CAMPEONATO CEARÁ SUMMER DE JIU-JÌTSU 2018
O Campeonato Ceará Summer de Jiu-Jitsu é uma das maiores e mais
tradicionais competições do Brasil.
Promovido pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Ceará, com o apoio legal da
Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu - CBJJ, o evento reúne anualmente no Ceará, um grande número
de atletas, e academias, das principais cidades do Estado do Ceará e . 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 deste ano será realizada no Ginásio Esportivo Paulo Sarasate , no dia 28 de janeiro
podendo ser acrescentado o dia 27 dependendo do numero de inscritos com início às 09h00min e
término às 20h00min de 2018
Desde já contamos com a vossa presença neste magnífico evento.
Atenciosamente,
Ricardo Pinho Soares
Presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Ceará
----------------------------------------------- + + + ----------------------------------------------REGULAMENTO
O presente regulamento visa disciplinar, fixarem diretrizes e estabelecer normas para a competição.

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

LOCAL
GINASIO –PAULO SARASATE

DATA / Hora
28 de janeiro

com início às 09h00min e término às 20h00min de 2018

PARTICIPANTES
O evento será aberto a todas as academias do Estado do Ceará e academias convidadas de fora do
estado (Atletas e academias cearenses filiados à Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Ceará).

TAXA DE INSCRIÇÃO
Taxa de R$ 80,00 para inscrição mais 1 kg de alimentos não perecível para se inscrever na categoria de
peso e mais R$80,00 para se inscrever no absoluto. Inscrições abertas até o dia 24 de janeiro de 2018
Obs)Os projetos pagarão R$40,00 somente nas categorias de peso no absoluto será pago integral.
Depósito Bradesco agencia-1379 conta corrente-0068253-5 Federação de jiu-jítsu do estado do Ceará
Obs2)O campeonato terá 200 vagas para projetos e só serão aceitas inscrições com CNPJ da instituição
assinada pelo responsável.

INSCRIÇÃO - 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).

SORTEIO
Será realizado no dia 26 de janeiro 2018

PREMIAÇÂO CATEGORIAS ABSOLUTOS ADULTO
Faixa preta Masculino R$1.700,00
Faixa preta feminino R$1.700,00
Faixa marrom Masculino R$800,00
Faixa marrom feminino R$800,00
Faixa roxa masculino R$600,00
Faixa roxa feminino R$600,00
Faixa azul masculino R$400,00
Faixa azul feminino R$400,00
Faixa branca masculino R$300,00
Faixa branca feminino R$300,00
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
OBS2)a equipe campeã ganhara R$1.000,00
OBS3)se passar de 850 atletas a equipe campeã recebe R$1500,00
LOCAL DE SORTEIO
Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Ceará
Rua Professor Morais Correia, nº. 720 - Bairro Parquelândia
Fortaleza – CEARÁ – Tel.: (85) 32142372 (85)87659290

PESAGEM – REGRAS
A pesagem dos inscritos será realizada no dia do campeonato, minutos antes do atleta lutar. O atleta será
pesado com kimono. O atleta que ultrapassar o peso de sua categoria será automaticamente
desclassificado, sem direito a recurso. O atleta que não comparecer ao local e hora estipulada para a
pesagem, estará automaticamente desclassificado, sem direito a recurso.

COMBATES - PONTUAÇÃO - REGRAS
Os atletas se confrontarão em combates eliminatórios, com a seguinte contagem de pontos:
Queda: 2 (dois) Pontos
Raspagem: 2 (dois) Pontos
Joelho na Barriga: 2 (dois) Pontos
Passagem de Guarda: 3 (três) Pontos
Montada: 4 (quatro) Pontos
Costas: 4 (quatro) Pontos

A duração de cada luta será de acordo com as suas respectivas categorias.
O atleta que não comparecer ao local e hora de sua luta será desclassificado por W.O., sem direito a
recurso.

ACADEMIAS - CLASSIFICAÇÃO
Academia Campeã - 9 (nove) pontos
Academia Vice-Campeã - 3 (três) pontos
Academia Terceira e Quarta colocada – 1 (um) Ponto

Maiores informações:
A/C Ricardo Pinho
TEL: 85 –987659290
EmaiL: fejjce@hotmail.com ou contato@fjjce.com.br

Deposito inscrição Bradesco
Agencia:1379
Comta:0068253-5
Fa- 32142372 EMAIL- FEJJCE@HOTMAIL.COM

