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A Federação de Jiu-Jitsu tem a honra de convidá-lo para participar com sua equipe da

Competição Rei do Rio e Infantil | 2017
CATEGORIAS: Pré-mirim, Mirim, Infantil, InfantoJuvenil, Juvenil, Adulto, Máster

FAIXAS: Branca, Cinza, Amarela, Laranja, Verde,
Azul, Roxa, Marrom e Preta

Parque Olímpico, Arena 1

14 de outubro de 2017

Av. Embaixador Abelardo Bueno - Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ, 22775-039.

Não precisa de carteira
PROPOSTA
Com o objetivo de facilitar a participação de atletas, esse evento será feito como uma competição aberta, com a participação de
atletas filiados e não filiados, para isso todos os atletas terão que apresentar um documento de identidade com FOTO E DATA DE
NASCIMENTO.
Certidão de nascimento não é aceito por não ter foto, nem nenhum outro tipo de documento que não contenha FOTO E DATA DE
NASCIMENTO em um único documento.

LOCAL DE INSCRIÇÕES E LIMITES DE PRAZO PARA INSCRIÇÕES E CONFECÇÃO DE CARTEIRAS:
Inscrições até dia 6 DE OUTUBRO.
INSCRIÇÃO:
VALOR DE INSCRIÇÃO: R$ 100,00 (Cem Reais).
Inscrições na sede da Federação (Av Treze de Maio, nº 33 - Bloco B - Sala 1014) ou por depósito bancário (boca do caixa).
Banco: Itaú (341) // Agência: 0310 // Conta: 25.713-4
Favorecido: Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro
CNPJ: 30.034.706/0001-35
Atenção: Não serão aceitos DEPÓSITOS no CAIXA ELETRÔNICO, DOC ou TED.
Atenção: Inscrições feitas por e.mail somente serão aceitas com o comprovante de depósito em anexo referente a todos os inscritos
em um único deposito. Não é aceito depósito em caixa eletrônico.
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FILIAÇÃO:
Filiação/Renovação para o ano de 2018 – carteira até 15 anos: R$ 25,00 (vinte e cinco reais), de 16 anos em diante: R$ 35,00 (trinta
e cinco reais). Anuidade de Agremiação (Incluindo o Certificado e Carteira de um Professor Responsável, este deve ser Diplomado pela
FJJRio): R$ 100,00 (Cem Reais). Para a fi liação é necessário a entrega de documentos preenchidos e assinados pelo atleta e pelo
professor responsável da equipe. Na FJJ-Rio, Av Treze de Maio, nº 33 - Bloco B - Sala 1014 ou depósito bancário diretamente no caixa,
pelo e.mail: FJJRIOOFICIAL@GMAIL.COM.
Atenção: A idade do atleta é pelo ano de nascimento.

importante
Devido os últimos acontecimentos com os atletas inscritos em idade acima a FJJ-Rio decidiu que nenhum atleta até 17 anos poderá alterar
a categoria de idade para lutar, lembrando que a IDADE DO ATLETA É PELO ANO DE NASCIMENTO. Veja na última página a tabela de
idade por ano de nascimento.
EX. NO ANO DE 2017, UM ATLETA QUE NASCEU EM 31/12/2000 COMPETE COM 17 ANOS. UTILIZAMOS O ANO VIGENTE
2017 MENOS O ANO DE NASCIMENTO, NO CASO 2000, ENTÃO: 2017 - 2000 = 17 ANOS.

ranking 2017
OBSERVAÇÕES
- Atletas escritos com diversos nomes serão contabilizados separados, isso é, não somam os pontos, será considerado outro atleta.
- Consertos de grafia, categoria, equipe e tudo mais que for necessário só será feito no dia da checagem que antecede cada evento,
depois da checagem, no dia ou após o evento não será feito nenhum tipo de modificação, sob nenhum pretexto.
- A checagem de competição é obrigatória, caso o responsável não entre em contato dentro do prazo estipulado para as devidas
correções o mesmo estará certificando que suas inscrições estão corretas. A pontuação do Ranking seguirá exatamente como foi
divulgado no dia competição.
- Mais informações, veja o regulamento do Ranking na página da FJJ-Rio. Veja mais no regulamento do ranking:
http://fjjrio.com.br/Pdf/Regulamento_do_Ranking_2017.pdf

