7º CAMPEONATO PAULISTA
IFBB/SP - 2017
FEDERAÇÃO PAULISTA DE
CULTURISMO FITNESS
E BODYFITNESS
IFBB/SÃO PAULO
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERAIS

(INSPECTION REPORT)

1 e 2 de Julho de 2017

BEM VINDOS (AS)
A Federação Paulista de Culturismo, Fitness e Bodyfitness (IFBB/SÃO
PAULO) estende suas calorosas saudações a todos os (as) atletas,
treinadores (as) participantes e espectadores (as) do 7º Campeonato de
Estreantes 2017.

SOBRE A CIDADE DE SÃO PAULO
São Paulo é a 7ª cidade mais populosa do planeta e sua região
metropolitana, com cerca de 20 milhões de habitantes, é a 8ª maior
aglomeração urbana do mundo. A cidade também possui um caráter
cosmopolita, sendo que, em 2016, possuía moradores nativos de 196
países diferentes. Regiões ao redor da Grande São Paulo também são
metrópoles, como Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba; além de
outras cidades próximas, que compreendem aglomerações urbanas em
processo de conturbação, como Sorocaba e Jundiaí. Esse complexo de
metrópoles — o chamado Complexo Metropolitano Expandido —
ultrapassa 30 milhões de habitantes (cerca de 75% da população do
estado)

PONTOS TURÍSTICOS EM SÃO PAULO
Conta com importantes monumentos, parques e museus, como o
Memorial da América Latina, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do
Ipiranga, o MASP, o Parque Ibirapuera, o Jardim Botânico de São Paulo e a
avenida Paulista, e eventos de grande repercussão, como a Bienal
Internacional de Arte, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, a São
Paulo Fashion Week e a Parada do orgulho LGBT.

HOTEL OFICIAL DO EVENTO
TULIP INN PAULISTA CONVENTION
Localizado a uma quadra do metrô Paraíso, a três quadras da Avenida
Paulista e próximo à Avenida 23 de Maio, o Tulip Inn Paulista Convention
situa-se localizado a apenas 550m da UNIP Paraíso, local do evento.
Rua Apeninos, 1070 - Paraíso - CEP 04104-021 – São Paulo – SP – Brasil
Fone (55 11) 2627-6364.
Pedimos que no momento da reserva os participantes informem que
virão para o campeonato de Fisiculturismo.
Falar com Janaina, no telefone (11) 2627-3010 ou através do email:
pc.reservas@goldentulip.com.br

ACOMODAÇÕES E VALORES

Tipo de UH
Standard (STD)
Superior (SUP)

SGL
R$

230 +
5% ISS
R$
275 +
5% ISS

DBL
R$

275 +
5% ISS
R$
320 +
5% ISS

CONDIÇÕES GERAIS DO LOCAL:








Não cobramos taxa de serviço, apenas R$ 4,30 de Room Tax Facultativo por dia;
Café da manhã incluso no valor da diária, quando servido no restaurante;
Check-in a partir das 14hs e Check-out até 12hs;
Internet Wi Fi free;
Estacionamento incluso no valor da diária;
TARIFAS NET;
Tarifas válidas para os eventos de 24 a 26/03, 15/04, 30/06 a 02/07

LOCAL SEDE - 7º CAMPEONATO PAULISTA 2017
AUDITÓRIO UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP – UNIDADE PARAÍSO
Rua Vergueiro, 1211 - Paraíso - São Paulo – SP CEP 01504-000.

O auditório da UNIP – Unidade Paraíso conta com um local bastante
amplo, com mesanino e uma capacidade máxima para acomodar 500
espectadores.

Center Park Unip Vergueiro
Subterrâneo • 129 Vagas
Entrada pela Rua Vergueiro 1211 ou Rua Apeninos, 614
Diária para os dias do Evento R$ 25,00

Será estritamente proibído o consumo de alimentos e bebidas
dentro do Auditório da UNIP no decorrer dos dias do evento.
Proibido: Pintura nas depências do teatro - estacionamento ou
rua. Haverá local adequado pré determinado para isso
(BackStage – epaço para retoque) , caso o atleta desrespeite
esta norma será desclassificado.

