
 

 

 

 

CONVITE 

A Tatame Eventos tem a honra de convidar todos os atletas do ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE e estados vizinhos, para participar do II OPEN MOSSORÓ 

DE JIU-JITSU (GI E NOGI) que será realizado na cidade de MOSSORÓ/RN no dia 15 

de outubro de 2017 (domingo), com início previsto para as 08h30min, no Ginásio 

Poli esportivo da UERN (Rua Professor Antônio Campos, s/n, BR 110, km 48, Bairro Costa e 

Silva - Mossoró/ RN). Esse evento tem como o objetivo principal a confraternização, 

divulgação e premiação dos melhores do Jiu-jitsu (GI) e Submission (No Gi), 

valendo pontos para o RANKINGMEIAGUARDA 2017. 

Os atletas que forem destaques em suas categorias e/ou no absoluto, 

poderão ter sua foto divulgada no site meia guarda e na pagina do evento. 

Salientamos que o Site meia guarda é o maior meio de comunicação e 

divulgação dos atletas de artes márcias do nordeste. 

(http://meiaguarda.com.br/). 

SERÁ COBRADO 1KG DE ALIMENTO NA ENTRADA DO EVENTO. O MESMO 

SERÁ DESTINADO A CASAS DE APOIO. 

 

http://meiaguarda.com.br/


                     COMPETIÇÃO 

O horário de início da competição ficará sujeito às alterações em razão de 

ordem técnica observados pela organização geral do evento e ou caso fortuito ou 

força maior. 

Toda e qualquer modificação e ou ajuste nas regras deste regulamento, 

serão informados na página oficial do evento (https://www.facebook.com/Open-

Mossoro), e pelo site meia guarda. 

A competição será realizada obedecendo ao Livro de Regras da 

Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu – CBJJ, para efeitos de arbitragem, tempos de 

luta, golpes válidos, inválidos e tabelas de peso. 

Não será exigido, por parte da organização do evento, o credenciamento de 

atletas a nenhuma federação, por se tratar de uma competição aberta. 

Poderão participar do Open Mossoró de Jiu-Jitsu atletas de ambos os sexos, 

inscritos de acordo com o regulamento oficial do evento. 

O atleta MÁSTER poderá escolher entre participar das categorias MÁSTER e 

ou ADULTO, e poderá também, participar dos absolutos MÁSTER e ADULTO no 

mesmo evento. 

Todas as finais do ABSOLUTO e CATEGORIAS precisam ter suas lutas 

realizadas para que o atleta receba a premiação, mesmo que os finalistas sejam 

da mesma academia. 

A pontuação para classificação geral de academias é a mesma em todas as 

categorias, independente de idade, faixa ou peso, com cada atleta campeão 

somando 09 pontos para sua agremiação, 03 pontos na segunda colocação e 01 

ponto para o terceiro colocado. 

O atleta ou agremiação NÃO MARCAM PONTOS QUANDO: Só houver 01 

(um) atleta inscrito na categoria; Quando só existirem atletas da mesma 

agremiação na categoria. 

 

 

https://www.facebook.com/Open-Mossoro
https://www.facebook.com/Open-Mossoro


INSCRIÇÃO 

A idade MÍNIMA para atletas participarem do Open Mossoró de Jiu-Jitsu é 

de 04 (quatro) anos. 

A inscrição do Open Mossoró de Jiu-Jitsu é pessoal e intransferível, não 

podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. 

As inscrições podem ser realizadas pessoalmente na loja VIP CAR (R. delfim 

Moreira, 1052, Santo Antônio, Mossoró-RN ), com RANIERY SOUSA ou pelo  

e-mail: openmossorodejj@outlook.com. 

No caso de inscrições por e-mail, o responsável pela equipe deverá 

imprimir a ficha de inscrição, preencher com os dados do(s) atleta(s), scannear 

juntamente com o comprovante de depósito e enviar para o e-mail do evento no 

prazo limite de cada lote e com o valor correspondente: 

Conta: 

Banco do Brasil 

Ag 036-1 

C/C 42398-X 

HericaGirlane T Domingos 

O pagamento das taxas de inscrições poderá ser realizado na rede 
bancaria, da conta acima. Ou seja, deposito identificado realizado na boca do 
caixa, ou transferência bancaria! Caso o atleta deposite sua inscrição em caixa 
eletrônico sua inscrição não será valida, lembrado que a organização não se 
responsabiliza por falhas do atleta.   

