


IFBB AMATEUR BDDVBUILDING ANO FITNESS CHAMPIDNSHIP 

BDAS VINDAS 

~ - ,. ,.. .J UUALIFIER 
De 09 a 11 de Março de 2018 

Goiânia/GO, Brasil 

A Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness (IFBB), a a Confederação Sulamericana de 
Fisiculturismo e Fitness, a Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (CBMFF) e a 
Federação Goiana de Musculação, Fitness e Fisiculturismo, através de seus presidentes, respectivamente , 
Dr. Rafael Santonja, Ledo Sr. Juan Paredes,Prof. Maurício de Arruda Campos e o Sr. Márcio Rezende 
convidam aos atletas, delegados e amantes do esporte a prestigiarem esse grande evento internacional que 
será realizado na cidade de Goiânia/GO, Brasil. 

LDCALIZAÇÃD 
Goiânia é um município brasileiro, capital do estado de Goiás. Pertence à mesorregião do Centro Goiano e à 
Microrregião de Goiânia, distante 209 km da cidade de Brasília , a capital nacional. Com uma área de 
aproximadamente 739 km2, possui uma geografia contínua, com poucos morros e baixadas, caracterizada 
por ser uma região do Planalto Central do Brasil. 

É um importante polo econômico da região, considerada um centro estratégico para áreas como indústria, 
medicina, moda e agricultura. Durante a década de 2000, Goiânia destacou-se entre as capitais brasileiras por 
possuir o maior índice de área verde por habitante do Brasil , na época ultrapassada apenas para a cidade de 
Edmonton , no Canadá. 

De acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população é de 
1.448.639 milhão de habitantes em 2016. É a sexta maior cidade do Brasil em tamanho, com 256,8 
quilômetros quadrados de área urbana e o décimo primeiro município mais populoso do Brasil. A Região 
Metropolitana de Goiânia possui 2.421.831 milhões de habitantes, o que a torna a 13ª região mais populosa 
do país. 

CDMD CHEGAR 
Avião 
Aeroporto Internacional de Goiânia, Santa Genoveva (GYN): 8 km do centro da cidade 

Possibilidade de escalas: 
Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo, Cumbica (GRU) 
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão (GIG) 
Aeroporto Internacional de Brasília , Juscelino Kubitschek (BSB) 
Aeroporto Internacional de Campinas, Viracopos (VCP) 
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LOCAL DA COMPETIÇÃO 

Centro de Convenções do Teatro Rio Vermelho. 
Rua 4, nº1400, Portão 5 - Setor Central - Goiânia/GO - Cep 74.025-020 

O teatro é um dos principais pontos turísticos da cidade e oferece várias alternativas de hospedagem. A um 
raio de 2 km, você encontra em média 70 hotéis (desde bed and breakfast, pousada e albergues até hoteis 3 
a 5 estrelas) e, também, as melhores opções de bares e restaurantes da cidade. 

PARTICIPAÇÃO 

As Federações Nacionais dos 196 países afiliadas a IFBB são elegíveis em inscrever atletas para o IFBB 
ELITE PRO QUALIFIER. O número de atletas participantes é ilimitado. 

Lembre-se que SOMENTE são aceitos os atletas que forem aprovados e nomeados/convocados por sua 
Federação Nacional. 

ATLETAS BRASILEIROS 
Será permitida a participação SOMENTE de atletas afiliados às Federações Estaduais reconhecidas pela 
Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (IFBB Brasil). 

A Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (CBMFF) somente inscreverá atletas 
previamente aprovados e convocados pelas Federações Estaduais. Entre em contato com a Federação 
Estadual onde é afiliado. 

-As Federações Nacionais são informadas de que a participação neste campeonato é ilimitada;

- Lembre-se que os atletas deverão adquirir o Passaporte Internacional da IFBB durante a Pesagem/Registro;

- O atleta que ainda não estiver com a anuidade internacional 2018 paga, deverá realizar o pagamento na 
Pesagem, no valor de US$ 40 (dólar americano). 

HOTEIS RECOMENDADOS 

ATLETAS e DELEGADOS OFICIAIS devem reservar hotel por conta própria 
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COMFORT HOTEL GDIÂNIA 
Avenida Dr. lsmerino Soares de Carvalho, 52 

Setor Aeroporto, Goiânia/GO, CEP: 
74.075.040 

Reservas: +55 (62) 3878-1500 

http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/goiani 
a/comfort-hotel-goiania 

CHEGADA OFICIAL 

SERRAS DE GOVAZ 
Avenida Paranaíba, 1445 - Setor Central , 

Goiânia/GO, CEP: 74.020-970 

Reservas: +55 (62) 3224-2310 

reservas@hotelserrasdegoyaz.com. br 

http :/ /hotelserrasdegoyaz. com. b r 

A data oficial de chegada é Sexta-feira, dia 09 de Março de 2018. 

