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ETAPAS BRASILEIRA E SUL AMERICANA. 

 CAPÍTULO 1 - REGRAS GERAIS E PRAZOS 

  

I. Produção do Campeonato 

1) As regras estabelecidas a esse campeonato são regidas pelo código de arbitragem 

POSA (International Pole Sports & Arts Federation) em conjunto com FBPOLE (Federação 

Brasileira Pole Dance). Fundada em dezembro de 2009, a Federação Brasileira de Pole 

Dance - ou FBPOLE, é o órgão que legitima a prática da atividade no Brasil. Como uma 

Federação Internacional, a POSA foi criada para unir, regularizar, organizar, liderar e 

desenvolver a prática e a competição do pole esportivo e pole arte em todo o mundo e 

garantir o reconhecimento do pole como um esporte. Com a união da FBPOLE e POSA 

mantemos qualidade, organização e autenticidade em nossos campeonatos. 

2) O campeonato em 2022 será sediado no Teatro da Liga, em Joinville-SC, e 

organizado pela Gaia Pole, receberá atletas Brasileiros na Etapa Nacional e Sul-

Americanos na Etapa Sul-Americana, ambas classificatórias para o Campeonato Mundial 

de Pole Esporte que é realizado sempre no final do segundo semestre deste mesmo ano 

(data e local ainda a confirmar) pela POSA. 

3) Este campeonato destina-se a praticantes independentes, clubes, escolas, estúdios, 

academias, associações e demais entidades que praticam pole dance entre países Sul-

americanos nas respectivas categorias e respeitadas as divisões. 

4) Este Regulamento é um guia geral tendo como livro de regras o Código de Pontos da 

POSA que deve ser seguido por todos os atletas para a preparação da sua rotina 

coreográfica. 

5) Todos os atletas inscritos e aprovados em seletiva devem ler na íntegra o código de 

pontos para que possa cumprir todos os requisitos legais com relação a sua participação 

na competição, lá constam informações sobre maquiagem, figurino, e composição 

coreográfica no geral. Somente o código de pontos trás essas informações e elas 

precisam ser seguidas em sua totalidade.  

 
Categorias Gaia Pole International Championship 2022 

 
Categorias:  Amador e Profissional Etapa Nacional 

Somente atletas que representam o Brasil 
 

Junior B  Feminino 15 - 17 anos  Amador/Profissional  

Senior  Fem/Masc 18 - 39 anos Amador/Profissional  

Master +40 Feminino 40 - 49 anos Amador/Profissional  

Master +50 Feminino mais de 50  Amador/Profissional  

Duplas  Fem/Masc mais de 18 Profissional  

Parapole Fem/Masc - Categoria única 

    



 

  

Categorias: Profissional Etapa Sul Americana  

Somente atletas que representam os países Sul-americanos  

São eles: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, 

Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.  

 

Junior B  Feminino 15 - 17 anos  Profissional  

Senior  Fem/Masc 18 - 39 anos Profissional  

Master +40 Feminino 40 - 49 anos Profissional  

Master +50 Feminino mais de 50  Profissional  

Duplas  Fem/Masc mais de 18 Profissional  

Parapole Fem/Masc - Categoria única 

 
6) As regras de composição coreográfica bem como a quantidade de movimentos 

obrigatórios e sua classificação para cada categoria estão discriminados no código de 

pontos. Favor faça a leitura dele na íntegra.  
 

II. Processo de Inscrição 

7) O atleta deverá acessar o site: https://go.gaiapole.com/ 

8) Clicar na aba “Increva-se” preencher o formulário de inscrição e efetuar o 

pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) se atleta 

nacional e US$ 80 (oitenta dólares) se atleta internacional. 

9) Em caso de desistência não será devolvido o valor pago.  

10) Todos os campos do formulário de inscrição são obrigatórios. 

11) Após preencher a ficha de inscrição, efetuar o pagamento da taxa e enviar o link 

de vídeo de inscrição, você receberá um e-mail de confirmação de inscrição efetuada 

com sucesso no prazo de até 48 horas. Caso passe esse prazo e você não tenha 

recebido a confirmação favor entrar em contato conosco através do e-mail 

fbpole.campeonato@gmail.com 

  

III. Regras gerais para participação no campeonato 

 11) Atletas: 

a) Podem ser de qualquer gênero. 

