WOMEN’S FITNESS MODEL

O FITNESS MODEL FEMININA foi oficialmente reconhecido pelo Conselho Executivo da IFBB e membros Afiliados no
Congresso Anual da IFBB em 6 de novembro de 2015 em Benidorm, Espanha.
Foi criada para mostrar feminilidade, estilo, belos contornos, bons tônus musculares, confiança e uma apresentação
atraente.
Deve possuir um corpo firme e, acima de tudo, não deve ter celulite.
Não deve ter hipertrofia muscular, separações musculares, vascularização ou rigorosa definição, que será penalizada.
O físico não deve ser excessivamente musculoso ou excessivamente delgado, deve ser harmonioso e desenvolvido
de forma proporcional e simétrica.
Os juízes devem considerar a condição e o tom da pele, cabelo e beleza facial bem como a capacidade da atleta de
se projetar com graça e confiança.
Ë qualificada a aparência física geral, uma aparência saudável, assim como a beleza facial e os detalhes associados a
ela: cabelo, maquiagem, tom, cor ou bronzeado da pele.
Não é permitido o uso de loções ou cremes bronzeadores que saem ou limpam facilmente ao toque.
Cabelo e maquiagem são aspectos elegantes que também são levados em conta no julgamento.
A avaliação começa desde o momento em que você é chamado para o palco, até o final da sua apresentação.

DIVISÕES

•
•
•

Classe A: Até e incluindo 163 cm.
Classe B: Até e incluindo 168 cm.
Classe C: Acima de 168 cm.
VESTIMENTA / TRAJE DE BANHO

➢
➢
➢
➢

Traje de banho ajustado de uma só peça.
A cor, tecido, textura, decoração e estilo a critério da competidora.
Deverá cobrir, no mínimo a metade dos glúteos e mais da metade inferior das costas.
Sapatos de salto alto a gosto da competida. Altura máxima da sola 1 cm. Altura máxima do salto (atrás) 12
cm.
➢ Podem utilizar jóias, a gosto e escolha da competidora.

VESTIMENTA / VESTIDO DE NOITE
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

O vestido de noite deve ter o comprimento até o chão.
Deve cobrir a metade inferior das costas.
A elaboração e sua sofisticação serão avaliadas, se adaptam bem a concorrente.
(por exemplo, ajuste, cor, estilo).
Todas as competidoras poderão modelar um vestido de noite de sua escolha.
Sapatos de salto alto para se adequar ao concorrente. Sola máxima 1 cm. Salto máximo 12 cm.
Podem utilizar jóias, a gosto e escolha da competidora.

NÃO É PERMITIDO

O maiô deve cobrir pelo menos a metade dos glúteos e mais da metade inferior
das costas.

PERMITIDO

GENERALIDADES

O cronograma de apresentação do campeonato deve ser publicado o mais rápido possível, a fim de dar tempo para
as atletas aquecerem e trocar de roupa.
As concorrentes devem estar na área de aquecimento pelo menos 45 minutos antes da hora do início de sua
categoria, sendo as competidoras responsáveis de serem eliminadas se forem chamadas e não estiverem presentes
ou prontas para a apresentação.
As concorrentes não usarão óculos, relógios, perucas ou auxílios artificiais que melhorem a figura.
Podem usar jóias, à escolha da concorrente.
As competidoras podem usar um maiô diferente da Rodada 1 e da Rodada 2, mas eles devem seguir as regras, o
regulamento, gosto e decência.
Será avaliado a elegância da caminhada na passarela, movimentos, poses, gestos, personalidade, carisma, presença
e charme os quais devem mostrar em todo momento, que você está no palco durante sua apresentação.

RODADAS: ELIMINATÓRIA - SEMIFINAL - FINAL – PRÊMIAÇÃO
1. ELIMINATÓRIA
Vestimenta: Traje de banho.
Comparações / Poses: Quarto de volta.
2. SEMIFINAIS Round 1
Vestimenta: Traje de banho.
Comparações / Poses: Quarto de volta.
3. FINAIS Round 2
Vestimenta: Traje de banho.
I-Walking.
Comparações / Poses: Quarto de volta.
4. FINAIS Round 3
Vestimenta: Vestido de noite.
T-Walking.
Comparações / Poses: Quarto de volta.

