Federação Catarinense de Jiu-Jítsu - FCJJ
CRED Nº 08/ CED 2017
III Etapa do Circuito Catarinense de Jiu-Jítsu 2018
Jaguaruna-SC

É com grande prazer que convidamos você e sua Equipe, para a III Etapa do Circuito Catarinense de JiuJítsu 2018, que será realizado em Jaguaruna, nos dias 24 e 25 de novembro de 2018, local “Ginásio de Esportes
Nicanor Valmor Stork” Avenida Duque de Caxias, S/Nº, Centro, CEP 88715-000, Jaguaruna-SC: Evento que tem
como objetivo estimular a prática desportiva do Jiu-Jítsu, permitir o congraçamento entre as academias, fortalecer a
prática do Jiu-Jitsu no Estado de Santa Catarina e definir os Campeões do Circuito Catarinense 2018, reconhecidos
oficialmente pela Federação Catarinense de Jiu-Jítsu, órgão máximo do esporte no Estado, devidamente credenciada
junto a CBJJ e devidamente registrada no Conselho Estadual de Esportes de Santa Catarina, sendo que parte da
organização do evento fica aos cuidados da ASJA JIU-JITSU.
III Etapa do Circuito Catarinense de Jiu-Jítsu é aberto a todas as Academias.
Este ano a Federação Catarinense de Jiu-Jitsu estará emitindo o vinculo aos atletas devidamente filiados para
que possam confeccionar projetos esportivos para obtenção de patrocínios e incentivos dos Governos Municipal,
Estadual ou Federal.
Serão utilizadas 3 a 4 áreas de competições para a realização do evento, sendo 2 árbitros responsáveis por cada área.
O espaço que tem capacidade para alocar as pessoas sentadas, podendo alojar o grande público que vem
prestigiando os eventos da FCJJ.

PREMIAÇÃO PARA OS ATLETAS
* Medalhas para o Campeão, Vice-Campeão e para os terceiros lugares;

Premiação Categoria Absoluto Adulto Masculino para o Campeão
FAIXA BRANCA
FAIXA AZUL
FAIXA ROXA
FAIXA MARROM
FAIXA PRETA

Kimono trançado
Kimono trançado
Kimono trançado
Kimono trançado
Kimono trançado

Premiação Categoria Juvenil Feminino para a Campeã
FAIXAS BRANCAS e AZUIS
LUTARÃO JUNTAS

Kimono

Premiação Categoria Adulto Feminino para a Campeã
FAIXAS BRANCAS e AZUIS
LUTARÃO JUNTAS

Kimono trançado

Premiação Categoria Absoluto máster 1 Masculino para o Campeão
FAIXA BRANCA
FAIXA AZUL
FAIXA ROXA
FAIXA MARROM
FAIXA PRETA

Kimono trançado
Kimono trançado
Kimono trançado
Kimono trançado
Kimono trançado

Premiação Categoria Juvenil Masculino para o Campeão
FAIXA AZUL
FAIXA BRANCA

Kimono FCJJ
Kimono FCJJ

Os Atletas só poderão participar de um único absoluto, sendo o absoluto da categoria em que se inscrever.

Os atletas participantes no evento somarão pontos para o ranking anual de atletas conforme Edital do
Circuito Catarinense de Jiu-Jitsu 2018.

INSCRIÇÕES

A academia deverá fazer a inscrição no site www.soucompetidor.com.br
Valor Inscrição juvenil/Adulto/Másters: R$ 65,00
Valor Inscrição pré-mirim até infanto-juvenil: R$ 20,00

Fone: Paulo H. Whatsapp (48)998143100;
Pré-cronograma:
Sábado dia 24 de novembro de pré-mirim até infanto-juvenil;
Domingo dia 25 de novembro juvenil, adulto e másters.

A organização do evento se reserva o direito de cancelamento das Inscrições sem aviso

Prévio.

