Campeonato Brasileiro de Pole Sports- CBPS

Regras: International Pole Sports Federation-IPSF
Organização: Federação Catarinense de Pole Sport-FECAPOLE
Realização: Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Itajaí - FMEL e Butterfly
Pole Dance Art& Circo
_____________________________________________________________________________
O Campeonato Brasileiro de Pole Sports - CBPS é o único Campeonato Brasileiro que qualiﬁca
atletas para o World Pole Sports Championship (WPSC)!
CBPS – Brasilian Pole Sports Championship is the only championship in Brazil that qualifies
for World Pole Sports Championship (WPSC)!
Em 2019 o campeonato contará com as Modalidades Esportivas e Artísticas da IPSF além da
divisão Elite Open Internacional que qualificará atletas estrangeiros a participarem do WPSC.
Válido apenas para atletas de países que não possuem campeonato reconhecido/ ﬁliado a IPSF.
In 2019 the championship will offer Sports and Artistic divisions as well as International Open
Elite Division that qualifies foreign athletes to compete at WPSC. Opem Elite Division is valid
only for athletes from countries where there is no IPSC recognized/aﬃliated championship.

Biênio da IPSF / IPSF year: 2018-19
Data / Date: 15 e 16 de Junho/ Juny 2019
Cidade / City: Itajaí - SC
Local / Venue: Ginásio Ivo Silveira. Avenida Osvaldo Reis 800- 822, Bairro Fazenda

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 also 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 compete in Brazilian Pole Sports Championship - CBPS in the
following divisions and categories:

1.1) DIVISÃO Amadora / Amateur DIVISION:
Categorias / Categories:
Pré Novatos 6-9 anos Misto / Pre-Novice 6 to 9 y.o.
Novatos 10-14 anos Misto / Novice 10 to 14 y.o.
Junior 15-17 anos Misto / Junior 15 to 17 y.o.
Sênior Feminino 18–39 anos / Senior Women 18 to 39 y.o.
Sênior Masculino 18-39 anos / Senior Men 18 to 39 y.o.
Master 40+ (40 a 49 anos) / 40 to 49 y.o.
Master 50+ (50 anos em diante) / Master 50+ (50 y.o. onwards)
Duplas Novatos 10- 14 anos / Doubles Novice 10 to 14 y.o.
Duplas Junior 15- 17 anos / Doubles Junior 15 to 17 y.o.
Duplas Juvenil 10- 17 anos / Doubles Youth 10 to 17 y.o.
Duplas Sênior Misto (acima de 18 anos) / Mixed Doubles Senior – 18 y.o. or
more

OBS: Professores/Instrutores/Monitores de Pole Dance/Arte ou Esporte não podem se
inscrever na categoria amadora
Obs: Pole Dance, Pole Art or Pole Sport teachers/ coaches/ instructors are not allowed
to compete in amateur category.

1.2) DIVISÃO Profissional / Professional DIVISION:
Categorias / Categories:
Novatos 10-14 anos Misto / Novice 10 to 14 y.o.
Junior 15-17 anos Misto / Junior 15 to 17 y.o.
Sênior Feminino 18–39 anos / Senior Women 18 to 39 y.o.
Sênior Masculino 18-39 anos / Senior Men 18 to 39 y.o.
Master 40+ (40 a 49 anos) / 40 to 49 y.o.
Master 50+ (50 anos em diante) / Master 50+ (50 y.o. onwards)
Duplas Novatos 10- 14 anos / Doubles Novice 10 to 14 y.o.
Duplas Junior 15- 17 anos / Doubles Junior 15 to 17 y.o.
Duplas Juvenil 10- 17 anos / Doubles Youth 10 to 17 y.o.
Duplas Sênior Misto (acima de 18 anos) / Mixed Doubles Senior – 18 y.o. or
more

1.3) DIVISÃO ELITE/ Elite DIVISION:
Categorias/ Categories:
Novatos 10-14 anos Misto / Novice 10 to 14 y.o.
Junior 15-17 anos Misto / Junior 15 to 17 y.o.
Sênior Feminino 18–39 anos / Senior Women 18 to 39 y.o.
Sênior Masculino 18-39 anos / Senior Men 18 to 39 y.o.
Master 40+ (40 a 49 anos) / 40 to 49 y.o.
Master 50+ (50 anos em diante) / Master 50+ (50 y.o. onwards)
Duplas Novatos 10- 14 anos / Doubles Novice 10 to 14 y.o.
Duplas Junior 15- 17 anos / Doubles Junior 15 to 17 y.o.
Duplas Juvenil 10- 17 anos / Doubles Youth 10 to 17 y.o.

Duplas Sênior Misto (acima de 18 anos) / Mixed Doubles Senior – 18 y.o. or
more

1.4) DIVISÃO e Categorias Pole Artístico / Artistic Pole Divisions and Categories
Divisão / Division: Elite
Junior 14-17 anos Misto / Junior 14 to 17 y.o.
Sênior Masculino 18-39 anos / Senior Men 18 to 39 y.o.
Sênior Feminino 18–39 anos / Senior Women 18 to 39 y.o.
Master 40+ (40 a 49 anos) / 40 to 49 y.o. (May be gender split)
Duplas 18+ (acima de 18 anos) / Doubles 18+ – 18 y.o. or more

2) Inscrição / Application
As inscrições estão abertas a partir de 1 de dezembro de 2018.
Applications start on December 1st , 2018.