b) Deverão ter pelo menos 18 (dezoito) anos completos até a data de inscrição. Atletas 

menores de 18 anos e maiores de 14 anos que desejarem participar do campeonato 

devem mandar ficha e autorização dos responsáveis para análise; caso atletas maiores 

de 14 anos e menores de 18 anos sejam selecionados para a final, o responsável deverá 

estar presente no evento. 

c)  Devem ser residentes no Brasil para participar da etapa nacional e do respectivo país 

que representa na etapa internacional. Caso resida em país distinto da sua nacionalidade 



 

(a qual vai representar nesta competição), não devem ter representado nacionalidade 

distinta anteriormente a esta competição. Em caso de dúvidas verificar a sessão 

nacionalidade do código de pontos e entrar em contato com a organização do evento.  

d)  Devem estar munidos de documento de identificação pessoal. 

e)   Devem conduzir-se de acordo com as regras e regulamentos durante todos os momentos 

da competição. 

12) O que define a categoria do atleta é tão somente o cumprimento do regulamento da 

categoria escolhida, não tendo nenhuma relação, portanto com as atividades, 

remuneradas ou não, realizadas pela atleta fora do campeonato. 

13) O critério de diferenciação das categorias são: 

a)    Os movimentos obrigatórios de cada categoria, conforme o disposto no código de 

pontos na seção “Composição da Coreografia” e “Elementos de Dificuldade”. 

b)    O gênero do/da atleta. 

c)    Idade. Para a categoria Master Feminino +40, somente serão aceitas inscrições nesta 

categoria de mulheres acima de 40 anos completos até a data do evento. Não serão 

abertas exceções. Mulheres com menos de 40 anos poderão optar por competir na 

categoria profissional ou amador. O mesmo se aplica na categoria Master Feminino +50 

IV.  Vídeo de inscrição  

14) Cada atleta deverá enviar no ato da inscrição um vídeo com tempo de 

a) Atletas amadores/master/profissionais: Mínimo de 2:00 (dois minutos) até 3:00 (três 

minutos). Será aceito uma tolerância máxima de 5 segundos para mais ou para menos 

do tempo mínimo/máximo. Vídeos com tempo de duração superior ou inferior ao 

permitido serão automaticamente desclassificados, sendo certo que não haverá 

devolução da taxa de inscrição em nenhum momento. 

15) O vídeo poderá ser de estilo livre ou de performances em competições anteriores. 

16) Os vídeos enviados serão analisados com relação ao seu critério técnico e as 

coreografias com grau de pontuação mais alto serão automaticamente classificadas para 

a final. 

17) No critério de análise das coreografias através dos vídeos para a seletiva, não serão 

levados em conta maquiagem tampouco figurino. 

18) O vídeo enviado não poderá ser editado de maneira alguma, sendo a filmagem da 

coreografia realizada de maneira contínua. Vídeos que contenham coreografia editada 

serão desclassificados. 

19) O prazo para a divulgação do resultado da análise dos vídeos está no anexo. 

 

V.  Despesas de viagem, credenciamento, direito de imagens 

20). Quaisquer despesas com hospedagem, transporte, alimentação ou outros gastos 

pessoais serão arcados pelos próprios participantes. 

  



 

21) Deverão apresentar-se em dia e hora estabelecidos pela entidade organizadora 

do evento no local determinado, sob o risco de serem desclassificadas, sem qualquer 

ressarcimento. 

22) Não poderão, em nenhum momento e em especial durante o evento, comportar-

se de forma a ferir o decoro do campeonato/evento ou de qualquer pessoa 

participante. Não poderão agir de forma imoral, ilegal, ou que desobedeçam às 

instruções expressas determinadas pela organização do campeonato/evento, além 

de agir de qualquer outro modo que possa trazer descrédito ou depreciação ao 

evento. 

23) As credenciais para o evento serão entregues em dia e horário pré-estabelecido 

pela organização da competição conforme cronograma que será enviado 

posteriormente, através de e-mail.    

24) O atleta concorda tacitamente, a partir do momento da sua inscrição, que todas 

as fotografias ou imagens relacionadas ao evento podem ser utilizadas pela 

promotora/produção do evento para publicidade ou relações comerciais em geral. 

25) Poderão aparecer na televisão, rádio ou qualquer outro meio de mídia estipulado 

pela promotora do Campeonato, pela FBPOLE e pela POSA. As imagens poderão ser 

utilizadas para fins promocionais de eventos futuros nacionais ou internacionais 

promovidos pela GAIA POLE, FBPOLE e POSA, sem que haja compensação de 

qualquer natureza à atleta.  

