EDITAL
4° COPA DO BRASIL - INTERESTADUAL DE JIU-JITSU.
OBRIGATORIA A LEITURA DESTE EDITAL A TODOS OS PARTICIPANTES E SEUS RESPONSAVEIS,
CONSIDERANDO-A COMO REQUISITO PARA AS INSCRIÇÕES.
A LIGA DE JIU-JITSU DO SUDESTE TEM A HONRA DE CONVIDAR VOCÊ E SUA EQUIPE PARA PARTICIPAR EM
06/02/2022 DESTE GRANDE EVENTO.
Local: Ginásio do Clube IBC, próximo ao colégio IESA. Rua Dr. Afonso de Oliveira, 85- Metrópole- Nova Iguaçu RJ.
As inscrições serão feitas até o dia 02/02/2022 (quarta-feira) pelo Whatsapp (021) 98580-6099 (Recebendo Edital,
Links e Cronograma direto na tela do seu celular), site https://www.ljjs.com.br/, ou na sede da LJJS, Rua Eugênio
kann, 426, Jardim da Viga, Nova Iguaçu.
OBS: Somente serão aceitas inscrições, feitas mediante ao pagamento, e, poderá as mesmas ser encerradas caso
sejam atingido o numero máximo de vagas. Não haverá reembolso de inscrições, exceto em caso de cancelamento
do evento.
Para o pagamento, somente transferências por conta bancarias, operação por pix, ou na sede da ljjs, Rua Eugenio Khan
426, bairro viga, Nova Iguaçu RJ. Lotes promocionais: 1º Lote até o dia 12\01\22 R$80,00, 2º Lote até 19\01\22
R$90,00, 3º Lote até 26\01\22 R$100,00, e último Lote do dia 27\01 ao 02\02\22 R$110,00.
Agência Banco Bradesco AG: 0933 CC: 15070-3 ao beneficiário Liga de Jiu-Jítsu do Sudeste.
Para transferência: CNPJ 28.843.074/0001-09.
Chave do PIX (celular): 2198580-6099.
E a confirmação através do envio do comprovante da transferência para o numero do whatsapp citado. OBS: NÃO
SERÃO ACEITOS EM HIPÓTESE ALGUMA COMPROVANTES DE DEPÓSITOS (ENVELOPE) EM CAIXA ELETRÔNICOS.
No dia 02 será feita a checagem parcial, checagens finais e alterações até as 12hs do dia 03, Não haverá mudanças no
dia do evento. OBS: Devido à limitação de vagas os processos podem ser adiantados.
Horário: Abertura do evento as 08h30min, Hino nacional. Logo em seguida darão início as lutas de acordo com
cronograma a ser anunciado.
OBRIGATÓRIA A LEITURA DESTE EDITAL A TODOS OS PARTICIPANTES E SEUS RESPONSÁVEIS. NO ATO DA INSCRIÇÃO O ATLETA
CONCORDA COM OS TERMOS DO EVENTO, BEM COMO ACEITAR CASO NESCESSÁRIO OS CUIDADOS MÉDICOS OFERECIDOS PELA
EQUIPE DE SAÚDE DO EVENTO, TAMBÉM CEDENDO SEU DIREITO DE IMAGEM PARA DIVULGAÇÃO DE FOTOS A SITES E REVISTAS
ESPECIALIZADAS. TENDO OS MESMOS, (ATLETAS, PAIS E PROFESSORES) O PLENO CONHECIMENTO DA NATUREZA, FINALIDADE E
RISCOS ENVOLVIDOS NA PRÁTICA DO JIU-JITSU, MESMO GERADO POR NEGLIGÊNCIA CULPA OU IMPRUDÊNCIA DOS ATLETAS E
PÚBLICO. ESTANDO CIENTES NO INCURSOS DOS RISCOS. OS PARTICIPANTES ISENTAM TODA A DIREÇÃO E STAFF + EQUIPES DE
APOIO DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS, PESSOAIS, MORAIS, MATERIAIS E IMAGEM, QUE POSSAM SER

CAUSADOS A SUA PESSOA OU AOS SEUS BENS. A LJJS, ORGANIZADORA DAS COMPETIÇÕES, SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR
E CORRIGIR A CHECAGEM, CRONOGRAMA E CHAVES A QUALQUER MOMENTO SEM A OBRIGAÇÃO DO AVISO PRÉVIO.

