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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 artistas Brasileiros na Etapa Nacional e Sul-

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

de Pole Arte 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 que deve ser seguido por todos os artistas para a 

preparação da sua rotina coreográfica no estilo POLE ARTE. 

5) Todos os artistas inscritos e aprovados em seletiva devem ler na íntegra o 

regulamento específico par o pole arte para que possam cumprir todos os requisitos 

legais com relação a sua participação na competição, lá constam informações sobre 

maquiagem, figurino, e composição coreográfica no geral.  

 
Categorias Gaia Pole Internacional Championship 2022 

 
Categorias:  Etapa Nacional 

Somente artistas que representam o Brasil 
 

Junior B  Feminino 15 - 17 anos  Categoria única 

Senior  Fem/Masc 18 - 39 anos Categoria única 

Master +40 Feminino 40 - 49 anos Categoria única 

Master +50 Feminino mais de 50  Categoria única 

Duplas  Fem/Masc mais de 18 Categoria única 

Parapole Fem/Masc - Categoria única 

 

 

 

 



 

Categorias:  Etapa Sul Americana 

Somente artistas 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  Categoria única 

Senior  Fem/Masc 18 - 39 anos Categoria única 

Master +40 Feminino 40 - 49 anos Categoria única 

Master +50 Feminino mais de 50  Categoria única 

Duplas  Fem/Masc mais de 18 Categoria única 

Parapole Fem/Masc - Categoria única 

 

 
II. Processo de Inscrição 

6) O artista deverá acessar o site: https://go.gaiapole.com/ 

7) Clicar na aba “Inscreva-se” preencher o formulário de inscrição e efetuar o 

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

artistas nacionais e US$ 80 (oitenta dólares) se artistas internacional. 

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

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

10) 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) Artistas: 

a) Podem ser de qualquer gênero. 

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

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

devem mandar ficha e autorização dos responsáveis para análise; caso artistas 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 campeonato de pole arte tem categoria única e cabe ao artista tão somente se 

enquadrar nas diferenciações de idade, não tendo nenhuma relação, portanto com as 

atividades, remuneradas ou não, realizadas pela artista fora do campeonato. 

13) O critério de diferenciação das categorias são: 

a)    O gênero do/da artista. 

b)    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 artistas deverá enviar no ato da inscrição um vídeo com tempo de 

a) O vídeodeve ter o tempo 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) No critério de análise das coreografias através dos vídeos para a seletiva, não serão 

levados em conta maquiagem tampouco figurino. 

17) 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. 

18) O prazo para a divulgação do resultado da análise dos vídeos está no cronograma 

em anexo. 

V.  A competição 

 

19) A composição coreográfica do artista na categoria pole arte não possui movimentos 

obrigatórios devendo, o artista levar em consideração os critérios utilizados na 

arbitragem para obter a pontuação máxima. Tais critérios encontram-se descritos 

abaixo:  

a) Nota de Execução - Um máximo de 75 pontos são concedidos (por dedução) na seção 

Execução. Esta seção é para a execução e as transições dentro e fora do pole, o 

trabalho de solo, etc.  

 

b) Nota Técnica - Um máximo de 65 pontos são concedidos na seção Técnica. Esta seção é 

para julgar os truques de pole, a combinação de truques de pole e nível de 

dificuldade, a execução e as transições dentro e fora dos truques de pole. Os juízes 

procurarão truques executados com facilidade e graça. Esta seção é dividida nas 

seguintes áreas: 

 

Originalidade - refere-se à originalidade do desempenho geral das transições, 

entradas e saídas de truques e combinações, movimento original dentro e fora do 

pole e a originalidade da coreografia e o desempenho geral. Para alcançar a maior 

pontuação, o artista deve criar combinações originais de truques, criar novas 

transições dentro e fora do pole e explorar novas combinações e sequências. Pontos 



 

mais altos não devem ser concedidos por apenas um ou dois truques únicos; os juízes 

buscam originalidade geral em todos os componentes da rotina. 

 

Execução de truques - a execução de truques de pole deve conter: 

Linhas limpas – As pernas e os braços devem estar posicionados corretamente, os 

dedos dos pés devem estar alongados e os dedos não devem mostrar tensão ao 

realizar movimentos com os pés flexionados e punhos cerrados. 

