RELATÓRIO INFORMATIVO
63º Campeonato Mister Santos®
15 e 16 de Dezembro de 2017
Santos/SP - Brasil

BOAS VINDAS

A Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (CBMFF - IFBB
Brasil)

e

Clube

Santista

de

Halterofilismo

através

de

seus

Presidentes

respectivamente, Prof. Mauricio de Arruda Campos e Sr. Prof. Elias de Oliveira Neves
convidam a participarem do Campeonato Aberto Nacional 63º Mister Santos a
realizar-se na cidade de Santos/SP nos dias 15 e 16 de Dezembro de 2017.

Uma oportunidade para o atleta iniciar uma carreira internacional e profissional no
esporte, sendo premiado com a classificação para o maior evento internacional no
país, o Arnold Classic Southamerica, e/ou, um Elite Pro Card IFBB, a nova era do
nível profissional para o esporte do Fisiculturismo e Fitness (www.eliteproifbb.com)
 Estarão classificados para o Arnold Classic Southamerica 2018, os atletas
que se classificarem em top 3 (1º, 2° e 3 colocados) em sua categoria.
 Obterá o direito de solicitação do Elite Pro Card IFBB, o atleta que for
Campeão Overall em sua modalidade. Esse direito somente poderá ser
desfrutado se, e somente se, o atleta já competiu o Campeonato Brasileiro
IFBB em sua carreira.
O atleta que for Campeão Overall e que ainda não tenha em seu currículo de atleta, a
participação no Campeonato Brasileiro IFBB, deverá, obrigatoriamente, que competir o

Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro** em 2018 para, depois, solicitar o seu Elite
Pro Card IFBB.

** Para participar do Campeonato Brasileiro 2018, o atleta deverá classificar-se no
Campeonato Estadual conforme às regras classificatórias vigente neste momento.

LOCALIZAÇÃO

Santos é um município portuário sede da Região Metropolitana da Baixada Santista,
localizado no litoral do estado de São Paulo, no Brasil. Com a maior participação
econômica da citada região, abriga o maior porto da América Latina, o principal
responsável pela dinâmica econômica da cidade ao lado do turismo, da pesca e
do comércio, ocupando a 5ª colocação entre as não capitais mais importantes para a
economia brasileira e 10ª colocada segundo a qualidade de vida. Maior cidade
do litoral paulista, o principal cartão-postal do município são os 7 km de praia. O Livro
dos Recordes situa os jardins da orla de Santos como formadores do maior jardim
frontal de praia em extensão do mundo. A preservação e o cuidado com a flora do
ambiente praiano santista, permeado de palmeiras e amendoeiras, são resultados de
um trabalho em conjunto dos departamentos de meio ambiente da região, muitas
vezes ligados a universidades ou a instituições científicas. Santos é uma das cidades
mais antigas do país e de grande valor histórico por acompanhar o crescimento e a
evolução do Brasil em seus primeiros anos de colônia até os dias atuais, surgindo
como um município de valor cosmopolita, portuário, ecológico e cultural. (fonte:
Wikipedia)

LOCAL DO EVENTO
Centro de Convenções Mendes Convention Center
Avenida Francisco Glicério, 206 – Vila Mathias
Santos/Sp
Localizado em uma das principais avenidas da cidade, o local é de fácil acesso.
O Mendes Convention Center possui 25 mil m² de área especialmente construída
para a realização de eventos como feiras, seminários, cursos, shows e congressos.
Planejado dentro da mais moderna técnica de espaços moduláveis e multifuncionais
do mercado, a estrutura é inteligente e alia versatilidade, rapidez e a melhor estrutura
de apoio da região. O local está preparado para receber desde pequenos grupos de
pessoas até grandes eventos nacionais e internacionais

HOSPEDAGEM
A Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness comunica que
cada Federação Estadual e Atleta será responsável pela reserva e custo de sua
hospedagem. Segue indicação abaixo:
Hotel Caiçara
Praça dos Expedicionários, 7 - Gonzaga, Santos – SP
Telefone: (13) 3284-7080
(Existem outros nas proximidades)
REGISTRO/PESAGEM DOS ATLETAS

Data: Sexta-feira, 15 de Dezembro de 2017
Horário: das 13:30 h às 19:30h
Local: Mesanino do Centro de Convenções (mesmo local do evento)
A pesagem será realizada por ordem de chegadas dos atletas

PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS

O atleta NÃO poderá ESTREAR no evento.

Para inscrever-se, o atleta deve estar devidamente afiliado a um Federação Estadual e
já ter competido ao menos um campeonato pela IFBB, em qualquer ano.
O atleta que atende ao requisito acima e que deseja competir neste evento, deve entrar
em contato com a Federação Estadual onde está afiliado. A Federação Estadual, então,
colocará o nome do atleta no Formulário Oficial de Inscrição e encaminhará para a
Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness.

Somente os atletas com o nome neste formulário, poderão realizar a inscrição e
pesagem no dia do evento. Por isso, atente-se aos prazos e entre em contato com a
sua federação assim que possível.

Taxa de Inscrição: Será cobrado o valor de R$ 200,00 por atleta.

A taxa de inscrição será paga no momento da inscrição e poderá ser realizada em
dinheiro ou cartão de débito.

