




Montaremos um evento com quantidade reduzida de atletas e Staff Visando trazer entretenimento ao publico do Jiu Jitsu. 
Haverão transmissões ao vivo via Streaming e Canal  Meiaguarda no Youtube nos dias subseqüentes.

Os atletas serão divididos em grupos de 32 a 50 Lutadores, que obedeceram o horário de chegada e com apenas um
acompanhante (seu técnico), no caso de criança (um responsável). 

Na entrada do ginásio, iremos aferir temperatura e fazer uma desinfecção, com empresa especializada, que nos 
acompanhará do inicio ao fim da transmissão, sendo ela responsável também por todos os cuidados dentro do ambiente 

e área de luta.



A cada combate,  a Já mencionada empresa, fará a limpeza e desinfecção da área de luta.

Após o termino de cada Luta, os atletas que saírem com derrota, deixam de imediato o local e os que ainda tiverem lutas, 
ficarão separados em locais onde não terão contato com outras pessoas, respeitando as regras de distanciamento.

Atletas deverão se apresentar trajados de kimono, que será desinfectado na chegada e evitando aglomeração nos 
vestiários.

Equipe de limpeza mantendo os vestiários limpos e controlando entrada e não permanência no local, após uso.

Todos os atletas farão suas inscrições em site especializado, onde receberão termos com todas as condições e explicações 
de regras para segurança e só poderão participar do evento, aqueles que após tomarem ciência das informações, 

sinalizarem de forma positiva que aceitam e cumprirão todas as exigências.







Os Eventos da  FCE e Ranking Meiaguarda, utilizam as lojas TOGO e OSS como locais de inscrições, para evitar aglomerações 
faremos apenas registros via depósito por email ou whatsapp.
No momento das inscrições, todos os atletas preenchem um termo de concordância com as regras e diretrizes do evento, 
nesse´documento faremos a adição das novas condições, de forma que todos estejam cientes e de acordo com regras importantes 
para a segurança de todos.

Os atletas deverão cumprir um horário especifico para Chegada e assim um controle perfeito na quantidade de pessoas no local
Exemplo: Dependendo da quantidade de atletas por categoria será formada um cronograma com no máximo 50 atletas. Com isso 
as próximas categorias também somando 50 atletas só entram no ginásio depois do encerramento das divisões que estavam em 
disputa no horário anterior.

Mantemos assim segurança e um numero infinitamente menor de atletas que hoje podemos verem eventos do próprio UFC, que 
vem realizando seus eventos com todo Cuidado e respeito com Vidas, mas levando entretenimento e uma mensagem positiva a 
todo um mercado responsável por saúde física e mental de pessoas pelo mundo.
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