PROCEDIMENTOS DE ELIMINAÇÃO E SEMIFINAL

A rodada eliminatória ocorre quando o número de participantes é superior a 15 atletas e semifinais quando for igual
ou inferior a 15 atletas.
Elas entram pelo lado esquerdo do palco (tomando como referência a localização de juízes) e alinham em uma única
fila de frente para o público, então todo o grupo fará duas paradas: frente e verso.
Os juízes de palco girarão a linha imediatamente, fazendo com que a atleta com o número mais baixo, vire para o
lado esquerdo e as outras a seguem caminhando até o extremo oposto do palco, colocando o número mais baixo à
esquerda dos juízes; então todo o grupo de frente para o público fará duas paradas: de frente e de costas.
Os juízes de palco posicionam as atletas em duas fileiras diagonais nas laterais do palco, dividindo-se em grupos
proporcionais de acordo com o número total de concorrentes.
Posteriormente, são divididos em pequenos grupos (4, 5 ou 6, de acordo com o total de participantes) e serão
chamadas ao centro do palco para fazer as 4 voltas detalhados abaixo, enquanto as outras atletas continuam
posicionadas nas diagonais, mantendo uma postura adequada.
➢
➢
➢
➢

Quarto de volta para a direita, mostre o lado esquerdo.
Quarto de volta para a direita, mostre a parte de trás.
Quarto de volta para a direita, mostre o lado direito.
Quarto de volta para a direita, mostrar a frente

No final dos quartos de volta, todas as concorrentes se formam em uma única linha e em ordem numérica, antes de
sair ao palco.
As competidoras que não adotarem a postura adequada receberão um aviso e, se mantiverem uma postura ruim,
diminuirá sua pontuação.

DESCRIÇÃO DOS QUARTOS DE VOLTA
DE FRENTE
A competidora ficará de pé e virada para frente, com o rosto voltado para frente na mesma posição do corpo, com
uma mão na cintura e uma perna levemente na direção de um lado.
A outra mão relaxada ao lado do corpo com a palma da mão aberta e os dedos posicionados em uma forma estética.
Pernas retas (sem dobrar os joelhos), abdômen esvaziado e ombros alinhados horizontalmente.
A postura na linha de competição, RELAXA DE FRENTE, significa: que a competidora deve permanecer ereta, de frente
para os juízes, com uma mão apoiada no quadril e uma perna ligeiramente deslocados para o lado.
O outro braço ligeiramente estendido ao lado.
Cabeça e olhos voltados para a frente, ombros para trás, peito para fora, estômago para dentro.

QUARTO DE VOLTA À DIREITA
A competidora executará o primeiro quarto de volta para a direita, mostrando o seu lado esquerdo para os juízes.
Sua parte superior deve ser levemente virada para os juízes com seu olhar para eles.
Sua mão direita deve estar apoiada no lado direito do quadril.
Seu braço esquerdo deve, esteticamente, cair para o lado do corpo.
A parte esquerda do quadril deve estar levemente elevada.
A perna esquerda deve ser ligeiramente flexionada a alguns centímetros a mais na frente da perna direita (que deve
ser reta) e apoiada nos dedos perto da linha central do corpo.

QUARTO DE VOLTA DE COSTAS
A competidora executará o próximo quarto de volta se posicionando de costas para os juízes.
Você ficará quase reta, sem se inclinar para a frente, com uma mão no quadril (lado de sua escolha) e uma perna
estará posicionada levemente para o lado.
A outra mão ficará relaxada ao lado do corpo com a palma da mão aberta e os dedos posicionados em uma forma
estética.
Pernas retas (sem dobrar os joelhos) e ombros em uma linha horizontal.
A competidora se manterá na pose o tempo todo e é proibido virar o corpo e / ou o rosto em todos os momentos.