PASSAPORTE NACIONAL DE ATLETA (CBMFF)

O atleta que se inscrever no campeonato deverá apresentar o seu Passaporte
Nacional de Atleta (CBMFF) com o selo do ano de 2017.

O atleta que possui o passaporte e que, ainda, não possui o Selo 2017, bem como, o
atleta que ainda não possui o seu Passaporte, deverá pagar, além do valor da
inscrição, o valor de R$ 50,00 para obter o Passaporte Nacional dos Atletas e/ou o
Selo.

O atleta que necessitar abaixar o peso para enquadramento na categoria, terá o tempo máximo de 30
minutos. Caso contrário, será inscrito conforme seu peso aferido se houver vaga na categoria. Caso
contrário estará desclassificado.

*** Somente atletas, delegados oficiais, equipe de apoio à organização e organizadores poderão entrar
na sala de registro e pesagem.

*** Os atletas devem se apresentar para a pesagem vestindo o traje de competição para aprovação,
documento com foto, passaporte nacional de atleta (quem já possui), dinheiro para o pagamento da
inscrição e Pendrive com a música

ACESSO AO BACKSTAGE

Será permitida somente a entrada de atletas e delegados responsáveis pela
Federação Estadual (o nome deverá ser mencionado no Formulário).

PARA TER ACESSO AO BACKSTAGE, OS TREINADORES DEVERÃO PAGAR
(NO DIA DA PESAGEM) O VALOR DE: R$ 100,00 UM DIA.

NOTAS IMPORTANTES PARA ATLETAS:

PINTURA do CORPO: está liberada somente para a realização de retoques na
pintura do corpo no backstage dos atletas. O atleta que realizar a pintura efetiva nas
dependências do espaço ou backstage está passível de punição.

DOCUMENTAÇÃO E MÚSICA: Todos os competidores devem apresentar um
documento com foto na pesagem. A não apresentação do mesmo pode acarretar na
não participação na competição. A música deverá ser entregue em formato MP3,
salva no pen drive. Caso o atleta não entregue a música, na hora da apresentação
de palco, a escolha será do organizador.
COMPETIÇÃO:

Dia 16 de Dezembro (Sábado)

09:00h

Local: CENTRO DE CONVENÇÕES MENDES CONVENTION CENTER
Horário de chegada para Delegados e Árbitros: 07:00 h

ARBITRAGEM
Os árbitros serão convocados pelo Diretor de Arbitragem da Confederação Brasileira
de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (CBMFF – IFBB Brasil). O árbitro
internacional e/ou nacional que pretende estar na mesa de arbitragem, deve entrar
em contato através do e-mail arbitragem@ifbbbrasil.com.br

CONTROLE DE DOPING
A CBMFF/IFBB Brasil é filiada a IFBB, e esta é signatária da Agência Mundial
Antidoping (WADA). Portanto, controles antidoping podem ser realizados na
competição em acordo com as Regras Antidoping da IFBB, utilizando-se um
laboratório credenciado da WADA. Os controles antidoping podem ser realizados
através dos seguintes métodos: a) Seleção Aleatória: os atletas podem ser
selecionados aleatoriamente em qualquer momento do evento, por exemplo, na
pesagem; b) Seleção Definida: os atletas podem ser selecionados aleatoriamente em
um momento especificado, por exemplo, nas finais (top 6); c) Alvo: qualquer atleta
pode ser escolhido a qualquer momento. Os controles podem ser realizados pela
IFBB Brasil e/ou a Agência Nacional de Doping.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
A informação deste item é exclusiva às Federações Estaduais
O atleta deve entrar em contato com a Federação Estadual para saber qual o prazo desta entidade.

O Formulário de Inscrição deve ser preenchido e encaminhado para Confederação
Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness até o dia 08 de Dezembro de 2017
às 12:00 h.

Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness
Prof. Bruno Coraucci e-mail: secretaria@ifbbbrasil.com.br

CATEGORIAS ABERTAS PARA
63º MISTER SANTOS® 2017

MODALIDADE

CATEGORIA

Fisiculturismo Sênior

Até e incluindo 70 Kg
Até e incluindo 75 Kg
Até e incluindo 80 Kg
Até e incluindo 85 Kg
Até e incluindo 90 Kg
Até e incluindo 95 Kg
Até e incluindo 100 Kg
Acima de 100 Kg

1
2
3
4
5
6
7
8

Fisiculturismo Máster

40 a 45 anos
Acima 45 anos

9
10

Fisiculturismo Clássico

Até e incluindo 175 cm
Acima de 175 cm

Fisiculturismo Júnior

Única

11
12
13
13

Men´s Physique

Até e incluindo 170 cm
Até e incluindo 174 cm
Até e incluindo 178 cm
Acima de 178 cm

14
15
16
17

Bikini Fitness

Até e incluindo 163 cm
Até e incluindo 168 cm
Acima de 168 cm

18
19
20

Wellness Fitness

Até e incluindo 163 cm
Até e incluindo 168 cm
Acima de 168 cm

21
22
23

Até e incluindo 163 cm
Acima de 163 cm
Unica

24
25
26

Bodyfitness
Women´s Physique

