Oficial

Juiz PFBB

Participa
activamente

Aparece em todas
as competições
onde a Equipa
esteja representada

É o elo de
comunicação
entre a PFBB e os
Atletas

Nutricionista

Faz as dietas,
garantindo o bem
estar dos atletas

Apoia os atletas

Apoia o Treinador

Treinador

Apoia os atletas

Faz os planos de
treino

Entende a
modalidade
(padrões)

Delegado principal
da Equipa

O processo de avaliação de Equipas consistirá no envio de um currículo (documento
seguinte), onde a mesma deve apresentar os documentos necessários que comprovem os 3
requisitos mínimos:
- Treinador possuidor de Célula de Treinador de Culturismo;
- Nutricionista registado na Ordem dos Nutricionistas;
- Oficial PFBB – pessoa acreditada pela Federação que deve comparecer em todas as
provas a nível Nacional, durante o ano.
Os Delegados destas Equipas serão atribuídos consoante o número de atletas, em
competição: por cada 3 atletas – 1 delegado.
O currículo das Equipas deve ser enviado para o e-mail da Federação:
info.ifbbportugal@gmail.com , no início de cada ano (Janeiro), para ser aprovado pelo Conselho
Executivo.
A decisão final será declarada no Congresso Nacional de Culturismo e Fitness.
!!Ter uma Equipa PFBB não será garantido. No caso dos responsáveis ou
membros da mesma se envolverem nalgum tipo de problema, a Equipa poderá
ser extinta!!

⇨ Uma Equipa PFBB é aprovada pelos Dirigentes IFBB-Portugal e deve garantir 3 requisitos mínimos: um treinador
possuidor de Célula Profissional, um nutricionista registado na Ordem dos Nutricionistas e um oficial acreditado
pela IFBB-Portugal. Estes três componentes podem encontrar-se em três pessoas destintas ou apenas numa pessoa.
⇨ Uma Equipa PFBB deve zelar, sempre, pelo bem-estar e saúde dos seus atletas. Caso haja alguma suspeita de mal
tratamento aos atletas por parte de algum órgão da Equipa, a IFBB-Portugal abrirá um processo de investigação. Se
se confirmar o mal tratamento ao atleta, a Equipa ficará suspensa.
⇨ Uma Equipa PFBB deve garantir que o Oficial PFBB participe nas formações, reuniões e outros encontros IFBBPortugal de modo a manter-se actualizado e saber desempenhar o seu papel dentro da Federação. Ao fim de 1 falta
injustificada, a Equipa será excluída.
⇨ O Responsável da Equipa terá de garantir que o seu Oficial participa em todas as competições PFBB, onde a
mesma esteja representada.
⇨ Uma Equipa PFBB tem direito a 1 Delegado por cada 3 Atletas. Caso o responsável da equipa queira adquirir mais
Delegados, estes irão contar como Extra Delegados. É o responsável da Equipa que irá nomear os Delegados,
garantindo pessoas qualificadas para apoiar os seus atletas.
⇨ Uma Equipa PFBB garante a inscrição dos seus atletas, evitando que os mesmos se inscrevam fora do prazo e
paguem taxas por atraso. Também deverá ser a Equipa que recolhe todos os pagamentos dos seus atletas,
transferindo-os depois para a Federação.
⇨ Uma Equipa PFBB tem o dever de participar na organização de eventos IFBB e de ajudar a IFBB-Portugal a
melhorar. Todas as ideias devem ser discutidas em sede própria e enviadas, por escrito, para o e-mail:
info.ifbbportugal@gmail.com .
⇨ Uma Equipa PFBB deve manter uma postura responsável e discreta sendo que, caso haja algum problema, o
responsável da mesma deverá dirigir-se a um Director da IFBB-Portugal e expor o acontecimento.
⇨ Uma Equipa PFBB nunca poderá colocar o nome da modalidade que é o Culturismo em risco. Caso a Equipa seja
envolvida em alguma polémica ou acção jurídica, perde o estatuto de Equipa PFBB.