26) Todas as fotografias ou imagens são de propriedade da entidade promotora. Os 

competidores não têm direito a qualquer compensação (inclusive financeira) por 

fotografias ou imagens feitas antes, durante ou após o evento, que sejam 

relacionadas ao mesmo.  

27) Os competidores deverão estar dispostos a serem fotografados imediatamente 

após a proclamação do resultado dos vencedores. 

28) Os competidores não poderão promover-se com imagens indecorosas a juízo da 

entidade promotora durante o transcurso do evento.  

29) No decorrer do evento, os competidores poderão ser entrevistados e deverão 

responder a eventuais questionamentos. 

30) A entidade promotora se reserva ao direito de desclassificar qualquer atleta, 

antes ou durante a competição se ele/ela praticar algum tipo de conduta que a 

organização do evento julgue passível de desclassificação. 

VI. Comissão de Arbitragem 

31) A Comissão de Arbitragem do Gaia Pole International Champiosnhip será a 

responsável pela lisura e transparência da competição.  

32) O júri será composto de 8 (oito) jurados formados pelo curso técnico de 

arbitragem da POSA no Brasil através da FBPOLE.   

VII. Resultados 

33) O grande vencedor de cada categoria será aquele que receber o maior número 

de pontos.  

34) A pontuação do atleta será exibida publicamente logo após a sua participação. 

  



 

35) Caso haja empate, os seguintes critérios de desempate serão utilizados: 

a)    A pontuação mais alta em Execução 

b)    A pontuação mais alta em Artístico 

c)     A pontuação mais alta em Dificuldade 

d)    Se ainda houver empate, o empate não será desfeito. 
  

  

36) Os três primeiros lugares de cada categoria receberão troféu e/ou medalha, 

prêmio dos patrocinadores (ainda a divulgar) e serão ranqueados na FBPOLE com 

indicação para todos os campeonatos que vierem a acontecer no período de um ano 

dentro da vigência da sua anuidade (Julho 2022/Julho 2023) conveniados à entidade 

desde que disponibilizem categorias iguais as competidas aqui. Os atletas Sul-

americanos serão ranqueados individualmente por países respeitando os mesmos 

critérios usados pela FBPOLE para atletas nacionais.  

  

CAPÍTULO 2 - CAMPEONATO 

I.               Mapa do palco 

  

1)    Serão utilizados dois mastros - um fixo e um giratório - ambos de aço inox 

de uma polegada e três quartos 1’3/4, terá aproximadamente 4 (quatro) 

metros de altura. 

2)    O mastro giratório estará localizado à direita para quem tem visão 

posicionada da plateia. 



 

CAPÍTULO 3 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

1)    Qualquer violação aos termos e condições deste acordo resultará na 

desclassificação do atleta, bem como na perda do título, caso seja ganhador. 

  

2)    Será desclassificado do mesmo modo o Atleta que fornecer qualquer 

informação falsa no momento da inscrição ou em qualquer momento 

posterior, durante a realização do evento. 

  

3)    As entidades promotoras e apoiadoras do Gaia Pole International 

Championship não se responsabilizam por perdas ou danos decorrentes da 

participação do concurso. 

  

4)    A promotora se reserva o direito de modificar as regras presentes a qualquer 

momento. 

  

5)    Qualquer situação não presente neste edital será avaliada e adaptada pela 

entidade promotora. 

  

6)    O Atleta assume desde já o risco da atividade praticada isentando a entidade 

promotora do evento e seus apoiadores de qualquer culpa com relação a 

lesões ou quaisquer tipos de acidentes que venham a ocorrer durante o 

campeonato; 

  

7)    Demais detalhes com respeito ao campeonato poderão ser pedidos por e-

mail para a organização do Gaia Pole Internacional Championship, no e-mail 

fbpole.campeonato@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI.            Cronograma  

CRONOGRAMA 

 07/03/2022 INÍCIO INSCRIÇÃO SELETIVA 

 29/04/2022 FIM INSCRIÇÃO SELETIVA 

 11/05/2022 DIVULGAÇÃO DAS FINALISTAS POR E-MAIL PRIVADO 

Sem Definição Curso de formação e reciclagem de árbitros. 
 

Sem definição Curso de Atleta e Técnicos 

 10/06/2022 Prazo final para envio da música de apresentação editada e 

ficha de dificuldade. 

10/07/2022 Prazo final para troca de música 

 29/07/2022 Credenciamento/ passagem de palco conforme cronograma a 

definir pela organização  

29-30-

31/07/2022  
Gaia Pole International Championship  

 


