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Durante o CIRCUITO ESTADUAL DE JIU JITSU 2019 a FJJRS estará 

promovendo um GP entre atletas FAIXAS PRETAS do estado, com intuito de 

promover a participação desses atletas junto a Federação.  

 

Quem pode participar? 

Poderão participar todos atletas faixas pretas filiados a FJJRS. 

 Na primeira rodada as equipes serão convidadas e poderão indicar seus 

representantes. 

Na segunda rodada por critério de Ranking, ou através de convite da FJJ-RS. 

 

Quantos atletas? 

Serão 8 atletas no GP de diferentes academias. 

 

Quais são as categorias? 

LEVES (até 72 kg) 

MÉDIOS (até 89 kg) 

PESADOS (acima de 89 kg) 

 

Qual será o tempo de luta? 

O tempo de luta será de 7 minutos. 

 

Qual será a premiação? 

 1º Lugar – R$ 800,00 + Kimono Hunter + Troféu 

 2º e 3º Lugar – Kit produtos Hunter + Troféu 

*Será apenas um 3º colocado, logo, haverá disputa de 3º lugar 
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Influenciará no ranking 2019? 

Sim, 1º, 2º e 3º lugar, acumularão pontos que será somado ao ranking do circuito. 

Podendo assim, conquistar sua passagem para os Estados Unidos. 

*A pontuação sofre alteração mediante a qualificação da etapa do circuito. 

 

 

Como ocorrerá as rodadas? 

Durante o ano serão 2 (duas) rodadas por categoria. 

Na primeira rodada as equipes serão convidadas e poderão indicar seus 

representantes. 

A segunda rodada contará com os 3 primeiros colocados da primeira rodada 

mais os melhores posicionados do Ranking ou algum atleta selecionado pelo FJJ-RS.  

 

Quais serão as datas? 

 PRIMEIRA RODADA 

o 1ª ETAPA – GP BLACK BELT – LEVES – 14 DE ABRIL 

o 2ª ETAPA - GP BLACK BELT – MEDIOS – 09 DE JUNHO 

o 3ª ETAPA - GP BLACK BELT – PESADOS – 28 DE JULHO 

 SEGUNDA RODADA 

o 4ª ETAPA - GP BLACK BELT – LEVES – 08 DE SETEMBRO 

o 5ª ETAPA - GP BLACK BELT – MEDIOS – 27 DE OUTUBRO 

o 6ª ETAPA - GP BLACK BELT – PESADOS – 01 DE DEZEMBRO 

 

Regras? 

O GP seguirá as mesmas regras do circuito estadual FJJRS e da IBJJF, o atleta que não 

cumprir as regras poderá ser desclassificado e não participará das rodadas seguintes. 

 

 
 