CATEGORIAS
Categorias que estarão em disputa no 7º Campeonato Paulista IFBB/SP
2017 – classificatório para o Brasileiro.
Fisiculturismo Júnior (até 23 anos)
Pesos: Até 75kgs e acima de 75kgs
Overall
Os atletas deverão entregar no dia da pesagem o cd ou
pendrive apenas com o arquivo de sua música de 60
segundos de duração para a apresentação da rotina de
poses identificadas com nome e categoria.

Fisiculturismo Masculino
Pesos: 65kgs– 70kgs – 75kgs – 80kgs – 85kgs –
90kgs – 100kgs – Acima de 100kgs
Overall
Os atletas deverão entregar no dia da pesagem o cd ou
pendrive apenas com arquivo de sua música de 60 segundos
de duração para a apresentação da rotina de poses
identificadas com nome do atleta e categoria.

Fisiculturismo Masculino Master
MASTER (40 a 44 anos) Única (45 a 49 anos) Única
e acima de 50 anos Única
Overall
Os atletas deverão entregar no dia da pesagem o cd ou
pendrive apenas com arquivo de sua música de 60
segundos de duração para a apresentação da rotina de
poses identificadas com nome do atleta e categoria.

Fisiculturismo Masculino Clássico
Até 1,68cm - até 1,71 cm – até 1,75 cm – até
1,80cm - acima de 1,80cm
Overall
Os atletas deverão entregar no dia da pesagem o cd ou
pendrive apenas com arquivo de sua música de 60
segundos de duração para a apresentação da rotina de
poses identificadas com nome do atleta e categoria.

Men´s Physique
Junior Única (Até 23 anos) Única
Men´s Physique Até 1,70 cm - Até 1,73 cm - Até
1,76 cm – Até 1,79 cm – Até 1,82cm e acima de
1,82cm
Master Única (+ de 40 anos)
Overall

Muscular Men´s Physique Única

Bikini Fitness
Até 1,60 cm – até 1,63cm – até 1,66cm – até
1,69cm – até 1,72cm - acima de 1,72cm
Master Única (+35 anos)
Overall

Bodyfitness
Até 1,58 cm - Até 1,63 cm - Até 1,68 cm - Acima
de 1,68cm
Master Única (+35 anos)
Overall

Wellness Fitness
Até 1,58 cm - Até 1,63 cm - Até 1,68cm - Acima
1,68cm
Master Única (+35 anos)
Overall

Women´s Physique
Até 1,63 cm - Acima de 1,63 cm - Overall
As atletas deverão entregar no dia da pesagem o cd ou
pendrive apenas com arquivo de sua música de 30
segundos de duração para a apresentação da rotina de
poses identificadas com nome do atleta e categoria.

Fitness Children Única

Meninos e meninas até 15 anos
de idade

Cadeirante Feminina Única

PRÉ - INSCRIÇÃO
SISTEMA DE GERECIAMENTO FORMYS
Com o objetivo de melhor organização e celeridade no ritmo das
competições nesta edição do Campeonato Paulista, assim como já vem
sendo feito em competições em outros estados do Brasil será utilizado o
Software de gereciamento FORMYS.
Os(as) atletas deverão realizar seu cadastro previamente no software de
gereciamento de dados FORMYS, acessando o link -

WWW.FORMYS.COM a partir do dia 10/06 até 20/06.
Inserir a Federação Paulista da qual faz parte e escolher
a opção do Campeonato no Caso VII Campeonato
Paulista.

SOBRE A MEDIÇÃO E INSCRIÇÃO
A medição e inscrição do campeonato serão realizadas na sexta-feira,
30/06, na UNIP – Unidade Paraíso, das 10h00 às 21h00. O valor para
inscrição desta competição para todos os atletas, sejam eles novos ou já
filiados, será de R$ 150,00 (em dinheiro) . Quem perdeu o passaporte
deverá comprar outro no valor de R$ 50,00. Lembrando que caso tenha
esquecido em campeonatos anteriores, o mesmo estará disponivel para
ser retirado no dia da medição – favor informar os atendimentos.
Os atletas que farão á renovação de sua filiação a IFBB/SP deverão ter em
mãos no dia da pesagem:
- CARD Passaporte de Atleta da IFBB/SP (sem o passaporte não poderá
fazer a inscrição)
- Taxa de renovação R$ 180,00 (em dinheiro) com o CARD Passaporte de
atleta em mãos
- Taxa de inscrição para o VII Campeonato Paulista 2017 - R$ 150,00 (em
dinheiro)

