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Sobre
Somos uma entidade presente em 18 estados do Brasil e em 192 países, sendo assim a sexta maior
federação esportiva do mundo.
O atleta filiado poderá seguir carreira dentro da federação em busca de se tornar profissional que é a
IFBB Elite PRO LIGA PROFISSIONAL DA IFBB.
Nosso sistema é classificatório, ou seja, o atleta precisa conquistar a sua vaga para eventos maiores (por
exemplo: Campeonato brasileiro, mundiais, Pan americano e abertos nacionais.)
O atleta filiado terá o direito de competir pela IFBB Paraná e também nos eventos chancelados pela IFBB,
(Brasileiro, Sul americano, Abertos Nacionais, Inter estaduais quando aberto à Ifbb Pr, Fitness Brasil entre
outras).
O atleta filiado à IFBB Paraná tem direitos como Bolsa Atleta pois somos federação reconhecida pelo
ministério de esportes e COB (comitê olímpico Brasileiro). Além do Bolsa atleta o filiado também poderá
se inscrever no projeto de incentivo ao esporte PRO SUPPORT desenvolvido pela nossa federação em
parceria com a OAB SJP, onde visamos auxiliar o atleta financeiramente.

Valores
A filiação é realizada a partir do pagamento da anuidade. A anuidade/filiação é R$ 250,00 podendo ser
realizada com desconto de 40% ou 20% dependendo da data a ser efetuada.

Dúvidas Frequentes
• Anuidade e filiação é a mesma coisa ?
Sim.
• Posso competir em outras entidades após filiado ?
Não. Após filiado o atleta poderá competir em campeonatos com a chancela IFBB. Até
por critérios de padrões de categorias, em outras entidades existem padrões diferentes.
• Anuidade/Filiação de Treinador é diferente de Anuidade /Filiação de Atleta ?
Sim, a anuidade de Atleta é para fins de competição exclusivamente, e participação em
alguns benefícios do clube de vantagens, já a filiação de Treinador é para fins de
capacitar e facilitar a entrada em nossos eventos regionais, cursos, pós graduação,
graduação, farmácias de manipulação, médico do esporte entre outras empresas
parceiras.
• Qual o valor da anuidade/Filiação de treinador?
R$ 150,00 valor fixo o ano todo.

• Posso filiar atleta e treinador ? Tem desconto ?
Sim, o valor de filiação de treinador para o atleta filiado tem 50% de desconto.
*Os valores dos descontos não são acumulativos para as duas filiações, o atleta/treinador receberá a
porcentagem de desconto maior de sua filiação.

Quando o atleta paga anuidade/filiação, esta garantindo para o seu ano:
▶ Estrutura padrão física e humana.
▶ Arbitragem selecionada e imparcial (sem vínculo com atletas ou marcas).
▶Qualidade de competição (Classificação para campeonatos maiores) exemplo: somente os
melhores de cada estado disputarão o Brasileiro.
Para realizar o pagamento da anuidade/filiação envie um e-mail para: ifbbproficial@gmail.com
com seus dados: Nome completo - CPF - RG - Data de nascimento - Endereço com CEP - E-mail e
em anexo o comprovante de pagamento.
Dados do pagamento:

Banco Santander
IFBB Paraná
CNPJ 31.495.919/0001-27
Agência 3415
Conta 130047471