 

1° LOTE (16/08/2017 à 31/08/2017) 

CATEGORIA CAT+ABS GI+NOGI GI+NOGI+ABS PROJ. SOCIAL SÓ ABS 

55,00 85,00 100,00 120,00 40,00 90,00 

 

mailto:openmossorodejj@outlook.com


2° LOTE (01/09/2017 à 20/09/2017) 

CATEGORIA CAT+ABS GI+NOGI GI+NOGI+ABS PROJ. SOCIAL SÓ ABS 

60,00 95,00 105,00 130,00 40,00 100,00 

 

 

3° LOTE (21/09/2017 à 10/10/2017) 

CATEGORIA CAT+ABS GI+NOGI GI+NOGI+ABS PROJ. SOCIAL SÓ ABS 
65,00 105,00 115,00 140,00 40,00 110,00 

 

Obs.: Faixa preta acompanhado de um aluno será isento da inscrição em 

sua categoria, Gi ou NOGI. Sendo assim o faixa preta que resolver disputar o 

absoluto e/ou outra categoria, terá que pagar por ela. 

Como inscrever o faixa preta para ele ter o benefício? Muito simples! 

Preencha a ficha de inscrição com todos os atletas. Se a equipe tiver 3 alunos terá 

direito a 3 pretas insentos. Só irá pagar os 3 alunos. Se tiver 10 alunos e 1 ou 2 

preta, só irá pagar os 10 alunos. Basta preencher com todos atletas e a 

organização vai localizar os pretas e a quantidade de alunos e converter os 

benéficos. 

Faixa preta sem acompanhante pagará normalmente. 

A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou 

prorrogar prazos ou, ainda, limitar o número de inscrições, em função de 

necessidades, disponibilidade técnica e ou questões estruturais, sem aviso prévio. 

Os participantes e seus professores, (responsável pela agremiação), são 

responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. 

Caso haja fraude comprovada, o (a) atleta será desclassificado da competição e 

responderá por crime de falsidade ideológica e ou documental. 

 

 

 



 ATENÇÃO PARA DIVISÃO DE CATEGORIAS  

 

PRÉ-MIRIM - 4 e 5 anos (2013-2012): Branca/Cinza (Lutam juntos) 

 

MIRIM - 6 e 7 anos (2011-2010): Branca/Cinza/Amarela (Lutam juntos) 

 

INFANTIL A - 8 e 9 anos (2009-2008): Branca/Cinza/Amarela (Lutam juntos) 

 

INFANTIL B - 10 e 11 anos (2007-2006): Branca/Cinza/Amarela (Lutam juntos) 

 

INFANTO-JUVENIL A - 12 e 13 anos (2005-2004) 

- Branca  

- Amarela/Laranja/Verde (Lutam juntos) 

 

INFANTO-JUVENIL B - 14 e 15 anos (2003-2002) 

- Branca 

- Amarela/Laranja/Verde (Lutam juntos) 

JUVENIL - 16 e 17 anos (2001-2000) 

- Branca 

- Azul 

- Roxa 

ADULTO – 18 e 29 anos (1999 – 1988) Normal, todas as faixas e categorias 

- Branca 

- Azul 

- Roxa 

- Marrom 

- Preta 

 

 



MASTER e SENIOR juntos, A partir 30 anos. (1987) 

- Branca 

- Azul 

- Roxa 

- Marrom 

- Preta 

 

 

NOGI: Apenas categorias adultas separados por faixas e peso. 

ABSOLUTO NOGI: Apenas adulto separado das seguintes faixas: 

(BRANCA), (AZUL E ROXA), (MARROM E PRETA). 

 

 

FEMININO: Pré-mirim a máster/sênior.  

ABSOLUTO FEMININO: Apenas adulto, separado das seguintes faixas: 

(BRANCA), (AZUL E ROXA), (MARROM E PRETA) 

 

-Lembrando que todos os absolutos serão abertos de peso.  

- ABSOLUTO LIVRE - 

 

 

 

 



TEMPO DE LUTA 

 

 

As categorias de idade são definidas pela idade que o atleta completou ou 

completará no ano de  

Nas categorias adulto e master não há limite máximo de idade, mas apenas limite 

mínimo.  

As categorias obedecem aos limites de idade e tempo regulamentar de luta 

estabelecidos  

na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 



 

CORREÇÕES DE PRE-CHECAGEM 

 

Correções somente no período divulgado pela organização na página oficial 

do evento. As correções ocorrerão somente da seguinte for:  

** Erro de digitação por parte da organização.  

** Se o atleta estiver só na chave, caracterizando o WO 

** Se houver apenas atletas da mesma academia na chave. Obs.: Neste 

caso só ocorrerá a mudança se TODOS mudarem juntos. Ex 2 atletas de equipe X 

na branca médio: 1 atleta altera de e o outro fica na categoria, caracterizando um 

WO. Será vetado essa mudança.  

LEMBRANDO: WO não conta pontos para equipe 

O valor da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da 

competição. 

 

PESAGEM 

A pesagem oficial dos atletas será realizada no local da competição, antes 

do horário marcado para o início de cada categoria. 

Todos os atletas se pesam COM KIMONO, completo, incluindo faixa, o Kimono 

utilizado na pesagem deve ser o mesmo que o atleta vai usar para competir. O 

Kimono deve estar em perfeito estado de higiene. 

Não haverá segunda pesagem. O atleta que não bater o peso que foi 

informado na inscrição do evento está automaticamente desclassificado. 

