ATENÇÃO ATLETAS E TREINADORES LEIAM AS INFORMAÇÕES A SEGUIR:

ATLETAS:

Devem estar com vestimenta adequada a categoria onde vão competir. Ficando o atleta
desclassificado da competição quando o mesmo não estiver com vestimenta de acordo
com padrão pedido pela categoria.
Quando houver a necessidade de uso de tintura, a mesma deverá ser no padrão aceito
pela IFBB, que é a JANTANA e o PROTAN, sendo desclassificado da competição o
atleta que fizer uso de tinturas não aceitas pela IFBB.
Devem ficar atentos ao cronograma de apresentação das categorias, sendo de sua
inteira responsabilidade a subida ao palco no momento de sua chamada por numero e
nome. Ficando desclassificado da competição o atleta que deixar passar sua vez de
subida ao palco.
O atleta que for visto transitando na área social do evento, junto ao público presente,
com vestimentas de competição e/ou trajes inadequados ao local referido, será
desclassificado do campeonato e convidado a se retirar do evento.

ÁREA DE AQUECIMENTO:

Todos atletas devem permanecer na área de aquecimento determinada pela
organização do evento para toda preparação (pintura, aquecimento, etc.). Esse
procedimento se faz necessário para o atleta ter condição de escutar a chamada de
entrada no palco.
Material de pintura adequado e material de aquecimento é de inteira responsabilidade
do atleta.
Atleta que for visto realizando pintura fora da área de aquecimento e ou sujar ou danificar
a estrutura do local do evento será desclassificado da competição e tomadas medidas
para que o mesmo arque com os custos de limpeza, pintura ou reparo do local.

PALCO:

Está PROIBIDO atleta puxar a sunga durante as apresentações de poses obrigatórias,
compulsórias e coreografia, realizar poses e atos obscenos e beber água
Não será permitido a permanência do atleta no palco em caso de mal estar. O mesmo
será retirado pela organização da competição. Vale destacar que essa medida foi
elaborado baseada na evolução da preparação dos grandes atletas campeões
internacionais que não mais utilizam de recursos ultrapassados e de desidratação.
A música de apresentação coreográfica é de responsabilidade do atleta que deverá
obedecer os procedimentos de entrega antes da sua apresentação. Na ausência desse
material, o atleta poderá se apresentar com música aleatória escolhida pelo DJ do
evento.