QUARTO DE VOLTA À DIREITA
A competidora executará o quarto de volta para a direita, mostrando o seu lado direito para os juízes.
Sua parte superior deve ser levemente virada para os juízes com seu olhar para eles.
Sua mão esquerda deve estar apoiada no lado esquerdo do quadril.
Seu braço direito deve, esteticamente, cair para o lado do corpo.
A parte direita do quadril deve estar levemente elevada.
A perna direita deve ser ligeiramente flexionada a alguns centímetros a mais na frente da perna esquerda (que deve
ser reta) e apoiada nos dedos perto da linha central do corpo.

PROCEDIMENTOS DAS FINAIS/CAMINHADAS (I-Walinking T-Walking)

Apresentação do Round 2:
As 6 finalistas, em trajes de banho, serão chamadas ao palco, uma a uma, em ordem numérica e realizarão o passeio
I-Walking:
Caminhará até o centro do palco e irá parar na frente dos juízes.
Girará à direita e irá caminhar 3 passos para o lado do palco, realizando uma parada e executando em seguida as
poses: frente e verso.

Em seguida irá girar novamente e andará 6 passos para o outro lado do palco, onde realizará novamente uma parada,
executando as poses: frente e verso.
Em seguida caminhará em direção à linha lateral no palco.
As 6 finalistas serão direcionadas para o centro do palco, em uma única linha, em ordem numérica e em direção à
frente do palco até a linha de competição, mantendo a posição frontal para realizar o quarto de volta.

Apresentação do Round 3:
As 6 finalistas, com vestidos de noite, serão chamadas ao palco, uma por uma, em ordem numérica e realizarão o TWalking:
Caminhará até o centro do palco e irá parar na frente dos juízes.
Girará à direita e irá caminhar 5 passos para o lado do palco, realizando uma parada e executando em seguida as
poses: frente e verso.
Em seguida irá girar novamente e andará 10 passos para o outro lado do palco, onde realizará novamente uma
parada, executando as poses: frente e verso.
Ele então caminha em direção à linha lateral no palco.
As 6 finalistas serão direcionadas para o centro do palco, em uma única linha, em ordem numérica e em direção à
frente do palco até a linha de competição, mantendo a posição frontal para realizar o quarto de volta.

ROTAÇÃO DAS ATLETAS

A rotação dos atletas é realizada de qualquer uma das formas indicadas abaixo:

PREMIAÇÃO

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

Para a cerimônia de premiação, as 6 finalistas serão chamadas ao palco.
Elas vão entrar perfiladas um após o outro em ordem numérica e avançarão para se posicionar diante do público na
linha de premiação.
O número, nome e país da competidora serão anunciados.
Elas serão premiadas, começando o prêmio com o sexto lugar e continuará, o quinto. 4th. 3rd. 2nd. e 1º lugar.

As atletas devem manter uma atitude correta e receber o resultado de sua participação com profundo respeito,
permanecendo no palco até o diretor de competição anunciar a saída, não podendo retirar as medalhas ou
abandonar os prêmios, bem como fazer gestos ou expressões de desacordo.
O não cumprimento desta regra, será considerado um crime disciplinar e, portanto, sancionado.
As atletas devem aceitar seus lugares, medalhas e / ou prêmios e participar na cerimônia de premiação até o fim.
A concorrente, que ostensivamente manifestar desaprovação ou deixar o palco sem finalizar a cerimônia de
premiação, pode ser desqualificado.
FOTOGRAFIA OFICIAL COM AS 3 PRIMEIRAS COLOCADAS

FOTOGRAFIA OFICIAL COM A GANHADORA DO PRIMEIRO LUGAR

CAMPEÃ “OVERALL”

O procedimento para a categoria geral é executado da seguinte maneira:
Imediatamente após a cerimônia de premiação, as vencedoras de cada categoria serão chamadas ao palco em ordem
numérica e formarão uma única linha.
O juiz principal da competição chamará as competidoras em ordem numérica para o centro do palco, onde
executarão os quatro quartos de volta.
Ao final dos quartos de volta, as competidoras deixam o palco.
Em seguida, a vencedora geral será anunciada e o prêmio será entregue pela principal autoridade da IFBB do evento.