REGISTRO OFICIAL DOS ATLETAS 

ATLETAS BRASILEIRO 
Realizar depósito/transferência nominal para a Federação Estadual até o dia 09 de Fevereiro de 2018 e 
encaminhar e-mail com o comprovante de depósito. 

Valor de inscrição 1 categoria: R$ 740,00 
Valor do IFBB Card: R$ 110,00 (para atletas que ainda não tiverem o IFBB Cardou selo 2018) 

*taxa de inscrição para 2ª categoria: R$ 185,00 

O valor de inscrição é de $200,00 (US dólares) e deve ser pago com antecedência de forma online. 
Recomendamos para a sua conveniência e conforto , que você faça o pagamento antecipado com cartão de 
crédito ou débito através do site da IFBB http://www.ifbb.com/registration. Registre o seu nome durante o 
pagamento online e leve uma cópia da confirmação de pagamento para ser apresentado durante a pesagem, 
na inscrição. 

---~ 
- 4 -



O atleta que ainda não pagou a anuidade internacional 2018, deverá realizar o pagamento no valor de US$ 40  
(dólar americano), em caráter obrigatório, no momento da inscrição na pesagem. 

MÚSICA 

A música deve ser entregue em USB (MP3), somente. 
O uso de linguagem profana, vulgar e ofensiva está estritamente proibida na música de apresentação. 

HDRÁRID DA PESAGEM e REGISTRO 

O Registro e Pesagem dos atletas serão realizados das 10:00h às 18:00h, na Sexta-feira, 09 de Março de 
2018, no HOTEL SERRAS DE GOYAZ 

HDRÁRID DA CDMPETIÇÃD 

Evento amador (Qualifier), dia 1 O, Sábado, às 10:00 hs 

NDTA IMPORTANTE PARA as CDMPETIDDRES 

Cada atleta participante do campeonato receberá uma pulseira na pesagem para acesso ao local da 
competição. A pulseira não deve ser retirada. 

INFDRMAÇÃD IMPDRTANTE 

Os custos de viagem, hotel, transporte e refeições é de responsabilidade do atleta e/ou delegado oficial. 
Verifique mais informações com a sua Federação. A lista de hotéis recomendados e contatos são oferecidos 
nesse documento. 

PINTURA CDRPDRAL 

A IFBB BANIU TODOS OS PRODUTOS QUE PODEM SAIR (MANCHAR). UM OFICIAL DA IFBB CHECARÁ 
A PINTURA DE TODOS OS ATLETAS NO BACKSTAGE E EM CASO DO PRODUTO SAIR DO CORPO AO 
SER TOCADO, SERÁ SOLICITADO AO ATLETA PARA QUE REMOVA TODA PINTURA ANTES DE SUBIR 
NO PALCO. 
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ÁRBITROS 

Para participar da seleção de mesa de arbitragem, os Árbitros Internacionais da IFBB devem ser incluídos no 
Formulário de Entrada Definitivo (preenchido pela Federação Nacional), conforme as regras da IFBB. 

Os árbitros internacionais devem levar seu Cartão de Árbitro Internacional. 

Os árbitros internacionais da IFBB devem estar com o pagamento da anuidade de 2018 paga. Aqueles que 
ainda não estiverem com o pagamento atualizado, deverão pagar a taxa no valor de US$ 50 na 
Pesagem/Registro. 

Todos os árbitros devem estar presentes na Reunião de Equipes e Arbitragem. Qualquer árbitro ausente na 
Reunião, não poderá arbitrar no campeonato. 

Árbitros Brasileiros: Serão inicialmente convocados árbitros de nível internacional mediante a diretoria da 
Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness com anuência do Diretor Estadual de 
Arbitragem e Presidente da Federação Estadual. Entrar em contato através do e-mail: 
diretoria.arbitragem@ifbbbrasil.com.br 

ACESSO AD BACKSTABE 

O acesso ao backstage será estritamente limitado ao pessoal de apoio (Delegados Oficiais). 

Os "Green Cards" são utilizados para limitar o acesso durante as prévias e as finais. 
Na Reunião de Equipes e Arbitragem, são distribuídos da seguinte maneira: 

- Cinco 8%) ou mais atletas: dois (2) "Green Cards" 
- Menos de cinco (5) atletas: um (1) "Green Card" 

ACESSO DE TÉCNICOS E TREINADORES 
Os técnicos/treinadores deverão adquirir o acesso no dia da Pesagem/Registro. Valor R$ 150,00 ou US$ 50 

CÂMERA DE FDTDBRAFIA E/DU VÍDED 

É estritamente proibido o uso de equipamentos de fotografia e vídeo nas áreas de camarins e/ou vestiários, 
exceto quando sejam utilizados por pessoas autorizadas pela IFBB e, em qualquer caso, estes dispositivos 
são proibidos no backstage. 