COMO FAZER INSCRIÇÃO:
- Nome completo e correto (não é aceito apelidos ou inversão da ordem dos nomes);
- Sexo;
- Idade (deve ser colocada a IDADE pelo ano de nascimento, não colocar o ano de nascimento para que tenhamos que fazer a conta, o
responsável deve discriminar a idade pelo ano de nascimento);
- Faixa;
- Categoria de peso pelo nome: galo, pluma, pena, leve, médio, meio-pesado, pesado, super-pesado, pesadíssimo;
- Equipe.
ADEQUAÇÃO E ACERTOS DE GRAFIA NA ESCRITA DOS NOMES SOMENTE É FEITA ATÉ O DIA DA CHECAGEM E SOMENTE PELO
E-MAIL: araruamajiujitsu@hotmail.com

CHECAGEM (OBRIGATÓRIA) E ADEQUAÇÃO
Até o dia 11 de outubro (quarta-feira) ocorrerá a checagem, os professores ou responsáveis pelas inscrições dos atletas deverão
se dirigir a FJJ-Rio ou acessar o site www.fjjrio.com.br em HORÁRIO COMERCIAL e verificar se seus atletas foram digitados
corretamente. Só serão feitas mudanças se houver erro de digitação por parte da FJJ-Rio ou caso o atleta esteja sem luta e o Professor
queira mudar para uma categoria que tenha adversário, nesse caso solicitar ao Profº Juarez pelo e.mail: araruamajiujitsu@hotmail.
com informando aonde o atleta está inscrito na checagem e informando aonde quer que o atleta seja colocado.
No último dia da checagem (11 de outubro) não se altera atleta para categoria que não tenha ninguém escrito.
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Após sua solicitação respondida, confira na checagem se a sua solicitação está feita corretamente. Caso o professor ou responsável não
confira no dia da checagem, e se descubra algum erro após a checagem ou no dia do campeonato, o atleta terá que seguir exatamente
como está a inscrição ou será desclassificado. Na competição nenhuma alteração é feita, segue-se rigorosamente exatamente como foi
divulgado na checagem e nas chaves de luta e exatamente como será feito no RANKING.
SOMENTE SERÃO FEITAS ALTERAÇÕES REFERENTES A ATLETAS POR ERRO DE DIGITAÇÃO OU POR ESTAREM SEM LUTA, NÃO
HAVENDO NENHUM TIPO DE INCLUSÃO, E SOMENTE ATÉ O DIA 11 DE OUTUBRO EM HORÁRIO COMERCIAL, PELO E-MAIL:
araruamajiujitsu@hotmail.com
No dia 12 de outubro (quinta-feira), é divulgada a relação definitiva e no dia 13 de outubro (sexta-feira) são divulgadas as chaves e o
cronograma. Não feita adequação/correção ou a conferência significa que a inscrição está correta, não havendo nenhuma possibilidade de
haver mudança após o dia da checagem ou no dia do evento.
CONSERTOS DE GRAFIA, CORREÇÃO DE CATEGORIA, DE EQUIPE OU QUALQUER OUTRA COISA, SÓ É FEITO ATÉ O DIA DA
CHECAGEM, APÓS A CHECAGEM NÃO É FEITA NENHUM TIPO DE ALTERAÇÃO.
A FJJ-Rio não se responsabiliza por impossibilidade de acesso ao site por problemas de qualquer natureza ou não conseguir ligação
telefônica. Neste caso, o professor responsável deverá se dirigir até a sede da FJJ-Rio em HORÁRIO COMERCIAL no dia da checagem.

