FJJP – Federação de Jiu Jitsu de Portugal , CAE 93120, NIF 509426520, com escritura publica lavrada no Cartorio
Notarial de Setubal , folhas 83 e 84, no dia 08 de Julho de 2010, Artº 9, nº 2 Portaria nº 385/2004 de 16/04.

6° Campeonato Nacional NO Gi Open 9 de novembro 2019
Local: A definir
HORARIO DO COMEÇO DO CAMPEONATO: 09:00

Horario de inicio dos combates.: 09:30

Registo atletas e academias
Todos os competidores precisam ter registo válido(seguro de acidentes pessoais) para o
ano corrente (2019/20);
Todas as academias precisam ser previamente registadas para que seus
alunos participem do evento;
Toda a documentação deverá ser enviada corretamente e com as assinaturas devidas, como
descrito no e-mail que o atleta recebe automaticamente após fazer o pedido de cadastro
online..
VALOR DA INSCRIÇÃO:

No Gi
Data Limite

Filiação Obrigatoria

Sem Filiação

1/11/2020 Adulto

60€

70€

1/11/2020 Juvenil

50€

70€

1/11/2020 Kids

50€

70€

O Valor pago inclui seguro de acidentes pessoais(obrigatório por lei) para epoca
(2019/20);

* O VALOR DA INSCRIÇÃO NÃO É REEMBOLSÁVEL.

Lembre-se, a mesma só é válida após completar o pagamento por transferência bancária
para o NIB 0045 6423 40239355811 03 e envio de comprovativo
para fed.jiujitsuportugal@gmail.com, e ou PayPal.

DO EVENTO:

1 de novembro - Encerramento das Inscrições;
03 de novembro - Alterações de Possíveis erros na
Inscrição, ou inscrição fora do prazo.
06 de novembro - Cronograma
DA PESAGEM:
60 minutos antes de sua primeira luta, o atleta deverá se pesar.
Caso não cumpra o peso estipulado para sua categoria (vide tabela de peso FJJP
disponível no site na área de inscrição), será desclassificado, não podendo subir de
categoria no dia da competição.

Kids 4 - As crianças que completarem 10 ou 11 anos, no ano em que o torneio for
realizado.( faixa Branca, Cinza, Amarelo e Laranja)
Kids 5 - As crianças que completarem 12 ou 13 anos, no ano em que o torneio for
realizado.( faixa Branca, Cinza, Amarelo e Verde)
Kids 6 - Adolescente que completarem 14 ou 15 anos, no ano em que o torneio for
realizado. (faixa Branca, Cinza, Amarelo e Verde)
Juvenil Os que completarem 16 ou 17 anos, no ano em que o torneio for realizado.(
faixa Branca, azul e roxo)
Adulto - Adultos que completarem 18 ou mais, no ano em que o torneio for realizado.
(faixa Branca, azul, roxo, marrom e preto)
Master 30 - Adultos que completarem 30 ou mais, no ano em que o torneio for
realizado. (faixa Branca, azul, roxo, marrom e preto
Master 36 - Adultos que completarem 36 ou mais, no ano em que o torneio for
realizado. (faixa Branca, azul, roxo, marrom e preto)
Master 41 - Adultos que completarem 41 ou mais, no ano em que o torneio for
realizado. (faixa Branca, azul, roxo, marrom e preto)

Categoria de Idade e Absoluto
Juvenil masculino e feminino: faixa azul e roxa (somente atletas do
peso médio ou acima)
Adulto masculino e feminino: faixas azul, roxa e marrom
Somente estarão aptos a lutar os atletas que obtiverem até a terceira
colocação em suas categorias. Assim que o atleta receber sua medalha,
ele deverá se dirigir à mesa central e fazer sua inscrição no absoluto.
Nenhuma inscrição será aceita após horário limite, que será divulgado no
cronograma.

Adulto masculino e feminino: faixa preta
As inscrições serão realizadas ate a data limite da competição divulgado no
cronograma do evento. Não é necessário classificação para competir no
absoluto. Nenhuma inscrição será aceita após horário limite, que será
divulgado no cronograma.
Adulto masculino e feminino:(NoGi) Iniciante, Intermedio e Avancados

Somente estarão aptos a lutar os atletas que obtiverem até a terceira
colocação em suas categorias.
Assim que o atleta receber sua medalha, ele deverá se dirigir à mesa
central e fazer sua inscrição no absoluto.
Nenhuma inscrição será aceita após horário limite, que será divulgado no
cronograma.
Nenhuma inscrição será aceita após horário limite, que será divulgado no
cronograma.
CATEGORIA ABSOLUTO INTERMEDIO E AVANCADO (TERA QUE TER NO MINIMO DE 10
ATLETAS INSCRITOS.)
1. CATEGORIA ABSOLUTO ADULTO AVANÇADO – 300.00€
2. CATEGORIA ABSOLUTO AVANÇADO MASTER – 300.00
3. CATEGORIA ABSOLUTO ADULTO INTERMEDIO – 200.00€
4. CATEGORIA ABSOLUTO ADULTO INICIANTE - 100€

Informações Importantes

- Este evento será aberto a qualquer modalidade de lutas grappling
(Greco-Romana, Luta Livre) desde que sejam aceitas as regras do
evento.
- Atletas devem estar na área de aquecimento pelo menos 60 minutos
antes do horário designado para a sua categoria no cronograma;
- 1º, 2º e 3º colocados receberão uma medalha, e o atleta tem que ser
premiado no evento;
- É obrigatório portar um documento de identidade oficial em mãos
durante todo o evento.
Dependendo do número de atletas inscritos no campeonato, algumas
categorias poderão não ter a categoria absoluto.
Após inscrição no Campeonato o atleta deverá enviar o comprovativo de
pagamento escrito a caneta o numero de filiação FJJP
O valor da inscrição não é reembolsável

