PREMIAÇÃO EXTRA-MÁSTER PRETA
EVENTO CLASSIFICATÓRIO PARA O MUNDIAL MÁSTER 2020 IBJJF
Terá direito a concorrer a passagem para o Campeonato Mundial Máster 2020 em Las Vegas, o
Máster Preta que acumular o maior número de pontos nos eventos da CBJJD: TROFÉU BRASIL –
CAMPEONATO BRASILEIRO - BRASILEIRO MÁSTER– TAÇA BRASIL MÁSTER
ÁREA RESERVADA PARA COACH: Somente será permitida a permanência na área de técnicos, no
máximo 03 (Três) representantes (FAIXA PRETA, COM CARTEIRA DE 2019) de cada equipe. O
responsável pela equipe deverá informar através do e-mail: contato@fjjdrio.com.br, os nomes
completos de seus representantes. As credenciais serão retiradas no stand da CBJJD mediante a
apresentação da carteira da FJJD-RIO ou da CBJJD no local do evento.

A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo tem a honra de convidar você e sua equipe para
participarem da 4ª etapa do CIRCUITO RIO MINEIRINHO 2019, que terá a sua quarta etapa, o
CAMPEONATO BRASILEIRO “CBJJD” 2019 nos dias 25 e 26 de maio de 2019.
.
Local: VELÓDROMO – PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA TIJUCA, RJ.
COBERTURA COMPLETA E DIVULGAÇÃO (Assessoria de imprensa):
Revista Tatame, Globo.com, Extra on line, O Dia, Lance e diversos sites especializados.
4ª ETAPA do RANKING RIO 2019: - CAMPEONATO BRASILEIRO “CBJJD” 2019
INSCRIÇÕES:
As inscrições deverão ser feitas através do site: www.fjjdrio.com.br e www.cbjjd.com.br (on line, via boleto),
somente até as 17h do dia 17 de maio de 2019 (sexta-feira), com boleto bancário vencendo no mesmo dia.
Atletas que porventura tiverem alguma dúvida ou problema na hora da inscrição deverão enviar uma
mensagem para: contato@fjjdrio.com.br, onde será registrada a data e hora do pedido de ajuda. Os atletas que
pedirem ajuda após às 17h do dia 17/05 sobre inscrição no evento, não terão direito ao suporte.
TAXA DE INSCRIÇÃO: “Pré-Mirim ao Máster”
Lote 1 – Até o dia 10/05 (sexta) - Inscrição: R$ 105,00
Lote 2 - Até o dia 17/05 (sexta) - Inscrição: R$ 115,00
ATENÇÃO:
As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo caso atinja o número estipulado pela organização para dois
dias de evento, por isso antecipe as inscrições para garantir a participação. Limite. 2.000 atletas

TABELA DE PESO:
 Para maiores informações: Clique aqui

REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA FILIAÇÃO (ATLETA):
- A filiação do atleta deverá ser efetuada através do cadastro on line no sistema próprio para inscrições.
- O professor ou atleta deverá preencher o formulário on line, imprimir, anexar documentos, uma foto
(colada na ficha) e a assinatura do atleta (em caso de menor, o responsável) e do professor responsável
pela equipe.
OBS: Efetuar o depósito referente à filiação do atleta ou da agremiação, na conta:
Bradesco. Ag. 1790-6 CC: 41933-8 em nome da CBJJD.
Escanear a ficha e o comprovante de depósito e enviar para: inscricao@cbjjd.com.br,
OBS: Acima de 05 filiações, pedimos que fossem enviadas por correio (sedex), para o endereço:
Rua Canavieiras, 243 – Bairro Grajaú, RJ. CEP: 20561-000
OBS: MAIS INFORMAÇÕES: CLIQUE AQUI
 LOCAL PARA ENTREGA DAS FILIAÇÕES (PRESENCIAL):
 Sede da FJJD-RIO: Rua Canavieiras nº 243 - Grajaú - RJ. CEP:20561-000
 Tels.:(21) 3172 6646 – (21) 3177 0943 – 9671 20 585

