FORTALEZA OPEN 2017
O evento será organizado pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Ceará – FJJCE, com o
apoio legal da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu – CBJJ.
O objetivo da federação é reunir numa disputa saudável um grande número de atletas, e
academias, das principais cidades do Estado do Ceará e outros estados, revelando e resgatando
valores, definindo os novos horizontes técnicos do Jiu-Jitsu cearense e da região nordeste.
O evento tem a cobertura da imprensa local e especializada.
A competição será realizada no Ginásio Esportivo do SESC – Centro, Fortaleza – CE, no dia 30
de abril, com início às 09h00min e término às 20h00min de 2017.
Desde já contamos com a vossa presença neste magnífico evento.
Atenciosamente,
Ricardo Pinho Soares
Presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Ceará
----------------------------------------------- + + + -----------------------------------------------

1. REGULAMENTO

O presente regulamento visa disciplinar, fixar diretrizes e estabelecer normas para a competição.

2. O EVENTO
O evento será realizado na cidade de Fortaleza, e tem reconhecimento técnico da Confederação
Brasileira de Jiu-Jitsu, órgão maior neste esporte.

3. LOCAL / DATA / HORA
No Ginásio poliesportivo do SESC – Rua Clarindo de Queiroz, 1740. Centro, Fortaleza – CE, 60035130, Brasil. No dia 30 de abril, com início às 09h00min e término às 20h00min de 2017.

4. PARTICIPANTES
O evento será aberto a todas as academias do Estado do Ceará e academias de outros estados.

5. TAXA DE INSCRIÇÃO
As inscrições deve ser realizadas na sede da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Ceará ou on-line.
Taxa de R$ 60,00 para se inscrever na categoria de peso e mais R$60,00 para se inscrever no
absoluto. Inscrições abertas até o dia 20 de janeiro 2017.
OBS.: Os projetos terão desconto e só pagarão R$ 40,00 para se inscrever na categoria de peso e
mais R$40,00 para se inscrever no absoluto. Somente terá desconto atletas até a categoria juvenil
e projeto com CNPJ.
Documentação: Ficha de inscrição anexa, com nome completo, academia, faixa, categoria (peso),
autorização do responsável (para menores de 18 anos) e fotocópia de identidade, ou certidão de
nascimento (autenticado).
Depósito Bradesco
Agência 1379
Conta corrente 0068253-5
Federação de jiu-jitsu do estado do Ceará
OBS.: As inscrições onlines só serão validos, com depósitos efetuados na boca do caixa e enviado o
comprovante e ficha de inscrição via e-mail (fejjce@hotmail.com). Não será aceito depósitos
efetuados em caixas automáticos.

6. SORTEIO
Será realizado no dia 25 de janeiro 2017, na sede da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Ceará Rua
Professor Morais Correia, nº. 720 – Parquelândia.

7. PREMIAÇÂO
O torneio distribuirá mais de 12 mil reais em premiação.

7.1. PREMIAÇÕES ABSOLUTOS
FAIXA PRETA: 3.400 REAIS (Masculino 1.700 reais - Feminino 1.700 reais).
FAIXA MARROM: 1.600 REAIS (Masculino 800 reais - Feminino 800 reais).
FAIXA ROXA: 1.200 REAIS (Masculino 600 reais - Feminino 600 reais).
FAIXA AZUL: 800 REAIS (Masculino 400 reais - Feminino 400 reais).
FAIXA BRANCA: 600 REAIS (Masculino 300 reais - Feminino 300 reais).

OBS.: a premiação e só para categoria adulto a premiação só será paga se a categoria tiver no
mínimo 10 atletas inscritos então será pago a premiação total.
1) Se tiver de 7 a 9 atletas será pago 50% da premiação
2) Se tiver 5 ou 6 será pago 25% da premiação
3) E a partir de quatro não será pago premiação só receberá medalha.

7.2. PREMIAÇÃO POR EQUIPES
A melhor equipe do evento vai ganhar R$ 1.000,00 reais em dinheiro e se o número de inscritos
for maior que 850 essa quantia sobe para 1.500 reais.
OBS.: O resultado da soma total dos pontos dos atletas da equipe, resultara na classificação da
mesma. Pontuação por atleta: Atleta Campeão – 9 (nove) pontos / Atleta Vice-Campeã – 3 (três)
pontos / Atletas Terceira e Quarta colocada – 1 (um) Pontos.

8. PESAGEM
1. A pesagem dos inscritos será realizada no dia do campeonato, minutos antes do início de cada
categoria. O atleta será pesado com quimono.
2. O atleta que ultrapassar o peso de sua categoria será automaticamente desclassificado, sem
direito a recurso.
3. O atleta que não comparecer ao local e hora estipulada para a pesagem, estará
automaticamente desclassificado, sem direito a recurso.

9. REGRAS
As regras serão as mesmas utilizadas nos eventos da Confederação Brasileira de Jiu-jitsu – CBJJ.
As regras podem ser consultados no site: www.cbjj.com.br

10. INFORMAÇÕES
Sede da Federação: 85 3214-2372
Presidente: Ricardo Pinho: 85 98765-9290
Diretor de eventos: Pirillo Roriz: 85 99717-4487 / 98845-5116
Diretor de Arbitragem: Burton Deyves: 85 9939-1111
E-mail: fejjce@hotmail.com

