POLÍTICA IPSF DE NÃO COMPARECIMENTO ÀS COMPETIÇÕES
Objetivo:
Esta política determina a abordagem da International Pole Sports Federation’s
(IPSF) em relação a atletas que se inscrevem em competições nacionais e
internacionais e não participam dos eventos.

Contexto:
Esta política foi implementada como resultado de frequência de ocasiões onde
os competidores não compareciam e competiam nas competições nas quais se
inscreviam sem informar aos organizadores das competições. Esta política ajudará
a eliminar os seguintes problemas:
- Prevenindo outros atletas de participarem das competições;
- Causando atrasos aos organizadores;
- Desapontar os fãs do esporte e espectadores;
- Atrapalhar os programas da competição;
- Criar dificuldades com patrocinadores.

Casos para Informar os Organizadores da Competição:
Atletas que não puderem comparecer às competições para as quais se
inscreverem devem se enquadrar em pelo menos um dos seguintes casos de acordo
com o motivo do seu não comparecimento e quanto tempo antes da competição o
atleta deseja cancelar sua participação:
1. Atletas podem optar por informar os organizadores de competição nacional e
internacional que não irão comparecer. O limite para esta opção é de três semanas

antes da data da competição (21 dias). É responsabilidade do atleta saber a data de
corte.
2. Atletas que precisarem cancelar sua participação após a data de corte devem
informar os organizadores da competição o mais rápido possível (é permitido que
alguém faça isso em seu lugar). Um certificado médico (com cópia traduzida para
inglês caso o certificado original não seja em inglês) deve ser enviado ao organizador
da competição.
3. Atletas que não possuam razão médica para não comparecer com curto prazo
deverão enviar suas razões para o organizador da competição para apreciação pelo
Comitê Executivo da IPSF que irá decidir se os motivos são aceitáveis. Caso não sejam,
as sanções abaixo serão aplicadas ao atleta.

Procedimentos de Notificação a IPSF:
1. Os Atletas têm até sete dias após a data da competição para enviar a informação
como descrito acima;
2. Se a ficha não for enviada após sete dias, a IPSF escreverá ao atleta explicando que
ele está sendo cadastrado como no show (não comparecimento).
3. Se não houver resposta a IPSF cadastrará o atleta como um no show (não
comparecimento) com as penalidades aplicáveis (detalhadas abaixo).
4. Para registrar um recurso, o atleta deve fazê-lo dentro de sete dias do recebimento
da informação de cadastramento como não comparecimento. Um recurso será
avaliado pelo Comitê Executivo da IPSF.

Sanções:
Atletas que não cumprirem os critérios de não comparecimento em
competição nacional ou internacional da IPSF serão registrados como atletas no show
(sem comparecimento) e serão banidos de todas as competições regionais, nacionais e
internacionais por um período de um ano a contar da data da competição. Todos os
detalhes (nomes e competição) serão publicados nos websites nacionais e
internacional da IPSF.

