
Porque se 
federar?

Qual o 
benefício 

de ser 
federado.



 No caso do POLE SPORT, a entidade que regula o esporte é a
IPSF – International Pole & Aerial Sports Federation, que
conta hoje com 36 federações sob o seu comando, e que teve
em sua logo* acrescentado este ano a palavra AERIAL e com
isso algumas mudanças nos códigos são esperadas para o ano
de 2020.

 Já no Brasil quem irá regular essa modalidade juntamente
com o ministério do esporte e com o comitê olímpico brasileiro
será a CBAPS, que ficará responsável por organizar
campeonatos nacionais e ajudar as federações a estruturar os
campeonatos estaduais consequentemente elevando o nível do
nacional, e também irá lutar para trazer diversos benefícios
para o atleta seja ele amador ou profissional.

“VALE DESTACAR QUE A CONFEDERAÇÃO NÃO TEM FINS 
LUCRATIVOS, E TODO O DINHEIRO ARRECADADO IRÁ SER 
VOLTADO PARA A MANUTENÇÃO DA CBAPS, MAS O MAIS 
IMPORTANTE É O FOMENTO E INCENTIVO DO ESPORTE”

*Obs: até o fechamento não tinha sido disponibilizado a nova logo no site da IPSF



Após conhecer um pouco 

sobre órgãos responsáveis 

pelo pole esporte no Brasil e 

no mundo vamos dar 

sequência:



 Se você é daqueles que amam o esporte que pratica,

 Que sonha um dia estar competindo entre amadores e
depois entre profissionais,

 Se você já é profissional e quer ver o esporte cada vez maior
no país,

 Você quer fazer parte da HISTÓRIA do pole sport no
BRASIL,

 Então chegou a hora de você se unir conosco,

 Nas próximas páginas iremos mostrar os motivos e os
benefícios de ser um ATLETA FEDERADO.



 Porque me federar e quais benefícios?
 Porque somente através das federações e da confederação

é que a modalidade passará a ser reconhecida no país.

 Assim o atleta terá a certeza de ter campeonatos sérios e
com juízes que irão garantir a imparcialidade na hora de
julgar você.

 Você sendo federado e ficando em boa colocação no
ranking nacional ou estadual você poderá solicitar bolsa
atleta que é um auxilio que o governo federal ou estadual
paga, sendo que essa bolsa pode chegar ao valor de até
R$ 3.000,00 por mês.

 Acesso exclusivo a descontos com os parceiros que a
CBAPS irá conquistar ao longo dos anos.

 Receber materiais exclusivos e preparados para
exclusivamente para o federado.

 Ter descontos em workshops que forem realizados com os
técnicos parceiros da CBAPS.

 Esses e muito mais benefícios que iremos conquistar ao
longo dos anos.



PRECISA 

DE VOCÊ
LEMBRE- SE A



“Do atleta de base ao 
atleta de ponta, estamos 

aqui para CRESCER
juntos”
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