DOS PRAZOS PARA AS FILIAÇÕES:
Até o dia 17/05 (sexta) – Valor: R$ 35,00
OBS. “Só poderão participar da competição os atletas que estiverem com a carteira de 2019” (FJJD-RIO ou
CBJJD) e a data limite para a confecção será até o dia 17/05 (sexta). Pedimos a todos os professores e atletas
que fiquem atentos ao prazo, pois somente com a organização de todos os envolvidos (professores e atletas),
poderemos alcançar uma excelência na organização.
ATENÇÃO:As camisas do evento não estarão inclusas nas inscrições. Os interessados em adquirir
poderão comprar no local do evento com valor especial para os participantes, mediante a apresentação
da carteira da FJJD-RIO ou da CBJJD com chancela 2019.
CAMPANHA SOCIAL DA CBJJD: Estaremos fazendo uma campanha de doação de alimentos para
instituições de caridade. Solicitamos a participação de todos os atletas nesta campanha.
PROMOÇÃO: Todas as equipes que participarem da 4ª etapa do ranking – Campeonato Brasileiro 2019,
ficarão isentas da taxa de anuidade da agremiação.
Verificar os procedimentos: clicando aqui.
OBS. A IDADE É PELO ANO DE NASCIMENTO.
OBS: A CBJJD não se responsabiliza por qualquer atleta que seja desclassificado por falta de carteira de 2019
(Fiquem atentos ao prazo de filiação).
ATENÇÃO:
O atleta somente contará pontos para o ranking 2019 se estiver filiado e em dia com sua carteira da
FJJD-RIO ou CBJJD. Prevalece o número de filiado para contagem de pontos.

CLASSES PARTICIPANTES:
- CLASSES (Masc/Fem): Mirim (8, 9 anos), Infantil (10, 11, 12 anos), Infanto-Juvenil (13, 14, 15 anos),
Juvenil (16/17 anos - juntos), Adulto, Máster 1, Máster 2, Máster 3 - Máster 4, Máster 5, Máster 6 e
Máster 7 em diante (juntos), todas as faixas e categorias de peso.
OBS: A Classe Juvenil será disputada nas idades 16/17 anos (juntos) na categoria de peso de 17 anos.
A Classe 8 e 9 anos lutarão separados em suas categorias .
Atenção: A classe Feminina Adulto e Máster terá o agrupamento nas faixas Marrom/Preta, mas nas
faixas brancas, azuis e roxas, lutarão separadas.
Atenção: Devido ao nosso ranking levar os campeões para os eventos da UAEJJF, a regra de
categoria de peso, nas classes Juvenil, Adulto e Máster (masculino e feminino), sofreu alterações nas
divisões de peso.
OBS:Para a classe feminino adulto e máster, foi acrescentada mais uma divisão de peso, ficando: (até
55kg, até 62kg, até 70kg, até 80kg, até 90kg e acima de 90kg.
PREMIAÇÃO: CATEGORIAS DE PESO – Mirim (8 e 9 anos) Infantil (10, 11, 12 anos), InfantoJuvenil, Juvenil, Adulto e Máster - Medalhas para o 1º, 2º e dois 3º colocados.
Categorias especiais, 04 a 07 anos: (FESTIVAL KID’S ATÉ 07 ANOS)
Todas as crianças de “04 anos até 07 anos” participarão das atividades lúdicas (Festival Kid’s) e após as
atividades lutarão em lutas casadas e não marcarão pontos para suas equipes, sendo todos premiados com
medalhas de ouro.
Tabela de peso: CLIQUE AQUI
PREMIAÇÃO – (CATEGORIAS ESPECIAIS - 04 a 07 anos)
Medalhas de ouro para todos os participantes.
ABSOLUTOS (LIVRE):
Juvenil Masculino (Faixa azul na categoria acima de 57 kg)
Adulto (Faixa Azul, Roxa, Marrom e Preta)
Máster (01) – Faixa Azul, Roxa, Marrom e Preta
Máster 2 – Faixa Roxa, Marrom e Preta
Máster 3 – Faixa Marrom e Preta
Máster 04 – Faixa Marrom e Preta
Máster 05 – Faixa Marrom e Preta
Máster 06 em diante (juntos) - Marrom e Preta
Feminino: Adulto - Faixa azul, roxa (separados) e marrom/preta (juntas)
Feminino: Máster 1/2/3/4 (juntas) - Faixa azul, roxa (separados) e marrom/preta (juntas)

