
 
 

 

 

 

A Federação de Bodybuilding e Fitness do Rio Grande do Sul (IFBB-RS) dá as boas vindas e 
convida a todos os atletas de sua federação, a participarem do CAMPEONATO OPEN REGIONAL 
BATALHA DOS PAMPAS, esse grandioso evento esportivo a ser realizado no dia  11 DE 
SETEMBRO DE 2022 às 10h no THEATRO GUARANY EM PELOTAS/RS. 
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           LUCIANO GONÇALVES 
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Pelotas é um município da região sul do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. 
Considerado uma das capitais regionais do Brasil, sua população, conforme estimativas do 
IBGE de 2020, era de 343 132[2] habitantes, sendo a quarta cidade mais populosa do 
estado. 

Está localizado às margens do Canal São Gonçalo que liga as Lagoas dos Patos e Mirim, 
as maiores do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, ocupando 
uma área de 1 609 km² e com cerca de 92% da população total residindo na zona urbana 
do município. Pelotas está localizada a 261 quilômetros de Porto Alegre, a capital do 
estado. 

O município conta com cinco instituições de ensino superior, quatro grandes escolas 
técnicas, dois teatros, uma biblioteca pública, vinte e três museus, dois jornais de 
circulação diária, quatro emissoras de televisão, um aeroporto e um porto flúvio-lacustre 
localizado às margens do Canal São Gonçalo. 

Tanto a zona urbana quanto a rural de Pelotas contam com monumentos, paisagens e 
belas vistas, que levaram a televisão brasileira a escolher o município já por três vezes 
como cenário para suas produções: Incidente em Antares, cuja locação foi feita na zona do 
porto; A Casa das Sete Mulheres, gravada numa charqueada na zona rural, e do filme O 
Tempo e o Vento, cujas filmagens ocorreram no fim de abril de 2012. 

Na história econômica do município, destaca-se a produção do charque, que era enviado 
para todo o Brasil e que fez a riqueza de Pelotas em tempos passados. A cidade realiza 
anualmente a tradicional Feira Nacional do Doce (Fenadoce), festa de eventos ancorada 
pelos famosos doces de origem portuguesa que fazem a fama de Pelotas.  

(Fonte Wikipédia). 
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Pelotas, cidade no extremo sul do Brasil, possui riqueza patrimonial impar, na qual se 
inclui o Teatro Guarany, construído nos anos 1920. O Teatro mantém viva a memória de 
um período local de apogeu econômico, abrigando ainda hoje manifestações artístico-
culturais, além de atividades turísticas. Este artigo objetivo analisar historicamente o 
Teatro Guarany, com pesquisa em jornais e revistas do acervo da Biblioteca Pública 
Pelotense. Os resultados mostram que a inauguração do Teatro foi um importante 
acontecimento, ganhando destaque na imprensa, mesmo no período que antecedeu sua 
inauguração. O Teatro Guarany vem passando por processo de revitalização que inclui o 
turismo como uma forma de conservação, com visitas guiadas ao seu interior, o que 
contribuiu para o desenvolvimento da atividade turística na cidade, uma vez que integra o 
Centro Histórico da cidade de Pelotas. 
 

Informações Técnicas 
LUGARES 
 
Lotação completa plateia e camarotes: 1429 
- Plateia: 929 lugares 
- Plateia com Acessibilidade: 4 espaços reservados à PCR e 4 poltronas exclusivas para acompanhante 
PCR 
- 78 camarotes com 6 lugares/cada: 468 
- 4 Avant-scène com 6 lugares/cada: 24 
 São Cativos e não podem ser comercializados: 
- 8 camarotes cativos: 48 lugares (1ª ORDEM - nº 03, 05, 07, 08 e 09 | 2ª ORDEM - nº 01, 02, 03) 
- Avant-scène cativos: 24 lugares (1ª ORDEM - nº 40 e 41 | 2ª ORDEM - nº 40 e 41) 
 