 

Extensão – Pernas, braços e tronco devem ser totalmente alongados. Os ombros e/ou 

costas não devem ser arredondados e a cabeça deve ser alta, sem esforço. 

 

Postura – o alinhamento correto do corpo deve ser usado dentro e fora do pole. 

Colocação do corpo (Postura) – O corpo deve estar na posição correta para a manobra 

e em relação ao pole. 

 

Transições - referem-se às transições dentro e fora dos movimentos, do chão para o 

pole e do pole para o chão. Para exibir o nível mais alto de dificuldade, o artista deve 

exibir movimento fluido e boa colocação do corpo. O artista deve realizar as 

transições com precisão e facilidade. 

 

Nível máximo de execução e dificuldade - refere-se aos truques e combinações de 

truques. Este nível pode ser dividido em flexibilidade, força e movimento dinâmico. 

 

Flexibilidade - refere-se à flexibilidade das pernas, costas e ombros. Para exibir o 

maior LOE (Level Of Execution) para os juízes, o artista deve realizar manobras, 

combinações e transições com extensão e mobilidade completas, que fluam e se 

equilibrem dentro da rotina. 

 

Força - refere-se à força dos braços, núcleo e pernas. Para exibir o LOE (Level Of 

Execution) mais alto para os juízes, o artista deve realizar truques e combinações de 

força. Segurar e controlar um truque de força como uma bandeira por dois (2) 

segundos ou mais exibirá um LOE mais alto. 

 

Movimentos dinâmicos - refere-se ao corpo em movimento ou ao poderoso controle 

do momento. Para exibir o LOE mais alto para os juízes, o artista deve demonstrar 

um impulso poderoso que permita que o corpo deixe o pole. Por exemplo. movimento 

dinâmico pode ser quedas, pegadas, trocas de perna (pontos mais altos seriam dados 

a uma combinação de troca de perna e corpo), força de controle, por exemplo. Queda 

do jade. O maior LOE de movimento dinâmico pode ser medido no tempo que o corpo 

deixa o pole. 

 

Truque de bônus de originalidade (não se aplica a duplas) - refere-se à originalidade 

da manobra: Se o artista realizar uma manobra original, nunca vista, com ótimo 

desempenho técnico, será avaliado até o valor máximo de 5. 

 

Sincronização de truques e combinações (somente duplas) - refere-se à execução de 

um truque ou combinação simultaneamente. Isso pode ser ambos os artistass em 

um pole ou em dois poles separados realizando uma imagem espelhada do truque 

ou combinação. Para exibir o LOE mais alto para os juízes, os artistass devem estar 

em uníssono no tempo, execução e amplitude de movimento (Máx. 5). 

 

c)  Nota Artística 

 

Um máximo de 100 pontos são concedidos na seção Artística. Esta seção é para 

julgar a apresentação artística e interpretação do artista. Esta é a forma como o 

artista se expressa e se apresenta aos juízes e os cativas em sua atuação. Os juízes 

avaliarão a capacidade do artista de transmitir emoção e expressão através do 



 

movimento. Eles devem ser confiantes, envolventes e divertidos, em cada elemento 

de seu desempenho. O figurino, a música e a performance devem refletir um ao 

outro. O artista deve criar uma performance original e exibir um estilo único, 

certificando-se de usar igualmente o pole giratório e o estático. Acessórios são 

permitidos. O desempenho geral deve fluir sem problemas e sem esforço. Esta seção 

é dividida nas seguintes áreas: 

 

Originalidade da escolha musical- refere-se à escolha musical do artista. Se o artista 

escolher uma música completamente nova, nunca ouvida ou nunca usada no cenário 

do Pole, poderá ganhar uma pontuação muito importante. Obviamente, precisa estar 

de acordo com o resto da coreografia e outras seções artísticas. 

 

Apresentação (maquiagem e estilo) - refere-se à apresentação física do artista. Para 

alcançar a maior pontuação, o artista deve ter trajes que reflitam a performance e a 

música. 

 

Confiança - refere-se ao nível de confiança do artista em seu desempenho. Para 

atingir a maior pontuação, o artista não deve mostrar nervosismo, portar-se com 

confiança, ser envolvente, comandar o palco e a atenção do público e fazer com que 

seu desempenho pareça verossímil. 