VISTD 

Os passaportes de 90 países não requerem visto para o Brasil para um período de 90 dias. Para verificar, 
visite: http://en.wikipedia.org/wikiNisa_policy_of_Brazil. Para outros países o Brasil oferece um tipo especial 
de visto para atletas e acompanhantes. Informações em: http://brazil.visahq.com/#!brasil-artist-or-athlete-visa. 
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Por favor, contate a embaixada do Brasil no seu país. Uma carta convite oficial estará disponível , se 
necessário. Enviar e-mail para secretaria@ifbbbrasil.com.br 

Um atleta , incluído em uma equipe oficial da Federação Nacional , que solicita e recebe uma carta convite do 
Escritório Oficial da IFBB ou do Comitê Organizador de um evento sancionado pela IFBB, para fim de visto, e 
utiliza este visto para permanecer ilegalmente no país anfitrião ou em qualquer outro país , estará sujeito aos 
procedimentos e medidas disciplinares. 

A Federação Nacional correspondente é responsável por controlar cuidadosamente o uso correto e legal do 
visto por parte do seu atleta e estará sujeita a uma multa e/ou suspensão, em caso de qualquer mal-uso e/ou 
utilização ilegal do mesmo visto. 

FUSO HORÁRIO 

UTC/GMT - 3 horas 

MOEDA 

A moeda oficial no Brasil é o "Real" (R$) 
USO $ 1.00 = BRL $ 3.26 (câmbio de 03 de Janeiro de 2018) 
EUR $ 1.00 = BRL $ 3.93 (câmbio de 03 de Janeiro de 2018) 

CARTÃO DE CRÉDITO 

Os cartões de crédito internacionais tais como Visa , MasterCard e American Express são amplamente aceitos 
nos principais hotéis, lojas e restaurantes. Pode ser necessário apresentar o seu passaporte no momento do 
pagamento. 

ELETRECIDADE 

220 V. Tomadas dos tipos C ou N. Verifique em: http://www.worldstandards.eu 

IDIOMA 

O idioma oficial no Brasil é o Português 

CLIMA 

No mês de Março, a temperatura média é de 24° C com umidade relativa de 74%. 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
Atletas Brasileiros 
Entrar em contato com a Federação Estadual onde está afiliado. 

Atletas Internacionais 
Entrar em contato com a Federação Nacional onde está afiliado. 

Federações Nacionais 
O prazo para enviar o formulário é dia 26 de Fevereiro de 2018. Enviar para: 

IFBB GENERAL SECRETARV 
William Tierney 
Telefone: +44 151 91314090 
E-mail: w.tierney@ifbb-uk.com 

IFBB Press Commission 
Andrew Michalak, M. Se 
E-mail: amichalak5@gmail.com 

INTERNACIONAL FEDERATIDN OF 
BODVBUILDING AND FITNESS 
Dr. Rafael Santonja 
1 FBB President 
Telefone: +34 91 535 2819 
Fax: +34 91 638 1270 

E-mail:headquarters@ifbb.com; 
info@ifbb.com 

CATEGORIAS ABERTAS PARA A COMPETIÇÃO AMADORA 

FISICULTURISMO 
1) Até e incluindo 65 Kg 
2) Até e incluindo 70 kg 
3) Até e incluindo 75 kg 
4) Até e incluindo 80 kg 
5) Até e incluindo 95 kg 
6) Acima 95 kg 
Overall 

MEN'S PHVSIDUE 
1) Até e incluindo 170 cm 
2) Até e incluindo 173 cm 
3) Até e incluindo 176 cm 
4) Até e incluindo 179 cm 
5) Até e incluindo 182 cm 
6) Acima de 182 cm 

Overall 

~--~ 

BIKINI FITNESS 
1) Até e incluindo 158 cm 
2) Até e incluindo 160 cm 
3) Até e incluindo 162 cm 
4) Até e incluindo 164 cm 
5) Até e incluindo 166 cm 
6) Até e incluindo 169 cm 
7) Até e incluindo 172 cm 
8) Acima de 172 cm 
Overall 

WELLNESS FITNESS 
1) Até e incluindo 158 cm 
2) Até e incluindo 163 cm 
3) Até e incluindo 168 cm 
4) Acima de 168 cm 

Overall 
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PREMIAÇÃO 

• Atletas top 6 de cada categoria será premiado com troféu e medalha
• Atletas campeões overall serão premiados com troféu e com o IFBB Elite Pro Card.

OS CAMPEÕES OVERALL DISPUTARÃO O CAMPEONATO PROFISSIONAL E RECEBERÃO O PRO CARD 

PRDGRAMAÇÃD TENTATIVA 

Sexta-feira, dia 09 de Março 
10:00-18:00 - Registro oficial do atleta (Pesagem) no Hotel Serras De Goyaz 
18: 15 - Reunião técnica dos Delegados e Árbitros no Hotel Serras De Goyaz 

Sábado, dia 1 O de Março 
10:00 - Previas e finais no Centro de Convencões do Teatro Rio Vermelho 
19:30 - Competição IFBB Elite Pro 

Domingo, dia 11 de Março 
Saída das delegações 
*Ordem de competição será disponibilizada próximo ao dia do evento
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