Faixa etária: Os atletas lutarão como idade única. Pré-Mirim (4 e 5 anos) // Mirim (6 e 7 anos) // Infantil A ( 8 e 9 anos)
// Infantil B (10 e 11 anos) // Infanto-Juvenil A (12 e 13 anos) // Infanto-Juvenil B (14 e 15 anos) // Juvenil (16 e 17 anos);
Adulto (18 a 29 anos) // Máster 1 (30 a 35 anos) // Máster 2 (36 a 40 anos) // Máster 3 (41 a 45 anos) // Sênior 1 (46 a
50 anos) // Sênior 2 // (51 a 55 anos) e Super sênior ( 56 anos em diante).
Faixas Laranja e Verde lutarão como faixas únicas, a mesma regra será seguida para as faixas Cinza e Amarela.
IMPORTANTE: Visando o cumprimento do CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, onde a maioridade sempre se faz ao completar
dezoito anos, os atletas que não completaram ainda dezoito anos irão lutar na categoria de 17 anos. Ex: categoria
adulta igual ou maior que 18 anos completos.
OBS: Atenção professores no ato da inscrição de seus alunos: Seguir a tabela de peso que já está marcando os pesos
pela idade de cima. A idade será a que o atleta completar no ano corrente de 2022, com exceção dos jovens que
forem completar 18 anos.
Todos os atletas deverão estar portando a carteira da LJJS ou documento de identificação com foto a fim de
comprovar sua idade, os menores de 18 anos poderão trazer cópias autenticadas de suas certidões de nascimento.
OBS: Relembrando que a falsificação de documentos é crime, podendo ter o infrator ordem de prisão em fragrante.
Da pesagem: O atleta deverá pesar com o kimono trançado da categoria juvenil para cima, (16-17 anos), podendo usar
kimono reforçado nas categorias de baixo, esses deverão estar nas cores preto, branco ou azul, não serão aceitos
kimonos rasgados ou sujos.
Caso não cumpra o peso estipulado para sua categoria, será desclassificado do evento, não podendo subir de
categoria. OBS: Uma vez em cima da balança para verificação oficial, valerá a mesma, não podendo voltar para se
pesar de novo.
ATENÇÃO: Não será permitida, junção, troca de equipe ou troca do nome da mesma, exceto erros de digitação.
Desclassificações e punições: O WO será declarado após o horário marcado no cronograma, se feita à terceira chamada
pelo coordenador e não for atendido, o desclassificado perderá todos os direitos de pontuação ou premiação.
Desclassificação da luta por punição: O atleta pode voltar a lutar, e se tiver direito a premiação receberá a mesma.
Desclassificação por decisão médica: O atleta não será impedido de ser premiado de acordo com sua colocação, porém
será impedido de continuar lutando no evento.
Desclassificação da competição: O atleta terá sua inscrição no ato suspensa sem direito a estorno e premiação, não
importando sua colocação na chave e não pontuando para a agremiação. OBS: Atos de indisciplina serão punidos com a
perda de até 50 pontos da equipe. Desrespeitos ao adversário, arbitragem, mesário ou a qualquer pessoa no
campeonato, não condiz com o espírito esportivo e não é postura de um atleta. Tal conduta acarreta na perda de
pontos de acordo com a gravidade analisada e julgada pela diretoria do evento, 20, 30 até 50.
Premiações: Troféus até o 10º lugar na classificação geral por equipes. Medalhas para competidores 1º, 2º e
3°colocados, não haverá disputa de 3º lugar. Em caso da desclassificação da competição de um dos atletas durante a
final de categoria, o campeão arrastará o adversário da semi-final para a 2º colocação automaticamente impulsionando
o outro semifinalista para 3º lugar. OBS: chave de três inscritos o perdedor da 1º luta voltará a lutar a semifinal com a
baia. Se por WO um for desclassificado, os dois restantes farão a final. “Não haverá duas lutas para confirmar o
campeão”.

