EDITAL 4ª COPA ESPORTESUL DE JIU-JITSU
Em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) da Prefeitura
Municipal de Santa Maria, o EsporteSUL vem através desta, convidar a todos os atletas
da cidade e região para a disputa da 4ª Copa EsporteSUL de Jiu-Jitsu 2018.
Leia atentamente o edital.
•

INFORMAÇÕES GERAIS

Dia: 11 de novembro de 2018
Local: Centro Desportivo Municipal
(Farrezão) Rua Appel, 795. Santa
Maria - RS
Horário: A partir das 09:00 h
Realização:
EsporteSUL Entretenimento
e Comunicação Multimídia LTDA.
Informações:
www.esportesul.com
contato.esportesul@gmail.com
contato@esportesul.com
Ingresso: 1 kg de alimento não perecível.
•

INSCRIÇÕES

1º LOTE - De 11/10 a 31/10.
2º LOTE – De 01/11 a 07/11.
No site www.esportesul.com Checagem Geral dia 09 de novembro no site
www.esportesul.com, das 16h às 24h.
Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado, bem como na hora do evento.
Confirmação de Inscrição:
A inscrição só será oficializada após preenchimento do formulário e após a confirmação
de depósito/pagamento que deve ser feito direto na conta bancária:

(Banco Caixa Econômica Federal - Agência: 0501 - Conta: 003. 3950-9).
O preenchimento correto das informações na ficha de inscrição e o envio do pagamento
são de responsabilidade de cada participante, ficando a organização do evento isenta de
qualquer erro decorrente de falha em algum dos processos.
Para competir, todo atleta que enviar sua inscrição declara estar ciente sobre as
regras/regulamento contidos no edital da competição e se compromete a cumpri-las

integralmente, além de declarar que está apto física e mentalmente para a prática de JiuJitsu.
•

VALORES

1º LOTE:
Categorias Pré-mirim, Mirim e Infantil - R$ 50,00 (Cinquenta reais).
Categorias Pré-mirim, Mirim e Infantil - R$ 75,00 (Setenta e cinco reais) com camiseta.
Categorias Infanto, Juvenil, Adulto e Master - R$ 85,00 (Oitenta e cinco reais).
Categorias Infanto, Juvenil, Adulto e Master R$ 110,00 (Cento e dez reais) com
camiseta.
2º LOTE:
Categorias Pré-mirim, Mirim e Infantil R$ 60,00 (Sesseenta e cinco reais).
Categorias Infanto, Juvenil, Adulto e Master R$ 95,00 (Noventa e cinco reais).
Sócios do Clube EsporteSUL: R$ 75,00 até a data de encerramento das inscrições
(03/12).
Desconto especial para crianças de Projetos Sociais. (de 4 a 12 anos).
Para mais informações escreva para: contato.esportesul@gmail.com
•

PREMIAÇÃO
POR EQUIPE:

•
•

Troféus para as três melhores academias no geral.
A equipe campeã receberá, além do troféu, um kit com 30 camisetas alusivas
aio título da competição.

INDIVIDUAL:
Absoluto Adulto/Master Masculino:
Faixa Branca
R$ 750,00
Faixa Azul
R$ 750,00
Faixa Roxa
R$ 750,00
Faixa Marrom e Preta
R$ 750,00
Absoluto Adulto/Master Feminino:
Faixa Branca
Faixa Azul
Faixa
Roxa/Marrom/Preta
•

R$ 400,00
R$ 400,00
R$ 400,00

Para as disputas da categoria Absoluto em que duas ou mais categorias são
unificadas, aplica-se o tempo de luta da categoria mais elevada, que será a
Master.

Observações sobre a Premiação:
•
•
•
•

Só poderão lutar a categoria “Absoluto” os atletas que lutarem a categoria do peso e
conquistarem o 1º, 2º ou 3º lugar.
Só haverá a premiação integral nas categorias absoluto se houver no mínimo 5
(cinco) atletas inscritos. Caso não tenha cinco atletas inscritos, o valor do prêmio
corresponderá a 50% do total arrecadado pelo número de competidores.
Medalhas para os campeões, vice-campeões e terceiro colocados.
Para as categorias Pré-mirim, Mirim e Infantil, serão oferecidas medalhas a todos os
participantes.

•
PESAGEM
a. A pesagem será realizada no dia do evento em horário que será anunciado no
cronograma oficial, divulgado no dia anterior à competição.
b. Os kimonos dos atletas deverão obedecer às especificações da CBJJ.
c. O atleta que desrespeitar o público com atitudes anti-desportivas, organizadores,
árbitros ou a outro atleta, será desclassificado da competição, poderá ser proibido de
competir por até três edições da Copa EsporteSUL e a sua equipe poderá sofrer
punição como perda de mínimo de 300 pontos ou até mesmo ser desclassificada da
contagem final dos pontos.
d. Todos os atletas deverão apresentar a identidade e ou carteirinha de atleta de
Federação Gaúcha ou Brasileira de Jiu-Jitsu.
e. O atleta que estiver inscrito em uma categoria de peso ou idade inferior a que
corresponde estará automaticamente desclassificado.
f. Não haverá mudanças nas chaves.
g. A organização resolverá todos os casos omissos neste regulamento.
•

RANKING POR EQUIPES
O Ranking tem o seguinte critério de pontuação:
Campeão – 100 pontos
Vice Campeão – 70 pontos
Terceiros Colocados – 50 pontos
b) Somará metade dos pontos quando:
• O atleta estiver sozinho na categoria.
• 2- Quando estiverem somente dois atletas da mesma equipe.
• 3- Quando o atleta for campeão sem lutar (W.O)
• Para as categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil.
•

• 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 seguirá rigorosamente as regras da CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE JIU-JITSU.

