
 

CAMPEONATO SPORT JIU-JITSU EQUIPE  PORTUGAL 
 

1°  Campeonato Equipe  Sport Jiu-Jitsu Portugal 14 Novembro 20121 
 

Agrupamento de Escolas Lima de Freitas 
Local: Rua Batalha do Viso 224, 2904-510 Setúbal 
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 (Filiação) para o ano corrente (2021/22); 
Caso não seja membro poderá participar com não Filiado(No Member); 
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 CAMPEONATO: 
 
 

             Gi  

Data Limite FjjP Filiado  Não Filiados 

06 de Novembro 20€ 80€ 

Faixa Preta Filiado ano 2021/22 Isento de 
pagamento 

80€ 

 
 

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 com nome completo 
escrito a caneta ou documento direto do banco para fed.jiujitsuportugal@gmail.com 

Receberá um email de confirmação da inscrição após validado o pagamento num prazo de 3 
dias úteis a contar da data de inscrição. Caso o pagamento não seja confirmado pela FJJP 
receberá um email de anulação da inscrição. 

 
 
 
 

mailto:fed.jiujitsuportugal@gmail.com


DO EVENTO: 
 
06 de Novembro - Encerramento das Inscrições; 
 
07 de Novembro - Alterações de Possíveis erros na Inscrição.  
 
10 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. 

 

 Definição de eventos de equipa 

 1. Os eventos de equipa são definidos como eventos especiais em que as regras e regulamentos têm 

sido desenvolvido para proporcionar eventos em que a vitória só pode ser alcançada por uma equipa 

desempenho contra o desempenho de outra equipa.  

2. Os eventos das equipas aderirão ao Regulamento Geral da Federação Internacional de Jiu-Jitsu 

Desportivo e Regulamentos, com exceção dos artigos relativos ao seguinte:  

A. Definição de equipas 

B. Formato do concurso 

C. Divisões de peso 

D. Tempos de jogo 

E. Uniforme ( Azul e Branco) 

3. Regras & Regulamentos adicionais para eventos em equipa, como definido no Artigo 2, Artigo 3, e 

artigo 4 deste documento será aplicado aos eventos para equipas da SJJIF, tanto para Gi como para 

No Gi.  

Composição das Equipas 

1. As equipas serão formadas por até 7 atletas concorrentes masculinos ou femininos. 

2. As equipas podem ser formadas por pelo menos 3 atletas da equipa oficial 



 

3. Sistema de Eliminação: Ambas as equipas têm todos os concorrentes a lutar apenas uma vez com 

um melhor de cinco resultados vencedores.  

a)  No caso de uma equipa composta apenas por 3 concorrentes, para ganhar a ronda todos  

os concorrentes devem ganhar todos os seus jogos para avançarem no escalão. Neste  

caso, os concorrentes não podem lutar duas vezes no mesmo round. 

b)  No caso em que ambas as equipas são compostas por apenas 4 concorrentes, há  

um empate 2-2, pelo que as equipas devem escolher um concorrente para combater o quinto 

combate. 

c)  No caso em que uma das equipas é composta por apenas 4 concorrentes e  

a outra equipa é composta por 5 concorrentes a equipa com 4 concorrentes  

deve ganhar 3 lutas para avançar para a ronda seguinte. Em rondas de uma equipa com 4  

concorrentes contra uma equipa com 5 concorrentes, no caso de um empate 2-2,  

a equipa com 5 concorrentes é declarada vencedora. 

3.  A equipa vencedora da primeira volta deve apresentar a ordem dos concorrentes que tenham 

ainda não lutou para lutar no próximo round. 

 

Categorias :  Masculino: Galo, Pluma, Pena, leve, médio, meio Pesado, Pesado. 

         Feminino: Galo, Pluma, Pena, Leve, Meio pesado e Pesado, S. Pesado 

 

 

1) Branca 7(atletas)  Azul 7(atletas)   Roxa 7(atletas)  Marrom 7(atletas)   Preta 7(atletas); 

2) Ou equipe Mista de Marrom e Preta. 

 

3) Sera Obrigatorio uso de Kimono somente nas cores Branco e Azul, ex.: Equipe (A) kimono 

branco que enfrentara a Equipe (B) de kimono azul; 

 

 

4) Para esse evento inaugural   cada equipe somente poderá apresentar 01(uma) equipe 

principal em cada faixa: (branca, azul, roxa, marrom e preta) 



 

5) Mínimo de 3 atletas e maximo de 7 em suas respectivas categorias de peso;  

 

 

6) Podera haver misturas  de adulto e master em cada equipe,  a equipe que alcançar 3 vitórias 

será declarada campeã da disputa; 

 

7) O professor será responsável por gerir o peso do atleta em sua equipe, podendo o atleta 

mais leve subir para qualquer categoria acima; 

 

8) Não haverá substituição de atleta apos inicio das lutas, somente em caso de acidente e que 

o medico não libere o atleta para continuar. 

 

 

9) As equipes vencedoras de cada rodada avançam  e as derrotadas eliminadas ate as 

semifinais, e nas semifinais os vencedores avançam para as finais e os derrotados disputam 

o terceiro lugar. 

 

10) Duração de tempo de lutas em competição com Kimono e sem Kimono; 

 

 

 

11) Categoria de peso Masculino e Feminino 

              

 

 



 

 FEMININO  

   

Equipe  

   

Categoria Nome do Atleta  

GALO = 48,50kg    

PLUMA = 54,4kg    

PENA = 61,2kg    

LEVE = 68,0kg    

MEDIO = 74,8kg    

MEIO PESADO = 81,6kg    

PESADO = + 81,6KG    

TOTAL    

   

   

   

   

 MASCULINO  
   

Nome da Equipe  

Ordem do Jogo Nome do Atleta  

GALO = 57,6kg    

PLUMA = 64,0kg    

PENA = 70,0kg    

LEVE = 76,0kg    

MEDIO = 76,0kg    

MEIO PESADO = 88,2kg    

PESADO = 94,1kg    

Total    

   

 