Para atletas ainda não federados a IFBB/SP será possível realizar sua
filiação durante a Medição. É importante salientar que é necessária a
filiação para competir em qualquer campeonato ou copa da IFBB/SP.
Valor da Filiação Nova R$ 230,00 (em dinheiro)
Documentos necessários para a filiação de novos Atletas:
- 1 foto 3x4
- 1 Xerox do RG
- 1 Xerox do comprovante de endereço
- R$ 180,00 de filiação + 50 do CARD Passaporte de Atleta IFBB/SP
- R$ 150,00 inscrição para o VII Campeonato Paulista IFBB/SP 2017
Valor total R$ 380,00 em dinheiro.

AVISO PARA TODOS OS ATLETAS QUE COMPETIRÃO
Informamos que os atletas que esqueceram seus Cards Passaporte de Atleta na mesa
de conferência durante o VII Campeonato Paulista 2017 deverão retirá-los na
Pesagem. A IFBB/SP salienta que é de responsabilidade do atleta o cuidado com seus
objetos e que caso haja a perda do Card Passaporte deverá ser adquirido outro por
conta do próprio atleta no valor de R$ 50,00.
Não poderá ser feita a inscrição e particpação para o campeonato sem que tenha o
Card passaprote em mãos.

Lembramos a todos os (as) atletas que as vestimentas, sapatos, adereços e
músicas do CD ou pendrive (escaneados previamente por anti-virus antes
de serem entregues) têm que estar de acordo com as regras e
regulamento da IFBB Internacional para cada categoria e devem ser
apresentados na mediação e inscrição, caso contrário não será possível a
realização da inscrição para o campeonato. É obrigatório também que
todos os (as) atletas se apresentem depilados (as) na inscrição e também
estejam com seu CARD passaporte do Atleta - IFBB/SP em mãos.

ACESSO AO BACKSTAGE
Seguindo as regras da IFBB internacional, fica restrito o acesso a área de
backstage para apenas atletas competidores, membros do staff IFBB/SP,
treinadores e técnicos filiados a IFBB/SP devidamente credenciados.
Os técnicos filiados a IFBB/SP que possuirem seu número de CREF
(Conselho Regional de Educação Física) receberão durante a medição e
inscrição uma pulseira especial de acesso caso já tenham realizado sua
filiação. ATENÇÃO – ISTO DEVE SER REALIZADO NA MEDIÇÃO E PESAGEM
– NÃO SERÃO REALIZADOS NOS DIAS DO CAMPEONATO. CASO NÃO
POSSAM COMPARECER ENVIAR UM REPRESENTANTE COM CÓPIA DE SEU
DOCUMENTO OFICIAL E O VALOR.
Técnicos que não possuírem CREF terão de pagar taxa de R$ 250,00 para
terem acesso ao backstage do evento e poderão adquirir este acesso
durante a medição e inscrição ou nos dias do evento na bilheteria.

Os atletas competidores não poderão assistir as competições
devido os últimos incidentes ocorridos no Teatro e devido a
capacidade estar assegurada aos espectadores. O acesso dos
atletas é livre no back stage durante sua preparação para
competir e no Hall do Teatro no local dos expositores.

CÂMERAS, EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM
PROFISSIONAIS E CADASTRAMENTO DE MÍDIAS
Câmeras, tripés e demais equipamentos de filmagem profissionais serão
estritamente proibidos durante todo o evento sem o devido
credenciamento da IFBB/SP.
Para o credenciamento de mídias impressas ou digitais e informações será
necessário o envio de email para (comunicacao@ifbbsp.com.br) com o
título “Credenciamento VII Campeonato Paulista 2017” com cópia de seu
docimento oficial de imprensa - identificando-se até 2 dias antes do
evento – 28/06 para o controle e reserva de espaço para tal função.
Caso não for um veículo de mídia profissional registrado será cobrada uma
taxa de R$ 500,00 no dia da Medição e Inscrição do evento no mesmo
local dos Atletas – Resp. Rubens.