REGULAMENTO PARA O ABSOLUTO:
1 - Somente os atletas que forem ao pódio em suas categorias poderão se inscrever no absoluto.
OBS: A inscrição para o Absoluto será feita no pódio, no momento da premiação.
2 - Só poderão ser inscritos 02 (dois) atletas por “agremiação”, não sendo permitida a inscrição de mais atletas,
mesmo que seja equipe a,b,c,d...
Exemplo:
Equipe João Ribeiro A - Equipe João Ribeiro B – Equipe João Ribeiro C
Não será permitido (será identificado como a mesma agremiação)
PARA HAVER O ABSOLUTO, AS CHAVES DEVERÃO TER NO MÍNIMO 04 ATLETAS.

PREMIAÇÃO: (CATEGORIA ABSOLUTO):
Medalhas especiais para os 1º, 2º e 3º lugares.
PREMIAÇÃO ESPECIAL PARA OS CAMPEÕES ABSOLUTOS:
- CAMPEÃO: INSCRIÇÃO NO ABU DHABI GRAND SLAM DO RIO DE JANEIRO 2019

PREMIAÇÃO PARA AS EQUIPES:
Troféus para as equipes classificadas até o 5º lugar nas classes de Pré Mirim a Juvenil
Troféus para as equipes classificadas até o 5º lugar nas classes Adulto e Máster.
PONTUAÇÃO PARA CONTAGEM GERAL:
CAMPEÃO – 900 PONTOS
VICE-CAMPEÃO – 300 PONTOS
TERCEIRO LUGAR – 100 PONTOS

ATENÇÃO:
Os responsáveis pelas equipes poderão consultar na mesa técnica, o resultado parcial da competição e conferir
se sua equipe está pontuando de acordo com os resultados de seus atletas. Caso haja alguma discordância, a
correção deverá ser feita somente até o término do evento.
CHECAGEM GERAL:
A CHECAGEM GERAL será divulgada ao público a partir das 11:00h do dia 21/05/2019 (terça-feira), até as
17:00h de 22/05/2019 (quarta-feira) no site www.fjjdrio.com.br
Neste período o atleta poderá alterar seus dados de inscrição caso estejam errados ou solicitar ajuda através do
e-mail: contato@fjjdrio.com.br
Os pedidos de ajuda para correção dos dados devem ser realizados respeitando a data e horário fim da
CHECAGEM GERAL - 17:00h de 22/05/2019 (quarta-feira).
LEMBRANDO QUE O PRÓPRIO ATLETA CONSEGUE ALTERAR SUA INSCRIÇÃO, ATRAVÉS
DO SEU PERFIL DE CADASTRO E INSCRIÇÃO.

OBSERVAÇÕES:
O evento será acompanhado por uma equipe médica com uma UTI Móvel, que terá a incumbência de prestar os
primeiros socorros, caso haja algum acidente, ficando sob responsabilidade dos professores das Academias, as
condições físicas e mentais de seus atletas.
Mais informações:
Bruno Martinelli, Leonor ou Eliana (Lili) (21) 3172-6646 – (21) 3177-0943 – (VIVO) 9671 20 585
Whatsapp: (21) 99961-9288
E-mail: contato@fjjdrio.com.br
Realização: FJJD-RIO Direção Técnica: Prof. Carlão Barreto
Diretor de arbitragem: Alan Moraes
Coordenação do evento: Carlos Alexandre “Alê”