 

Coreografia - refere-se à capacidade do artista de interpretar a música, criar 

coreografia e trabalhar com a batida da música. Para atingir a maior alocação de 

pontos, o artista deve criar uma coreografia que mostre a luz, sombra, sentimento e 

emoção da música e seus movimentos. Eles devem se conectar com a música e 

mostrar expressão através de suas roupas, movimentos corporais e faciais. Eles 

precisam mostrar que podem trabalhar sua coreografia ao ritmo e frase da música e 

da melodia. 

 

Interpretação - refere-se à capacidade do artista de desenvolver uma persona ou 

personagem de palco. Para alcançar a alocação de pontos mais alta, a atitude, 

personalidade e expressões faciais do artista devem refletir a música e o figurino. 

Isso pode ser feito usando um álter ego ou interpretando um personagem da história 

que estão contando com sua performance. 

 

Apresentação geral - Esta seção (parte do Artístico) é para julgar o desempenho do 

artista no palco. Isso pode ser definido por todos os movimentos executados ao redor 

do pole, área do palco ou superfície do palco, comprimento total do pole, etc. 

 

Esta seção é dividida nas seguintes áreas: 

Movimentos acrobáticos e apresentação de dança - referem-se às linhas, posturas e 

formas criadas pelo artista. Isso pode incluir coreografias e sequências de dança, 

ginástica e acrobacias, todas realizadas na superfície do palco, mas não no chão. 

Para alcançar a maior alocação de pontos, o artista deve criar movimentos que 

trabalhem com a batida e a frase da música, reflitam a música, usem flexibilidade e 

força e sejam envolventes e divertidos. Eles devem ser criativos e fluidos ao passar 

de um pole para outro. 

 

Uso do Palco (Espaço) - refere-se ao uso de todo o palco pelo artista ao se apresentar 

no pole e no solo. Para atingir a maior alocação de pontos, o artista deve usar todo 

o palco, costas, frente e centro e toda a altura de ambos os bastões. Deve haver um 

uso equilibrado de movimentos verticais e de chão. 

 

Fluxo - refere-se à capacidade do artista de criar um desempenho perfeito e sem 

esforço. Para alcançar a maior alocação de pontos, o artista deve fluir para fora do 

pole, entre os poles, do chão para o pole, e do chão para a posição de pé ou da 

posição de pé para o chão. As sequências, truques, transições, coreografia e/ou 



 

ginástica e movimentos acrobáticos devem fluir sem problemas, suaves, naturais, 

sem falhas e de forma graciosa. O movimento de entrada e saída de vazas deve 

continuar para o próximo movimento sem falhas. A rotina não deve parecer 

desarticulada de forma alguma. Um artista deve ter uma pontuação reduzida se fizer 

manobras e esperar aplausos 

 

Trabalho de piso refere-se às combinações de movimentos criados na superfície do 

palco. Para atingir a maior alocação de pontos, o artista deve criar movimentos que 

trabalhem com a batida e a frase da música, reflitam a música, usem flexibilidade e 

força e sejam envolventes e divertidos. Eles devem ser criativos e fluidos ao se 

moverem. 

 

VI. Música da competição: 

20) A apresentação deve ter entre 3h30 e 4 minutos. 

21) Qualquer tipo de música pode ser utilizada pelos artistas. 

22) Músicas com letras são permitidas. 

23) O prazo de envio das músicas deve respeitar o cronograma anexo. 

24) As músicas devem ser enviadas apenas no formato MP3. 

25) Músicas com conteúdo ofensivo são proibidas. 

 

VII. Figurino e Maquiagem 

26) Os figurinos não podem ser retirados intencionalmente, devem caber corretamente 

não devem ser usadas de forma erótica. 

27) Os figurinos não podem incluir: calcinhas, soutiens ou espartilhos, cinta-liga, meias 

de náilon, roupas íntimas, trajes de banho ou biquínis, roupas transparentes que 

não cubram o peito ou a região pélvica - PVC ou borracha, óleo ou água. 