Total para comercializar: 1357 (929 Platéia + 70 Camarotes + 4 lugares exclusivos para PCR + 4 lugares 
exclusivo para acompanhante PCR 
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Evento:                  CAMPEONATO OPEN REGIONAL BATALHA DOS PAMPAS 

Pesagem:              10 de SETEMBRO, das 15h às 18:30h 
                                THEATRO GUARANY | R. Lôbo da Costa, 849 - Centro, Pelotas - RS 

Competição:         11 de SETEMBRO, a partir das 10h 
                                THEATRO GUARANY | R. Lôbo da Costa, 849 - Centro, Pelotas - RS 

 

 
 
  
 
 

 
Alles Blau HOTEL 
Endereço: R. 7 de Setembro, 354 - Centro, Pelotas - RS, 96015-300 
Telefone: (53) 3222-2223 
600m do Teatro Guarani. 
 
Localizado acima de estabelecimentos comerciais no centro de Pelotas, este hotel 
informal fica a 9 minutos a pé da Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula, a 
3 km do Museu da 
Baronesa e a 7 km do Aeroporto Internacional de Pelotas. 
 
Os quartos simples com decoração aconchegante e piso de parquet oferecem Wi-Fi, 
TV com tela plana e frigobar. Alguns acomodam até três pessoas. 
 
O buffet de café da manhã é servido em um restaurante descontraído com colunas de 
tijolos aparentes e pratos locais e alemães. 
 
OS ATLETAS DA IFBB-RS TERÃO 15% DE DESCONTO EFETUANDO SUA 
RESERVA POR TELEFONE DIRETO COM A RECEPÇAO 
 
 
 
 

COMPETIÇÃO 

HOSPEDAGEM RECOMENDADA 



                                                                                                                                                                     

 
Jacques Georges Hotel 

 R. Gonçalves Chaves, 512 - Centro, Pelotas - RS, 96015-560 

 (53) 3284-9000 

⚪300m do Teatro Guarani 

 

Este hotel simples fica no centro da cidade a 9 minutos a pé do Estádio Bento Freitas, a 3 km do 
Museu da Baronesa e a 8 km do Aeroporto Internacional de Pelotas. 

Os quartos arejados e informais têm piso de madeira, Wi-Fi, TV a cabo, cofre e frigobar. As suítes 
têm área de estar e banheira de hidromassagem. Serviço de quarto disponível. 

 

Buffet de café da manhã e estacionamento com manobrista disponíveis. Além disso, há um 
lounge no lobby. 

OBSERVAÇÃO: Importante levar roupa de cama e banho, pois eventuais manchas de tinta nestas 
serão cobradas pelo hotel do atleta. A IFBB-RS esclarece que cada atleta será responsável pela 
reserva e custo de sua hospedagem. 

 

 Os custos de viagem, hotel, transporte (aeroporto/rodoviária) e refeições são de 
responsabilidade individual do atleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                     

  
 
 
A pesagem acontecerá no dia 10 de setembro (sábado) no THEATRO GURARANI, das 15h às 
18:30h, de acordo com o cronograma abaixo: 
 

15H – 16:30H 16:30H – 17:30H 17:30H – 18:30H 

FISICULTURISMO  BODY FITNESS BIKINI FITNESS 

CULTURISMO CLÁSSICO WELLNESS FITNESS MEN’S PHYSIQUE 

CLASSIC PHYSIQUE WOMEN’S PHYSIQUE MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE 

GAMES CLASSIC    

O atleta que necessitar baixar o peso para enquadramento na categoria, terá o tempo máximo 
de 30 minutos.  

Cada atleta receberá no dia da pesagem uma pulseira, esta permite a entrada no backstage e 
local de competição, se o atleta perder a pulseira terá que pagar o valor referente a uma nova 
inscrição para receber outra pulseira. 

