
European Jiu-Jitsu Lisbon Championship
Infantis e Juvenis - Adultos e Masters

Local:  Atlético Clube de Moscavide

Morada:  António Pedro de Carvalho 5 - C, 1885-061 - Moscavide, Lisboa

Data: 28 de maio 2023

Horário: abertura de portas 9h | inicio dos combates: 09:30

Registo atletas e academias(Filiação)

Para registar uma academia, o professor responsável deve primeiro efetuar o seu registo

individual na plataforma da www.fjjportugal.pt / www.esjjf.org Sport Jiu-Jitsu International

Federation – SJJIF.

VALOR DA INSCRIÇÃO:

CATEGORIA DATA LIMITE Primeiro Lote Kimono

Infantil* Ate 31 de março 2023 30€

Juvenil Ate 31 de março 2023 40€

Adulto/Master Ate 31 de março 2023 50€

CATEGORIA DATA LIMITE Segundo Lote Kimono

Infantil* Ate 20 de maio 2023 45€

Juvenil Ate 20 de maio 2023 55€

Adulto/Master Ate 20 de maio 2023 65€

* Criancas a partir dos 6 anos – Kid 2

http://www.fjjportugal.pt
http://www.esjjf.org


 Período edição de inscrição pelo atleta:
(a edição é feita pelo atleta na sua área pessoal):

Desde o momento da sua inscrição.

 
Período edição de inscrição pelo professor:
(a edição é feita pelo próprio atleta Até às 23h 59m do dia 21 de de maio de 2023.

  

Período edição de inscrição de atletas que estejam sozinhos em categorias: (a edição é feita pelo
professor ou pelo próprio, Até às 23h 59m do  dia 21 de de maio de 2023.

 

 Data de checagem final por parte dos atletas e/ou professores:
Até às 18h00m do dia 22 de de maio de 2023.

 

Data de afixação do cronograma do torneio:
Até às 23h 59m do dia 24 de de maio de 2023.

 

Data de afixação das chaves oficiais do torneio:
Até às 23h 59m do dia 25 de de maio de 2023.

 

ATENÇÃO:
Não serão permitidas quaisquer alterações às listas após a data de afixação das chaves do torneio.

 

CATEGORIA DE IDADE E ABSOLUTO

Atletas que ficarem em 1°, 2° ou 3° nas suas categorias poderão se inscrever no Absoluto.

Na categoria Juvenil faixa azul existirá duas categorias de absoluto; 

Absoluto Leve: de Galo a Leve

Absoluto Pesado: de Médio a Pesadíssimo.

  

Como se inscrever?

Os atletas deverão inscrever-se na mesa de inscrição do Absoluto. A inscrição deverá ser feita

mediante recebimento da medalha e apos chamada da mesa central. Haverá um horário limite

para a inscrição do faixa preta adulto, que constará no cronograma do evento. Os atletas não se

poderão inscrever após o encerramento das inscrições de suas categorias.

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• Os atletas deverão estar preparados para competir, na área de aquecimento com, no mínimo, 30

minutos antes do horário marcado para sua categoria no cronograma. 

• É obrigatório fazer-se acompanhar de um documento de identidade oficial durante todo o vento.

• A medida de peso oficial para este evento é QUILOGRAMA.

• Este evento rege-se pela tabela de peso oficial da SJJIF para eventos com e sem Kimono.

 

Política de reembolso:

O valor da inscrição não é reembolsável.



Exceção: Atletas que estiverem sozinhos nas suas categorias estão aptos a receberem um

reembolso integral pela inscrição caso contactem a FJJP e peçam para que seu nome seja retirado

da competição.

Este pedido por email deverá ser feito até o horário final da checagem geral do evento.

 

Outros:

• Atletas que ficarem em 1°, 2° ou 3° receberão medalha. As medalhas são entregues no pódio do

evento.

• Cada academia pode ter somente 2 atletas por categoria (por academia/faixa/idade). Caso uma

academia tenha mais que dois atletas inscritos por categoria, o seu professor deve enviar um

e-mail para dentro do prazo final da correção dos professores para que sejam criados diferentes

equipas (A, B) para a mesma academia.

Esta regra não impede que o atleta se inscreva no evento.

• Qualquer informação falsa emitida durante a inscrição, como data de nascimento, ou qualquer

outra, pode levar à desclassificação imediata. Estas ações estão sujeitas à suspensão ou até

mesmo à exclusão definitiva em futuros eventos da FJJP.

• Se está sozinho na sua chave, poderá contactar até o dia da checagem geral e requerer uma

mudança na sua inscrição. A FJJP não garante que a divisão para onde mudar terá algum atleta no

dia da competição.

• Tentamos acomodar o máximo de atletas possíveis nos nossos eventos, mas há um limite de

atletas para garantir um evento com boa qualidade.

• A FJJP reserva-se no direito de fechar as inscrições quando for atingida a capacidade máxima ou

no dia

marcado para o encerramento, o que acontecer primeiro.

• É de responsabilidade de cada atleta ter conhecimento das regras do evento.

• Recomendamos fortemente que o atleta finalize sua inscrição antes de realizar qualquer

agendamento de viagem.

• Antes de cada luta, o atleta deverá apresentar um documento oficial com foto ao coordenador. 

 




