser enviada até 13 de Abril de 2018 para o email
inscricao@polesportsbrasil.com.br.

If athlete needs IPSF to check his/her forms for errors, it should be sent until April 13th,
2018 to email inscricao@polesportsbrasil.com.br

5.2) Data ﬁnal para envio das Fichas de Obrigatórios e da Ficha de Bônus Técnicos (já
devidamente corrigida para os atletas que receberam recomendação da IPSF para correção
da ﬁcha e data ﬁnal para todos os atletas) para o email inscricao@polesportsbrasil.com.br
:26 de Abril de 2018.
Deadline to send Compulsory and Technical Bonus Forms (duly corrected for those who
received IPSF’s recommendation to correct it and ﬁnal deadline for all the athletes) for
CBPS email inscricao@polesportsbrasil.com.br: April 26rd, 2018.

5.3) Caso o atleta perca os prazos estipulados ele sofrerá as punições cabíveis de acordo
com as Regras e Regulamentos da IPSF que se encontram ao ﬁnal do Código de Pontos.
If athletes loose the correct deadline he/she will suﬀer punishments established on IPSF
Rules and Regulations that can be found at the end of Code of Points.

6) Treinadores e Acompanhantes/ Coaches and Chaperones
Para que o Treinador possa acompanhar seu atleta na área de aquecimento ele deve conter
o curso de Coach (Código de Pontos) da IPSF, preencher sua ficha de inscrição no Site
do Campeonato, bem como efetuar o pagamento da taxa. Após a inscrição e o pagamento
enviar para o email inscricao@polesports.brasil.com.br o Certificado de conclusão do
Curso de Coach da IPSF.
Crianças de 6 a 14 anos Devem ter o acompanhamento de um adulto responsável. O
mesmo será inscrito como Chaperone e está isento de taxa para ter acesso a área de
aquecimento.
OBS: Apenas treinadores inscritos e Chaperones terão acesso a área de
aquecimento.
To be allowed the coach get in the backstages as long as all the athletes áreas he/she
must have the IPSF Coach Training course (Code of points), fill the application form on
the Champioship website, as long as pay the tax. After fill the application and pay the tax
proceed to the e-mail: inscrição@polesports.brasil.com.br and attach the IPSF
Certificate of Coach.
Children from 6 to 14 years old, must have a chaperone. This person should apply like a
Chaperone and don’t need to pay the tax.
Obs.: Only Aplicated Coaches and Chaperones are allowed to enter the venue.

7) Credenciamento / Registration
Informações sobre credenciamento serão enviadas para os atletas futuramente.
Registration Informatiosn will be sent to the athletes soon.

Participe do Campeonato Brasileiro de Pole Sports e dispute uma vaga para participar do
World Pole Sports Championship, o maior Campeonato mundial de pole!
Compete in CBPS and dispute a place to enjoy the World Pole Sports Championship, the
biggest world pole championship!

Dúvidas: fecapole@gmail.com

Faça parte dessa história! Faça parte dessa família!
Enjoy this history! Be our Family member!
#UnidosPeloPoleBrasil