AMBULÂNCIA PARA CUIDADOS MÉDICOS
Durante os dois dias de evento ficará disponibilizada uma ambulância para
atendimento imediato para decorrências de problemas de saúde de algum
(a) atleta ou espectador no decorrer das competições.

VALOR DAS ENTRADAS DO 7º CAMPEONATO
PAULISTA IFBB/SP 2017
As entradas para cada dia do evento ficarão no valor de R$ 50,00 por dia.
Crianças até 7 anos não pagam entrada com apresentação de documento
de identidade. Não haverá meia entrada para este evento.

As entradas serão vendidas até a capacidade do local de 500 lugares e
novas vendas mediante o fluxo de saída do público respeitando a norma
de segurança e brigada.
As entradas poderão ser adquiridas durante a Pesagem e Inscrição - Rua
Vergueiro, 1211 – Paraíso - São Paulo – SP CEP 01504-000 – ou também
nos dias do evento no próprio local da competição.

SERVIÇO DE PINTURA PARA COMPETIÇÃO
No dia da medição e inscrição o atleta poderá agendar sua pintura
exclusiva ou comprar as tintas Sportan. O valores das tintas e/ou do
serviço de pintura será de R$ 200,00 – Mais informações whatsapp – (11)
9 9628-0601.

CRONOGRAMA OFICIAL
7º CAMPEONATO PAULISTA IFBB/SP - 2017
MEDIÇÃO E INSCRIÇÃO - 30/06/17 (Sexta-feira)
Local: Universidade Paulista – UNIP – Unidade Paraíso
Horário: 10h00 às 21h00
Rua Vergueiro, 1211 – Paraíso, São Paulo – SP CEP 01504-000
Sr (as) atletas (as)
Só será permitido a entrada do atleta no local de triagem e pesagem
devido as restrições do espaço. Pedimos a gentileza, de sua colaboração.
Teremos Staffs para as devidas orientações.
Lembrando que estamos utilizando um espaço universitário de grande
fluxo de pessoas, pedimos que sejam responsáveis por seus pertences e
não comam nas depências do prédio como escadas – elevadores –
balcões para evitarmos problemas – no térreo existe espaço físico das
lanchonetes para tal e no local da medição e insrição dentro das salas de
aula.

Etapa I - 01/07/17 (Sábado) Início 11h00
Fisiculturismo Masculino Master
MASTER (40 a 44 anos) Única - (45 a 49 anos) Única, Acima de 50 anos Única
Overall
Fisiculturismo Masculino Junior (Até 23 anos) - Até 75 Kgs - Acima de 75 kgs
Overall
Bodyfitness - até 1,58 cm - até 1,63 cm - até 1,68 cm - Acima de 1,68 cm –
Bodyfitness Master Única (+35 anos) – Overall
Bikini Fitness - Até 1,60 cm - até 1,63 cm – até 1,66 cm – até 1,69 cm – até
1,72 cm – Acima de 1,72 cm - Bikini Fitness Master única (+ de 35 anos) Overall
Fitness Children Única (Meninas e Meninos até 15 anos)

Cadeirante Fem Única
Men's Physique Master (+ de 40 anos) Única
Men's Physique - Até 1,70 cm - Até 1,73 cm - Até 1,76 cm – Até 1,79 cm e
acima de 1,82cm Overall (do Master e por altura)
Men's Physique Junior (até 23 anos) Única
Muscular Men´s Physique Única
___________________________________________________________

Etapa II - 02/07/17 (Domingo) Início 11h00
Fisiculturismo Clássico – Até 1,68cm – Até 1,71 cm – Até 1,75 cm – Até 1,80
cm – Acima de 1,80 cm - Overall
Women's Physique - Até 1,63 cm - Acima de 1,63 cm – Overall
Wellness - Até 1,58 cm - Até 1,63 cm - Até 1,68 cm - Acima de 1,68 cm Wellness Master (+ de 35 anos) Única – Overall
Fisiculturismo Masculino – Até 65kg – Até 70kg – Até 75kg – Até 80kg – Até
85kg – Até 90kg – Até 100kg - Acima 100kg - Overall

PATROCINADOR DIAMOND

APOIADORES