Somente atletas e dirigentes da federação poderão entrar na pesagem. NÃO SERÁ PERMITIDO 
O ACESSO DE TREINADOR NA PESAGEM. 

Os atletas devem se apresentar para a pesagem com a vestimenta de competição para 
aprovação, depilados, sem piercings e acessórios juntamente com comprovante de pagamento 
da filiação e inscrição (se já tiver feito). 
 
 

 
O acesso ao backstage será estritamente limitado ao pessoal de apoio: staffs e dirigentes. 
Estarão disponíveis para venda na pesagem, pulseira de backstage para acesso apenas de 
TREINADORES, uma por atleta.  

  SERÁ VENDIDA PULSEIRA DE TREINADOR NA PESAGEM E NO DIA DO CAMPEONATO. 

 O ATLETA DEVERÁ LEVAR SEU MATERIAL PARA AQUECIMENTO. 

 NÃO SERÁ PERMITIDA PINTURA CORPORAL, APENAS RETOQUES OU COM A EMPRESA. 

 NÃO SERÁ PERMITIDA ALIMENTAÇÃO NO BACKSTAGE. 

Segue abaixo os horários de acordo com a categoria para acesso: 

08H 11H 13H 

GAMES CLASSIC FISICULTURISMO MEN’S PHYSIQUE 

CULTURISMO CLÁSSICO WELLNESS FITNESS MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE 

BODYFITNESS BIKINI FITNESS FIT PAIRS 

CLASSIC PHYSIQUE   

WOMEN’S PHYSIQUE   

PESAGEM E MEDIÇÃO 

ACESSO AO BACKSATAGE 



                                                                                                                                                                     

 
 
  
 
 
BODY FITNESS 
 ÚNICA 
 
WOMEN’S PHYSIQUE 
 ÚNICA 
 
BIKINI FITNESS 
 ATÉ E INCLUINDO 164CM 
 ACIMA DE 164CM 

 
WELLNESS FITNESS 
 ATÉ E INCLUINDO 163CM 
 ACIMA DE 163CM 

 

  
 
 
GAMES CLASSIC 
 ÚNICA 
 

MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE 
 ÚNICA 
 

CLASSIC PHYSIQUE 
 ATÉ E INCLUINDO 175CM 
 ACIMA DE 175CM 
 

MEN’S PHYSIQUE 
 ATÉ E INCLUINDO 175CM 
 ACIMA DE 175CM 
 

CULTURISMO CLÁSSICO 
 ATÉ E INCLUINDO 175CM 
 ACIMA DE 175CM 

 

 
FISICULTURISMO 
 ATÉ E INCLUINDO 75KG 
 ATÉ E INCLUINDO 80KG 
 ATÉ E INCLUINDO 90KG 
 ACIMA DE 90KG 
 
 
FIT-PARS 
 

 FITE PAIRS (MEN´S PHYSIQUE E BIKINI) 
 
 
 

NOTA: A CATEGORIA SERÁ ABERTA SE TIVER O MÍNIMO DE 06 ATLETAS INSCRITOS, CASO 
CONTRÁRIO A MESMA SERÁ UNIFICADA COM A PRÓXIMA SUBDIVISÃO, EXCETO 
CATEGORIAS JÁ UNIFICADAS. 

CATEGORIAS FEMININAS 

CATEGORIAS MASCULINAS 

CATEGORIAS DUPLAS 



                                                                                                                                                                     

 
 
 
  
 

 FISICULTURISMO 
 CLASSIC PHYSIQUE 
 CULTURISMO CLÁSSICO 
 MEN’S PHYSIQUE 
 BIKINI FITNESS 
 WELLNESS FITNESS 
 
 
 

 

 
 Troféus para TOP 1, TOP 2, TOP 3  e OVERALL. 
 Medalhas para TOP 4, TOP 5 e TOP 6. 