28) O traje deve cobrir toda a região pélvica e pelo menos 3/4 das nádegas 

29) É expressamente proibida a realização de movimentos seminus, vestidos 

inadequadamente ou de forma abertamente erótica (ex.: acariciar o corpo de 

forma sugestiva, acariciar a região do peito e virilha, realizar uma dança glútea e 

sacudir o peito ou glúteo de forma sugestiva. (Por favor, esteja ciente de que os 

rolamentos não estão incluídos no acima). 

30) A Federação Internacional e os organizadores reservam-se o direito de desqualificar 

o artista por vestimenta inadequada, remoção do traje, falha intencional do traje 

ou uso de óleo e fogo no palco. 

31) Luvas aprovadas pela FBPOLE podem ser usadas nas mãos. Aqueles encontrados 

usando luvas não autorizadas podem ser desqualificados. 

32) É proibido aplicar qualquer grip no pole. Os grips só podem ser aplicadas no corpo 

do artista. 

33) Acessórios cênicos são permitidos. 

34) Para evitar situações culturais desagradáveis e mal-entendidos desagradáveis, o 

rosto não pode ser totalmente composto por qualquer cor, 3/4 do rosto deve estar 

visível e não coberto por maquiagem. 



 

 

VIII. Pontuação 

35) O(s) Artistas(s) com a pontuação mais próxima da pontuação mais alta possível é o 

vencedor. 

36) Pontos únicos e meio ponto podem ser dados. 

a) Nota Técnica – Máximo de 55 Pontos 

b) Nota artística – Máximo de 100 Pontos  

c) Nota de Execução - Máximo de 75 Pontos 

37) A pontuação técnica, artística e de execução serão somadas para obter a pontuação 

total. 

38) Da pontuação total, será deduzida a dedução do Juiz Principal (se houver), para 

obter a pontuação final. 

IX. Critérios de desclassificação:  

39) Um artista pode ser desqualificado durante ou após a competição se ocorrer uma 

violação das regras. A Federação Internacional e a FBPOLE reservam-se o direito 

de remover o título de um artista pelas seguintes infrações: 

a) Violação do Código de Ética e/ou Regras e Regulamentos da POSA/FBPOLE 

b) Falsificação de informações no momento da inscrição. 

c) Comportamento antidesportivo. 

d) Remoção de roupas íntimas.  

e) Coreografia de estilo erótico/sexy (ou seja: acariciar o corpo de forma sugestiva, 

acariciar o peito, peito e região da virilha, realizar uma dança glútea e agitar o 

peito ou glúteo de maneira sugestiva.). * 

f) Falar publicamente de forma negativa sobre os jurados, juízes, artistas, resultados ou 

o em nome das entidades organizadoras e da POSA. 

g) Infringir as Regras e Regulamentos da POSA-Pole Arte e dessa entidade.  

* A Desqualificação é feita pelo Head Judge. 

X.  Despesas de viagem, credenciamento, direito de imagens 

40) Quaisquer despesas com hospedagem, transporte, alimentação ou outros gastos 

pessoais serão arcados pelos próprios participantes. 

41) 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. 

42) 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. 



 

43) 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.    

44) O artista 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. 

45) 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 artistas.  

46) 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.  

47) Os competidores deverão estar dispostos a serem fotografados imediatamente 

após a proclamação do resultado dos vencedores. 

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

entidade promotora durante o transcurso do evento.  

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

responder a eventuais questionamentos. 

50) A entidade promotora se reserva ao direito de desclassificar qualquer artistas, 

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

organização do evento julgue passível de desclassificação. 

XI. Comissão de Arbitragem 

51) A Comissão de Arbitragem do Gaia Pole International Championship será a 

responsável pela lisura e transparência da competição.  

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

arbitragem da POSA no Brasil através da FBPOLE.   

XII. Resultados 

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

de pontos.  

54) A pontuação do artista será exibida publicamente logo após a sua participação. 

  

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

a)    A pontuação mais alta em Técnico 

b)    A pontuação mais alta em Artístico 

c)     A pontuação mais alta em Execução 

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

  



 

56) 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 artistas Sul-

americanos serão ranqueados individualmente por países respeitando os mesmos 

critérios usados pela FBPOLE para artistas 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 artista, bem como na perda do título, caso seja ganhador. 

  

2)    Será desclassificado do mesmo modo o Artistas 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 Artistas 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 Artistas 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  

 

30/07e31/07  
Gaia Pole Championship  

 

 

  

  

 

 


