EDITAL - 1º ETAPA/2019
A FEDERAÇÃO DE JIU-JITSU DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (FJJ-RS) vem
através desta, convidar você e sua equipe para
participar da 1º ETAPA DO CIRCUITO
ESTADUAL DE JIU-JITSU 2019. Circuito que será
disputado com kimono e sem kimono. Leia
atentamente o edital.

1 INFORMAÇÕES GERAIS:
Dia: 14 de Abril de 2019
Local: Lindoia Tenis Clube – Travessa
Comandante Gustavo Cramer 90 – Porto
Alegre - RS
Horário: A partir das 09:30h
Realização: Federação de Jiu-Jitsu do Estado
do Rio Grande do Sul (FJJ-RS)
Informações:
www.fjjrs.com.br / fjjrs@hotmail.com
Ingresso: R$ 10,00

2. INSCRIÇÕES – PRAZOS E VALORES:
2.1 1º LOTE – Até dia 17/03.
2º LOTE – Até dia 22/03
3º LOTE – Até dia 09/04.
Inscrições on-line no site www.fjjrs.com.br
até as 17h de 09/04 (via boleto – Vencimento
mesmo dia / Cartão de Credio) e no site
www.soucompetidor.com.br
Não serão aceitas inscrições fora do prazo
estipulado, bem como na hora do evento.
2.2 - Desconto especial para crianças de
Projetos Sociais. (de 4 a 15 anos).
A partir de agora os Projetos Sociais devem ser
cadastrados Junto a FJJ-RS para receber o
desconto. Enviar as informações do projeto
para fjjrs@hotmail.com . Valor por atleta R$
35,00. As inscrições devem ser feitas
normalmente pelo site e o dinheiro depositado
na conta da federação. (Não fazer o pagamento
do boleto)
2.3 - INSCRIÇÃO DE ATLETAS NÃO FILIADOS:
O atleta tem que se inscrever pela academia
que consta o seu registro junto a CBJJ – IBJJF ou
o último registro junto a FJJ-RS, caso contrario
estará automaticamente desclassificado.

2.4 VALOR:
1º LOTE
R$ 80,00
Atletas Filiados
(16 anos para cima)
R$60,00
Atletas Filiados
(ate 15anos)
R$95,00
Atletas não Filiados
(16 anos para cima)
R$ 75,00
Atletas não Filiados
(ate 15anos)
2º LOTE
R$ 90,00
Atletas Filiados
(16 anos para cima)
R$70,00
Atletas Filiados
(ate 15anos)
R$105,00
Atletas não Filiados
(16 anos para cima)
R$ 85,00
Atletas não Filiados
(ate 15anos)
3º LOTE
R$ 100,00 Atletas Filiados
(16 anos para cima)
R$ 80,00
Atletas Filiados
(ate 15anos)
R$ 115,00 Atletas não Filiados
(16 anos para cima)
R$ 95,00
Atletas não Filiados
(ate 15anos)

COMBO
Categoria com kimono e sem kimono + R$ 70,00

Categorias em disputas sem kimono:
Juvenil Masculino – Juvenil Feminino
Adulto Masculino – Adulto Feminino
Master Masculino – Master Feminino
3. CHECAGEM GERAL:
Será realizada on-line no site
www.soucompetidor.com.br de 10/04(quartafeira) as 11:00h da manhã até 11/04(quintafeira) as 11:00h da manhã.
a) Os atletas deverão verificar a sua inscrição,
bem como os seus dados no período da
Checagem Geral;
b)Qualquer alteração de peso e faixa só poderá
ser feita no período da checagem geral, ficando
vetada qualquer alteração após este período.
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4. CHAVES DE LUTA E CRONGRAMA DO
EVENTO:
4.1 a) Chaves de Luta estarão disponíveis a
partir do dia 12/04/2019(sexta) a partir das
14h no site fjjrs.com.br e no site
soucompetidor.com.br;
b) Não haverá mudanças nas chaves de luta,
sob hipótese alguma;
4.2 O Cronograma do evento será divulgado dia
12/04/2019(sexta) a partir das 14h no site
fjjrs.com.br e no site soucompetidor.com.br;

c)

5. FILIAÇÕES E AGREMIAÇÕES:
FILIAÇÃO DE ATLETAS:
Todas as filiações devem ser feitas através do
link: http://fjjrs.com.br/Filiacao-Atletas
Documentação Necessária:
1 - Ficha de filiação - preencher online
2 – Carteira de Identidade (RG)
3 - foto 3x4
4 - Atestado Médico (Atestando para os
devidos fins que esta apto física e mentalmente
para a prática de Jiu-Jitsu)
5 - Comprovante de Deposito

Somará metade dos pontos quando:
- O atleta estiver sozinho na categoria (sem
luta)
- Quando estiver somente 2 atletas da mesma
equipe na categoria.
- Quando o atleta for campeão sem lutar
(W.O)

FILIAÇÃO DE ACADEMIAS:
Todas as filiações devem ser feitas através do
link: http://fjjrs.com.br/Filiacao-Academias
a) Será feita por academia(Local) e cada
academia pode inscrever 2 atletas por
categoria.
b) Toda academia deverá ter um faixa preta
responsável e somente serão aceitos
instrutores a partir da faixa roxa 4 Graus
c) A ficha de agremiação deverá ser preenchida
e assinada pelo faixa preta responsável.
d) Custo da agremiação 2019 - R$ 100,00
e) Toda academia devidamente registrada
receberá um diploma de regularidade junto a
FJJ-RS.
CONTA PARA DEPOSITO FILIAÇÃO E AGREMIAÇÃO
Banrisul – AG 0015 C.C 060631540-1
Federação de Jiu-Jitsu do estado do RGS
CNPJ: 07028937/0001-14

6. PREMIAÇÃO:
a) Medalhas para os campeões, vicecampeões e terceiro colocados nas
categorias de peso.
b) Trofeus para as 3 melhores academias de
cada categoria. (KIDS / ADULTO / MASTER /
NO GI).

Para premiação das categorias absoluto é
necessário que tenha no mínimo 4 atletas
inscritos.

7. PONTUAÇÃO RANKING:
A Primeira Etapa do Circuito Estadual 2019 terá
qualificação 1 estrela para o Ranking Geral,
tendo assim o seguinte critério de pontuação:
Campeão – 100 pontos
Vice Campeão – 70 pontos
Terceiros Colocados – 50 pontos

8. PESAGEM:
a) A pesagem será feita na hora que o atleta
for fazer sua primeira luta.
b) Os kimonos dos atletas deverão obedecer
as especificações da CBJJ.
c) Todos os atletas deverão apresentar a
identidade e ou carteirinha da FJJ-RS
válida na hora da Pesagem/Luta.
d) O atleta que estiver inscrito em uma
categoria de peso ou idade inferior a que
corresponde estará automaticamente
desclassificado.
e) Não haverá mudanças nas chaves.
f) Só poderão lutar a categoria absoluto os
atletas que lutarem a categoria do peso.
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
a) A organização detém todos os direitos de
imagem do evento.
b) A organização reserva-se no direito do
cancelamento do evento ou partes dele
conforme decisão de seus diretores.
c) Este evento seguira rigorosamente as
regras da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
JIU-JITSU.
d) O atleta que desrespeitar o público,
organizadores, árbitros ou a outro atleta,
será desclassificado da competição e a sua
equipe perderá 20 pontos na contagem
final.
e) A organização resolverá todos os casos
omissos neste regulamento.
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