A ﬁcha de inscrição pode ser preenchida diretamente do site do CBPS:
www.polesportsbrasil.com.br
Application form shall be filled directly at CBPS website: www.polesportsbrasil.com.br

Para que sua inscrição seja ﬁnalizada, é necessário realizar o pagamento do devido valor
de inscrição no botão do PagSeguro ou Paypal que se encontra em nosso website:
www.polesportsbrasil.com.br
Application will be complete once due application fee is paid through PagSeguro or
PayPal at link found on our webpage: www.polesportsbrasil.com.br.

2.1) Prazo de Inscrição / Deadline for Applications:
As inscrições poderão ser efetuadas até o dia 10 de Abril de 2019 às 23h59min.
Application deadline: April 10th, 2019 at 23h59min.

2.2) Taxa de Inscrição / Application Fee:
As taxas de inscrição devem ser pagas até o dia 10 de Abril de 2019 às 23h59min.

Application fee payment deadline: April 10th, 2019 at 23h59min.

Valores / Amount:
Pré novatos e Novatos - 6 a 14 anos / Novice Categories - 6 to 14 y.o.: R$ 200,00
(Brazilian Real)
Juniors / Masters / Seniores – Juniors / Master/ Seniors - R$ 250,00 (Brazilian Real)
Duplas / Doubles - R$ 250,00 (valor total para a dupla / total amount for the double)

3) Música / Music
3.1) Duração / Lenght:
Favor veriﬁcar as Regras e Regulamentos para todas as informações sobre os requisitos
e a duração das músicas para o campeonato.
Please check Rules and Regulations for detailed information about music criteria and
length. Available at www.polesportsbrasil.com.br

3.2) Prazo de envio / Music Deadline:
A música devidamente nomeada, de acordo com as Regras e Regulamentos, deve ser
enviada para inscricao@polesportsbrasil.com.br até o dia 31 de Maio de 2019.
Music duly named according to Rules and Regulations must be sent to
inscricao@polesportsbrasil.com.br. Deadline: May 31st , 2019.

4) Figurino / Costume:
Figurinos na cor nude devem ser de tom mais escuro do que a pele do atleta. O
descumprimento desta regra acarretará em dedução de pontos do atleta.
Costume in nude color must be darker than athlete´s skin. Athlete will be deducted
points if failing to follow this rule.

5) Uniforme / Uniform:
Ao permanecer no local do CBPS é necessário que os atletas usem o uniforme de suas
escolas/estúdios/academias.
During competition athletes must wear their school/studio/academy uniform.

6) 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 prazos a seguir:
All athletes should complete their Compulsory and Technical Bonus Forms according
to Code of Points. Forms must be emailed to: inscricao@polesportsbrasil.com.br.
Please observe the deadlines:

6.1) Caso o atleta queira que a IPSF avalie suas ﬁchas para identiﬁcar inconsistências e
erros, as ﬁchas deverão ser enviada até 25 de Maio de 2019 para o email
inscricao@polesportsbrasil.com.br.
Deadline for evaluations and corrections on forms: May 25th, 2019. Please send forms
for correction to inscricao@polesportsbrasil.com.br

6.2) Data ﬁnal para envio das Fichas de Obrigatórios e da Ficha de Bônus Técnicos (já
devidamente corrigidas pelos atletas que receberam recomendação de correção da IPSF
e data ﬁnal para todos os atletas) para o email inscricao@polesportsbrasil.com.br: 31 de
Maio de 2019.
Deadline to email Compulsory and Technical Bonus Forms (duly corrected for those
who received IPSF’s recommendation to correct it and ﬁnal deadline for all athletes):
May 31st, 2019. Please email forms to: inscricao@polesportsbrasil.com.br

6.3) 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.
Sanctions will be applied for athletes that miss deadline according to IPSF Rules and
Regulations found at the end of Code of Points.

7) Treinadores e Acompanhantes / Coaches and Chaperones
Para que o Treinador possa assinar as fichas de seus atletas ou acompanhar seu atleta na
área de aquecimento ele deve realizar 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@polesportsbrasil.com.br o Certificado de conclusão do Curso de Coach da
IPSF.
Coaches must register to sign up their athletes´ forms or accompany them in the warm
up zone. To register coach must take IPSF Coach Course (Code of Points), fill in their

application form on championship website as well as pay coach fee. After application
and
payment,
please
send
IPSF
Coach
Course
Certificate
to
inscricao@polesportsbrasil.com.br

Crianças de 6 a 14 anos devem ter o acompanhamento de um adulto responsável. O
mesmo será inscrito como Acompanhante (Chaperone) e está isento de taxa para ter
acesso a área de aquecimento.
Children from 6 to 14 y.o. must have a Chaperone. Chaperone must register to
accompany the child and is free of chaperone fee. Chaperones can accompany athletes
to warm up zone.
OBS: Apenas treinadores inscritos e Acompanhantes terão acesso a área de
aquecimento.
OBS: Only registered coaches and chaperones will have access to warm up zone.

8) Credenciamento / Registration
Informações sobre credenciamento serão enviadas para os atletas futuramente.
Registration Information will be sent to athletes in due time.

9) Informações Sobre Hotéis e passagens aéreas / Air Tickets and Hotel Information
Para informações sobre hotéis e passagens aéreas entre em contato com a Travel Dance
Viagens, agencia parceira do CBPS: davis@traveldanceviagens.tur.br
Whatsapp 48- 991932194.
Instagram @traveldanceviagens.
For more information on air tickets and hotels please contact Travel Dance Viagens,
CBPS partner travel agency: davis@traveldanceviagens.tur.br
Instagram @traveldanceviagens
Whatsapp: +55 48 991932194..

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 win your spot at World Pole Sports Championship, the biggest
world pole championship!
Dúvidas / Doubts: www.fecapole.org