 

 

  

 

O Atleta fará sua pré inscrição no site  www.ifbbrs.com.br/inscricao/  onde irá preencher um 
formulário, o atleta que for dobrar de categoria, deverá preencher de acordo com as dobras, 
duas, três... (de acordo com sua permissividade).                                                 

 

                                                 
                NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS EFETUADOS POR ENVELOPE . 

 

                       CONTA PARA DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX  

                                                       BANRISUL  

                                                        AG: 0042   

               CONTA 06.129080-5(Federação de Bodybuilding e fitness do Rio Grande do 
Sul)  

 

                        PIX: CNPJ – 30777836000168 (Federação de Bodybuilding e fitness do Rio 
Grande do Sul)  

 

 

OBS: ENVIAR COMPROVANTE PARA: secretaria@ifbbrs.com.br  

Assunto: Inscrição      CAMPEONATO BATALHA DOS PAMPAS – IFBB RS 

 Corpo do e-mail: Nome completo e categoria (s) 

Prazo de inscrição de 15/08 à 03/09 sendo realizado somente no SITE, não faremos cadastros 
de inscrições  após esta data e nem na pesagem. 

DISPUTA DE OVERALL 

PREMIAÇÃO 

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO 



                                                                                                                                                                     

 

 O NÃO PREENCHIMENTO DOS CADASTROS (FILIAÇÃO E INSCRIÇÃO) NO SITE, IMPLICARÁ 
EM DESCLASSIFICAÇÃO DO ATLETA. 
 
 INSCRIÇÃO E FILIAÇÃO SÃO CADASTROS DISTINTOS. 
 
 INSCREVA-SE SOMENTE SE FOR COMPETIR. 
 
   Valores para pagamentos até dia 03/09 com desconto: 

 Valor de inscrição para 1 categoria:    R$300,00   

 Valor de inscrição para 2 categorias:  R$450,00   

 Valor de inscrição para 3 categorias:  R$600,00 

 Valor de inscrição para 4 categorias:  R$750,00 
 

   Valores para pagamentos na PESAGEM: 

 Categoria:    R$450,00   

 Dobra:   R$450,00 

 Categorias masculinas permitidas para “DOBRAS”: Games Classic, Culturismo Clássico 
Classic Physique e Fisiculturismo. 
 
 Para ter acesso ao backstage, o treinador deverá pagar R$200,00 (somente no dia da 
pesagem), NO DIA DO CAMPEONATO A PULSEIRA DE TREINADOR CUSTARÁ R$300,00 
aqueles que tiverem acima de 10 atletas estarão isentos da taxa. 

O pagamento da INSCRIÇÃO que for efetuado no dia da pesagem deverá ser realizado  em 
DINHEIRO OU PIX. 

 

 
 

 
 

Em 2022 teremos um novo sistema para as Filiações, todo atleta filiado será confederado; 
estaremos usando o mesmo sistema dos esportes olímpicos. 

Este processo será através do link    https://cbmff.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILIAÇÃO 



                                                                                                                                                                     

 

 

 
INGRESSOS PODERÃO SER ADQUIRIDOS ATRAVÉ DE PIX ANTECIPADO PARA O  
CNPJ 39502640000135 ( FIT COMPLEX ACQUA )  
OBS: ENVIAR COMPROVANTE COM NOME COMPLETO E CPF PARA: WHATS 53999533951  
(CAMPEONATO BATALHA DOS PAMPAS ) 
 
NA PESAGEM E NO DIA DO EVENTO NA BILHETERIA DO LOCAL. 
 
VALOR DO INGRESSO: R$ 40,00 + 1KL ALIMENTO 
                                                R$ 20,00 MEIA ENTRADA (CONFORME TERMOS REGIDOS EM LEI) 

 
 
 
  
 
Todos os atletas deverão apresentar documento com foto, ficha de Declaração de 
Responsabilidade do Atleta já preenchida e assinada (disponível no site para download) na 
PESAGEM, comprovante de pagamento e Passaporte de Atleta (se possuir). A não apresentação 
dos mesmos pode acarretar na não participação da competição.  
 