ABSOLUTO: As inscrições do absoluto masculino e feminino serão realizadas no dia do evento após o final das
categorias, o atleta deverá se dirigir à mesa central para fazer sua inscrição no absoluto. Serão cobrados 25,00 aos
lutadores para lutar. Premiação somente para os campeões; Mínimo de 8 atletas para haver absoluto com premiação de
cada faixa, sendo limitado a atletas que tenham conquistado no mínimo a 3ª colocação em suas respectivas categorias,
máximo de 2 atletas por equipe no mesmo absoluto. OBS: No caso de não completarem os oito atletas exigidos para
disputa do prêmio, não será cobrada a taxa de inscrição, somente concorrendo à medalha e pontuação para equipe.
OBS: APÓS A CHAMADA PELA MESA CENTRAL PARA INSCRIÇÃO DO ABSOLUTO, SERÁ AGUARDADO 10 MIN PARA
APRESENTAÇÃO DOS ATLETAS INTERESSADOS ANTES DO ENCERRAMENTO.
PREMIAÇÃO DO ABSOLUTO:
JUVENIL AZUL: 1 KIMONO + 200,00 REAIS
ADULTO E MASTER/SÊNIOR.
FAIXA AZUL: 1 KIMONO + 300,00 REAIS
FAIXA ROXA: 1 KIMONO + 400,00 REAIS
FAIXA MARROM: 1 KIMONO + 500,00 REAIS
FAIXA PRETA: 1 KIMONO + 600,00 REAIS
OBS: PRÊMIOS SOMENTE SERÃO ENTREGUES MEDIANTE OS COMBATES DOS COMPETIDORES, FICA PROÍBIDO ACORDOS
OU FECHAMENTO DE FINAL ENTRE ATLETAS.
CHECAGEM: A checagem ficará no ar até que os professores ou responsáveis pelas inscrições dos atletas possam
confirmar a sua inscrição, pelo link que estará disponível nas paginas da liga: facebook, Instagram, site
http://www.ljjs.com.br/ e no WhatsApp.

É obrigação do Professor e atleta inscrito: Verificar se seus dados foram digitados
corretamente. BEM COMO A LEITURA DESSE EDITAL.
Serão feitas mudanças se houver erro de digitação por parte da organização do evento. OBS: NÃO SERÁ FEITA TROCA
DE EQUIPES INTEIRAS PARA OUTRA EQUIPE APÓS OS DADOS RECEBIDOS. Caso o atleta esteja sem luta e o professor
queira mudar para uma categoria acima que tenha adversário, SENDO DA TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFESSOR
RESPONSÁVEL, nesse caso solicitar pelo Whatsapp da LJJS 98580-6099 (SOMENTE POR MENSAGEM DE TEXTO),
informando onde o atleta está inscrito na checagem e informando aonde quer que o atleta seja colocado. Mediante aos
grandes números de trocas e acertos por parte dos responsáveis, a organização não se responsabilizará por erros não
comunicados com antecedência ao prazo de checagem final.
Pontuação: 1º lugar 9 pontos, 2º lugar 3 pontos e 3º lugar 1 ponto. OBS: chaves compostas por 1 atleta, “sozinho”ou
apenas por atletas de uma mesma equipe, não marcarão pontos para equipe. Somente 2 atletas por equipe pontuarão
na chave, o terceiro atleta da mesma equipe na mesma chave será inscrito como “equipe B”.
OBS: Em caso de empate de pontos por parte das equipes, prevalecerá o maior numero de campeões pontuados, caso
também ocorra empate, prevalecerá equipe com maior numero de atletas inscritos, em ultimo caso sorteio.
A LEITURA MINUCIOSA DESTE EDITAL É OBRIGAÇÃO DE TODOS OS PARTICIPANTES. NO ATO DA INSCRIÇÃO TODOS
ESTARÃO COMPROMETIDOS AO CUMPRIMENTO DAS REGRAS AQUI EDITADAS.

