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PRO SUPPORT  

Projeto de incentivo ao esporte IFBB Paraná. 

O Fisiculturismo é um esporte que visa a estética e a simetria muscular em um desfile individual e 
poses compulsórias, onde serão avaliados pela equipe de arbitragem presente. É realizado em ambiente 
luxuoso e com padrão pré-estabelecido. 

O investimento para competir é alto visto que o atleta precisa de treinador, coach, nutricionista, 

médico, tratamentos com estética durante o período de preparação, além de adquirir o traje de competição 
(Biquinis, sungas, bermudas, acessórios, etc), filiação, taxa de inscrição, a pintura corporal padrão, produção 
de cabelo/maquiagem pois o cuidado com cada detalhe fará a diferença no palco durante a apresentação. 

Alguns campeonatos não são na mesma cidade onde o atleta reside, o que encarece ainda mais o 

seu sonho em participar de uma competição de fisiculturismo, já que arcará com transporte, hospedagem e 
alimentação sua e da equipe. 

A entidade entende que um atleta competindo representa ali, no palco, uma equipe completa. Vai 

muito além do próprio ego e, ao contrário do que se pensa, não é um esporte individual, mas coletivo. 
Visando esse espírito, onde um atleta representa um todo durante sua competição, desenvolvemos o projeto 
PRO SUPPORT a fim de auxiliar financeiramente o atleta que se destacar durante as competições do ano, 

tenha perfil e condições para seguir sua carreira rumo a profissionalização no fisiculturismo IFBB ELITE PRO. 

Desta forma alavancará sua imagem, sua equipe, a federação e potencializará seu perfil para ser escolhido 
por um possível patrocinador. 

Como será realizada a seleção dos atletas contemplados?  

Serão 7 vagas. 

O Atleta garante a agenda de competições do ano seguinte com o sistema de pontuação do ano 
vigente. 

Cada colocação terá um peso.  

Ao final da Copa Sul (ou da última competição do ano da IFBB Paraná), quem obtiver a maior 
pontuação de cada categoria será contemplado pelo PRO SUPPORT para competir em todos os eventos IFBB 
Paraná, Brasileiro e 1 aberto Nacional totalmente sem custo. Incluso transporte e hospedagem do atleta.  

  



Peso de colocação  

Pontuação referente a: 

Campeonatos: 

 TROFÉU CURITIBA 

 LIGA NOROESTE 

 COPA SUL 

Top 1 � - 6 pontos   

Top 2 � - 4 pontos   

Top 3 � - 3 pontos   

Top 4 - 2 pontos   

Top 5 - 1 ponto  

OVERALL + 3 PONTOS 

Campeonato:  

PARANAENSE  

Top 1 � - 8 pontos   

Top 2 � - 6 pontos   

Top 3� - 4 pontos   

Top 4 - 3 pontos   

Top 5 - 2 pontos   

OVERALL + 4 Pontos  

A data prevista para anúncio dos contemplados do Programa PRO SUPPORT será no dia 15 de 

dezembro de 2019. Após o anúncio dos vencedores, os mesmos deverão participar da entrevista individual 

para confirmação de dados e assinatura do contrato do ano seguinte.  

A IFBB Paraná desenvolveu o projeto PRO SUPPORT junto a OAB SJP, sob a orientação jurídica e, por 
tanto, regida por lei de incentivo ao esporte. 