premiação
Atletas: Medalhas ao Campeão, Vice-Campeão e os dois Terceiros Colocados.
Academias: Troféus para as 03 (Três) Primeiras Equipes.
Será declarada campeã a academia que fizer o maior número de pontos, na soma geral. Campeão: 09 pontos / Vice-Campeão:
03 pontos / 3º lugar: 01 ponto.

normas gerais
1. Atletas da Faixa Preta (todos) deverão portar um quimono azul Royal e um quimono branco para serem usados nas lutas finais.
2. A pesagem será realizada quando o atleta for chamado para a sua primeira luta, este tem que estar portando a carteira da FJJ-Rio,
com a chancela de 2017, nenhum atleta lutará sem carteira de 2017.
3. Sob nenhuma circunstância o pagamento poderá ser efetuado no dia da competição ou após a data limite para as inscrições.
4. O atleta deverá apresentar a carteira da FJJ-RIO 2017 ao coordenador de ringue, antes de entrar no TATAME.
5. A FJJ-RIO se reserva o direito de alterar qualquer norma de organização, em caso de gravidade reconhecida.
6. O regulamento será da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), em vigor.
7. O cronograma estará à disposição na FJJ-RIO na sexta-feira que antecede o final da semana do evento.
8. Haverá um médico, enfermeiro e uma ambulância (UTI MOVEL) nos dias da competição.
9. A FJJ-RIO reserva-se ao direito de restringir cada fase somente um dia no caso de necessidade reconhecida, que será o Sábado.
10. Sob nenhuma hipótese o valor da carteira e inscrição será devolvido;
11. Toda e qualquer situação que possa acontecer que não esteja especificado neste edital ficará a critério da Diretoria Técnica do evento.

importante
Devido os últimos acontecimentos com os atletas inscritos em idade acima a FJJ-Rio decidiu que nenhum atleta até 17 anos poderá alterar
a categoria de idade para lutar, lembrando que a IDADE DO ATLETA É PELO ANO DE NASCIMENTO. Veja na última página a tabela de
idade por ano de nascimento.
EX. NO ANO DE 2017, UM ATLETA QUE NASCEU EM 31/12/2000 COMPETE COM 17 ANOS. UTILIZAMOS O ANO VIGENTE
2017 MENOS O ANO DE NASCIMENTO, NO CASO 2000, ENTÃO: 2017 - 2000 = 17 ANOS.
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ANO DA IDADE E TEMPO DE LUTA

Ano Base 2017
classe de idade

idade

Ano Nascimento

PRÉ-MIRIM I

4 ANOS

2013

PRÉ-MIRIM II

5 ANOS

2012

PRÉ-MIRIM III

6 ANOS

2011

MIRIM I
MIRIM II
MIRIM III

7 ANOS

2010

8 ANOS

2009

9 ANOS

2008

INFANTIL I
INFANTIL II
INFANTIL III

10 ANOS

2007

11 ANOS

2006

12 ANOS

2005

INFANTO-JUVENIL I
INFANTO-JUVENIL II
INFANTO-JUVENIL III

13 ANOS

2004

14 ANOS

2003

15 ANOS

2002

JUVENIL I
JUVENIL II

16 ANOS

2001

17 ANOS

2000

ADULTO

18 A 29 ANOS

tempo de luta
2M

3M

4M

4M

5M

1999 E ANOS ANTERIORES

BRANCA: 5 M
AZUL: 6 M
ROXA: 7 M
MARROM: 8 M
PRETA: 10 M

MASTER 1

30 A 35 ANOS

1987 E ANOS ANTERIORES

BRANCA: 5 M
AZUL: 5 M
ROXA: 6 M
MARROM: 6 M
PRETA: 6 M

MASTER 2

36 A 40 ANOS

1981 E ANOS ANTERIORES

5M

MASTER 3

41 A 45 ANOS

1976 E ANOS ANTERIORES

5M

MASTER 4

46 A 50 ANOS

1971 E ANOS ANTERIORES

5M

MASTER 5

51 A 55 ANOS

1966 E ANOS ANTERIORES

5M

MASTER 6

56 ANOS EM DIANTE

1961 E ANOS ANTERIORES

5M
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