O atleta que não comparecer a pesagem terá o nome chamado pela 

organização do evento, e se ainda não comparecer, após a terceira chamada, o 

atleta está desclassificado da competição. 

 



PREMIAÇÃO 

Medalha para 1º, 2º e 3º colocado de todas as categorias, masculino e 

feminino. 

 Medalha e premiação, conforme tabela de premiação, nos absolutos para 

o primeiro colocado; Medalha para o 1° 2° e 3° colocado dos absolutos. Só será 

premiado um 3° colocado. 

As premiações dos absolutos só serão pagas integralmente se houver o 

número mínimo de 06 atletas inscritos. Abaixo disso o pagamento será da 

seguinte forma: 

Adulto masculino 

Faixa 06 (Atletas) 5 ou 4 (Atletas) 3 ou 2 (Atletas) 1 (Atleta) 

Preta 500,00 300,00 150,00 0,00 
Marrom 400,00 200,00 100,00 0,00 

Roxa 300,00 150,00 0,00 0,00 

Azul 200,00 100,00 0,00 0,00 
Branca 150,00 80,00 0,00 0,00 

 

 

Adulto Feminino 

Faixa 06 (Atletas) 5 ou 4 (Atletas 3 ou 2 (Atletas) 1 (Atleta) 
Preta/Marrom Kimono Kimono Suplemento 0,00 

Roxa/Azul kimono Suplemento 0,00 0,00 

Branca kimono Suplemento 0,00 0,00 
 

Juvenil (Apenas masculino) 

Faixa 06 (Atletas) 5 ou 4 (Atletas) 3 ou 2 (Atletas) 1 (Atleta) 

Azul Kimono 100,00 0,00 0,00 
Branca Kimono 80,00 0,00 0,00 

 

 



Master/Sênior (Só masculino 

Faixa 06 (Atletas) 5 ou 4 (Atletas) 3 ou 2 (Atletas) 1 (Atleta) 
Preta Kimono Suplemento 0,00 0,00 

Marrom Suplemento Suplemento 0,00 0,00 
Roxa Suplemento Suplemento 0,00 0,00 

Azul Suplemento Suplemento 0,00 0,00 
Branca Suplemento Suplemento 0,00 0,00 

 

 

NOGI (Só masculino adulto) 

Faixa 06 (Atletas) 5 ou 4 (Atletas 3 ou 2 (Atletas) 1 (Atleta) 

Preta/Marrom 200,00 Suplemento Suplemento 0,00 
Roxa/Azul Suplemento Suplemento 0,00 0,00 

Branca Suplemento Suplemento 0,00 0,00 

 

 

Também será premiada as 3 melhores equipes GI e NOGI, da seguinte forma: 

1° colocada GI: R$ 300,00 + troféu. 

2º colocada GI: troféu. 

3º colocada GI: troféu. 

 

1° colocada NOGI: troféu. 

2º colocada NOGI: troféu. 

3º colocada NOGI: troféu. 

 

 

 



 

DIVULGAÇÃO E DIREITOS AUTORAIS 

O atleta que se inscreve e ou participa do OPEN MOSSORÓ DE JIU-JITSU 

está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada 

através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer 

outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou 

publicitários relativos à competição, sem acarretar nenhum ônus aos 

organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser 

auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em 

qualquer tempo/data. 

Todos os participantes do evento, atletas, staffs, árbitros, organizadores e 

público em geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem. 

 

SUSPENSÃO, ADIAMENTO E 

CANCELAMENTO 

 

A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá 

determinar a suspensão da competição, iniciada ou não, por questões de 

segurança pública, vandalismo e ou motivos de força maior. 

A Competição poderá ser adiada ou cancelada a critério da Comissão 

Organizadora, sendo comunicado aos inscritos está decisão pelo site oficial do 

evento. 

Na hipótese de adiamento da competição e a consequente divulgação de 

nova data, o atleta poderá solicitar o reembolso da inscrição comprovando a 

impossibilidade de comparecimento. Excluído os casos suspensão, adiamento ou 

cancelamento da competição, por caso fortuito ou força maior, não haverá em 

hipótese alguma a devolução do valor da inscrição. 



 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de 

seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos 

equipamentos e ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, 

independente de qual for o motivo, nem tão pouco, por qualquer extravio de 

materiais ou prejuízo que porventura os atletas/participantes venham a sofrer 

durante a participação neste evento. 

A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 

sinalização para a orientação dos participantes. 

A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as 

necessidades do evento, alterar ou revogar este regulamento, total ou 

parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial do evento. 

 

 

 

Agradecemos a participação de todos e nos colocamos a disposição para 

qualquer dúvida ou sujeitões. 

Raniery Sousa 84 98748-1778 (wapp) 

Marcos Ramos: 84 98719-6189 (wapp) 

 

 

 

"Não te mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, 

porque o SENHOR, teu Deus, é contigo por onde quer que andares." 

Josué 1:9 


