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WINTER TOURNAMENT III 

LOCAL: A definir 

Data:  26 Fevereiro (Gi) 

HORARIO DO COMEÇO DO CAMPEONATO: 09:00  

 

Registo atletas e academias (Filiação) 

 

Registo atletas e academias 
 

Todos os competidores precisam ter registo válido para o ano corrente; 
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  em nome da academia; 
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..  

 

DATA 1ª FILIAção FILIADO NÃO FILIADO 

20 Fevereiro 50€ ------------------------ 80€ 

20 Fevereiro --------------------- 30€ 80€ 

 

 

* O VALOR DA INSCRIÇÃO NÃO É REEMBOLSÁVEL. 

 

 

 

 

DO EVENTO: 

20 de Fevereiro – Encerramento das Inscrições; 

21 de Fevereiro – (Checkagem) Alteração de categoria 

23 de Fevereiro -  Cronograma 
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DA PESAGEM: 

1 hora 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. 

 

 

Faixa & Categoria de Idade 

 

 

Kids 10,11 - As crianças que completarem 10 ou 11 anos, no ano em que o 

torneio for realizado.( faixa Branca, Cinza, Amarelo e Laranja) 

Kids 12,13 -  As crianças que completarem 12 ou 13 anos, no ano em que o 

torneio for realizado.( faixa Branca, Cinza, Amarelo e Verde) 

Kids 14,15 - 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)  
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PREMIAÇÃO ABSOLUTO  

 

Adulto masculino e feminino: (Gi) faixa preta 
 

As inscrições serão realizadas ate a data limite da competição 
divulgado no cronograma do evento. 
Não é necessária classificação para competir no absoluto. 
Nenhuma inscrição será aceita após horário limite, que será divulgado 
no cronograma. 
 

TODAS AS CATEGORIAS DE FAIXA ABSOLUTO COM MAIS DE 6 ATLETAS TERA COMO 

PREMIO A INSCRICAO NA CAMPEONATO EUROPEU ESJJF  GI 2022  

 

Informações Importantes  

 

- Atletas devem estar na área de aquecimento pelo menos 1 HORA 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. 
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Renúncia de Responsabilidade: 

 

1. Eu entendo que as taxas de inscrição são absolutamente não-reembolsáveis. 

2. Eu entendo que os participantes e / ou guardiões são responsáveis, Para 

check-in quando suas divisões são chamadas pelos diretores do torneio.  

3. Eu entendo que divisões e classes de peso estão sujeitas a mudanças.  

4. Eu Compreendo as regras do evento e concordo em cumprir estas regras.  

5. Eu entendo o risco de competir nesta forma de competição de Artes Marciais  

6. E reconheço que a participação nessa competição pode resultar em prejuízo 

para um participante.  

7. Eu renuncio a qualquer reivindicação de danos do Organizador de eventos, 

ou qualquer um de seus funcionários, agentes, funcionários ou qualquer 

indivíduo ligado à organização e assume expressamente todos os riscos de 

qualquer Natureza resultante da participação. 

8. Além disso, estou plenamente consciente das minhas condições médicas 

pessoais e certifico que estou mentalmente e Fisicamente apto para competir no 

torneio de artes marciais.  

9. Eu renuncio a qualquer compensação por uso de fotos, fitas de vídeo e mídia 

Cobertura, declarações, entrevistas, etc., utilizadas por aqueles que produzem 

ou dirigem este evento a qualquer momento. Concordo com QUALQUER 

filmagem obtida no Evento para fins comerciais sem o consentimento por escrito 

da Copa Europa.  

10. Eu li as regras e deliberação acima e Concordo com todos os seus termos. 

 

 