 AQUELE ATLETA QUE JÁ TEM O PASSAPORTE E NÃO O TROUXER NA PESAGEM, SERÁ 
COBRADO O VALOR DE R$ 50,00 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

A MÚSICA deverá ser entregue em formato MP3 em pen drive (só deve ter a música de sua 
apresentação), devidamente renomeada com seu nome completo e categoria (s). Caso o atleta 
não entregue a música, na sua apresentação individual de palco, a escolha será do organizador. 

Não será aceita música por whatsApp, e-mail ou qualquer outra forma. 
 
Categorias que devem entregar música: Fitness Coreográfico, Women’s Physique, Games 
Classic, Culturismo Clássico, Classic Physique e Fisiculturismo. 
 

 É proibido o uso de linguagem profana, vulgar ou ofensiva na música de posar. Se um 
competidor usar tal linguagem em sua música de apresentação, o Árbitro Central da IFBB 
determinará que a música seja imediatamente interrompida e mandará o competidor deixar o 
palco. O competidor não terá outra oportunidade de fazer sua rotina de poses e não receberá 
pontuação nesta rodada. 

 

 

 

 

INGRESSOS 

DOCUMENTAÇÃO 

MÚSICA 



                                                                                                                                                                     

 
 
 

Para maior conforto dos atletas e treinadores, contratamos os serviços de pintura a jato da 
empresa LIQUID SUN RAYZ vai estar disponível na pesagem para agendamentos e pagamento 
custeado pelo atleta. 

As únicas tintas reconhecidas pela IFBB além da oferecida pela empresa de pintura são PROTAN 
E JANTANA, é proibido o uso de brilhos e tintas que mudem da cor padrão de competição. 

No backstage é liberada somente a realização de retoques na pintura corporal, o atleta que 
realizar a pintura efetiva nas dependências dos banheiros e corredores será retirado do 
backstage.  

 Agendamento e Pagamento:  

Na pesagem ou whatsapp: (41) 99530305 

Valor da pintura: R$ 280,00 

 

  
 
 
Da mesma maneira que a pintura a IFBB-RS estará disponibilizando serviço de maquiagem  para 
os (as) atletas. 

O serviço será prestado pela profissional Sara Dias, maiores informações podem ser vistas no 
Instagram da mesma (@sara_dias_maquiagem). 
 

 FAVOR SE IDENTIFICAR COMO ATLETA DA IFBB-RS  
 

Agendamento: Via whatsapp (53)984542662 

Make              R$ 80,00 

Make Masculina R$ 50,00 
 

 
 
 
 
 
 
Os fotógrafos credenciados em registrar o evento são: 

 MARCELO     (51) 9 9529-3077 

 LEONARDO  (51) 9 9829-0137 

 DÊNIS            (51) 9 9707-5790 

 LÉO KAIROS (48) 9 9988-7285 
 

Para credenciamento de fotógrafo favor entrar em contato pelo e-mail 
secretaria@ifbbrs.com.br. O valor do credenciamento é R$350,00 deverá ser pago no dia da 
pesagem. 

 Não será permitida entrada de equipamentos de foto e filmagem profissionais. 

 

PINTURA CORPORAL 

MAQUIAGEM 

FOTÓGRAFOS CREDENCIADOS 



                                                                                                                                                                     

  
 

 
 Atletas devidamente filiados à Federação. 
 Atletas que competiram por outra entidade desde que cumpram a etapas acima, com carta 

de retratação e multa paga. 
 
 
 
 
 Fotos, filmagem, pintura, maquiagem, cabelo, horários e valores deverão ser negociados 
diretamente com os prestadores de serviço.  

 A IFBB-RS não se responsabiliza pelos serviços prestados e quaisquer eventualidades na 
prestação de serviços dos nossos parceiros. 

QUEM PODE COMPETIR? 

ATENÇÃO 