OBSERVAÇÕES
- Todos os Atletas terão que apresentar identidade, ou documento com foto.
- Os atletas da categoria juvenil 16 e 17 anos lutarão juntos.
- Categorias Feminino: ver tabela de pesos CBJJ.
- Para disputar a categoria absoluto adulto o atleta deverá estar inscrito na categoria de peso e mesmo que não
tenha luta deverá comparecer na hora da pesagem para conferir o peso ou será desclassificado por WO.
- Faixa Branca, Azul, Roxa e Marrom: Somente os classificados até o terceiro lugar na categoria estarão
aptos a disputar a categoria absoluto adulto.
- Faixa preta masculino absoluto: As inscrições serão realizadas no dia da competição em horário que será
divulgado em horário no cronograma do evento.
- Checagem Geral do Evento, através do site www.soucompetidor.com.br
.
- REGULAMENTO DE ACORDO COM REGRAS CBJJ.

CESSÃO DE DIREITO DE USO DE NOME, IMAGEM E SOM DE VOZ
Os PARTICIPANTES, desde já, em função de sua participação no evento esportivo denominado
III Etapa do Circuito Catarinense de Jiu-Jítsu 2018, que será realizado nos dias 24 e 25 de novembro de 2018,
em JAGUARUNA-SC-Brasil, concordam com a ampla utilização de seu nome, imagem e som de voz, para
divulgação do evento, em toda e qualquer forma de mídia utilizada pela organização do evento, o site
www.fcjj.org.br, sem que isso traga qualquer ônus para a mesma.
A partir deste momento, declaram-se cientes da veiculação de seu nome, imagem e som de voz através de Televisão
Aberta , Televisão a Cabo, Rádio, Jornal, Revista, Internet, VHS e DVD e acordam com qualquer forma de sua
utilização, para divulgação do evento, desde que autorizada por escrito pela Direção do site www.fcjj.org.br, por
tempo indeterminado sem que isto enseje qualquer indenização futura.

CHECAGEM GERAL
Os professores ou responsáveis pelas inscrições dos atletas deverão checar impreterivelmente pelo site
www.soucompetidor.com.br e verificar se os dados de seus atletas foram digitados corretamente.
PESAGEM
Os atletas só poderão se pesar e lutar se estiverem portando a carteira de identidade, caso contrário o atleta estará
automaticamente desclassificado. A pesagem será realizada quando o atleta for chamado para a sua primeira luta, o
atleta só poderá se pesar e lutar usando kimono trançado em cor única (a partir de 16 anos).
PONTUAÇÃO
A Terceira Etapa do Circuito Catarinense de Jiu-Jítsu 2018, que abrangerá as categorias de pré-mirim até a
faixa preta máster 4, sendo a pontuação de pré-mirim a infanto-juvenil computada em somatório diferenciado das
categorias de juvenil a máster 4;
Conforme regras de pontuação da Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu, na qual se faz representar através da
Federação Catarinense de Jiu-Jítsu e ASJA JIU-JITSU.

CESSÃO DE DIREITO DE USO DE NOME, IMAGEM E SOM DE VOZ
Os PARTICIPANTES, desde já, em função de sua participação no evento esportivo denominado III Etapa do Circuito
Catarinense de Jiu-Jítsu 2018 que será realizado nos dias 24 e 25 de novembro de 2018, em Jaguaruna-SC-Brasil,
concordam com a ampla utilização de seu nome, imagem e som de voz, para divulgação do evento, em toda e qualquer forma
de mídia utilizada pela organização do evento (ASJA JIU-JITSU) e o site www.fcjj.org.br , sem que isso traga qualquer ônus
para as mesmas.
A partir deste momento, declaram-se cientes da veiculação de seu nome, imagem e som de voz através de Televisão Aberta,
Televisão a Cabo, Rádio, Jornal, Revista, Internet, VHS e DVD e acordam com qualquer forma de sua utilização, para
divulgação do evento, desde que autorizada por escrito pela Direção do site www.fcjj.org.br , por tempo indeterminado sem
que isto enseje qualquer indenização futura.

CONTATOS E INFORMAÇÕES

Telefones:
Fone: (48)998143100 Paulo H.
Email:paulodajagua@gmail.com

Site do Evento: www.soucompetidor.com.br

