CEARÁ SUMMER 2019 FJJCE
I Etapa Do Campeonato Cearense De Jiu-Jitsu
27 De Janeiro De 2019

A Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Ceará entidade filiada a Confederação Brasileira
De Jiu-Jitsu, realiza a I etapa do estadual de Jiu-Jitsu no dia 27 de janeiro de 2019,
torneio que promete reunir a nata do Jiu-Jitsu cearense em duelos eletrizantes, no
ginásio PAULO SARASATE, em Fortaleza.
O Campeonato Cearense de Jiu-jitsu 2019 FJJCE, foi dividido em 3 etapas, a primeira
abrira o calendário de competições do Jiu-Jitsu Cearense no mês de janeiro, onde as
maiores equipes e melhores atletas do estado do Ceará, disputarão ponto a ponto o
lugar mais alto do pódio.

Datas Relevantes
•

Prazo de Inscrição

18 De Janeiro de 2019
A FJJCE tenta acomodar o maior número de atletas possível nos eventos, mas
há um limite de inscrições de modo a garantir um evento de alta qualidade.
A FEDERAÇÃO SE RESERVA O DIREITO DE FECHAR AS INSCRIÇÕES quando
atingir a capacidade máxima de inscritos, ou no último dia do prazo de
inscrição divulgado.
Sugerimos que a inscrição seja realizada o quanto antes, para garantir sua
vaga nesse grande evento.

•

Checagem Geral
24 de Janeiro de 2019

Todos os atletas devem checar sua inscrição pela lista de inscritos do
campeonato e verificar se contém algum erro.
Durante a checagem geral, a FJJCE somente corrigirá erros de digitação
cometidos por seu STAFF.
Novas correções/alterações não serão feitas após o prazo de correção de
inscrição.
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• Correções de Inscrição
26 de Janeiro de 2019

Prazo para os professores e atletas solicitarem correções de suas inscrições.
Para correções, envie um e-mail para fejjce@hotmail.com para serem
realizadas até as 12:00h.
•

Divulgação do cronograma
26 de Janeiro de 2019

O cronograma será divulgado online em nosso website.

• Divulgação das chaves
26 de Janeiro de 2019
As chaves serão divulgadas online em nosso website.

Premiações
•

Categorias e Absolutos

Atletas que ficarem em 1°, 2° ou 3° receberão medalha. Todas as medalhas devem
ser retiradas no pódio do evento.

• Absolutos Adulto
Faixa

Masc.

Fem.

R$1.700,00

R$1.700,00

Faixa Marrom

R$800,00

R$800,00

Faixa Roxa

R$600,00

R$600,0

Faixa Azul

R$400,00

R$400,00

Faixa Branca

R$300,00

R$300,00

Faixa Preta

Obs.: A premiação em dinheiro integral será paga se a categoria tiver a partir
de 10 inscritos; Se tiver de 7 a 9 atletas será pago 50% da premiação; Se tiver 5 ou
6 será pago 25% da premiação; Até 4 atletas somente medalhas.
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• Premiação por Equipes
As 5 melhores equipes serão premiadas com troféu referente a sua
classificação no evento.
A equipe campeã do evento receberá R$1.500,00 em dinheiro.
Caso o evento tenha mais que 500 atletas o prêmio sobe para R$2.000,00.

Inscrições
As inscrições estão abertas e vão até o dia 18 DE Janeiro de 2019.
Local: Sede da Federação, que fica na Rua Professor Morais Correia, 720 –
Parquelândia, próximo ao Supermercado Frangolândia. Atendimento de 10h as 21h.
Já atletas do interior e de outros estados devem realizar o depósito na conta da
entidade (somente na boca da caixa):

Bradesco – Agência: 1379 – Conta corrente: 0068253-5.
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E enviar os dados junto com o comprovante de depósito para o email:

Fejjce@hotmail.com

Preços
Categoria de Peso: R$80,00
Categoria Absoluto: R$80,00
• Desconto Projeto Social*
Categoria de Peso: R$40,00
Categoria Absoluto: R$40,00
*Os descontos só serão validos para: 1. Projetos Sociais com CNPJ.
2. Atletas das categorias Mirim a Juvenil.

Pontuação no Ranking MEIAGUARDA.

Informações
Presidente Ricardo Pinho: 85 98765-9290
Diretor de Eventos Pirillo Roriz: 85 98845-5116
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