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Edital
Copa América GI & NO GI Internacional de Jiu Jitsu Esportivo 2020

1. O evento/Convite
A FAJJE – Federação Amazonense de Jiu Jitsu Esportivo, tem a honra de
convidar academias, associações, clubes, professores do Amazonas, atletas de todos os
estados do Brasil e países para participarem da Copa América GI & NO GI
Internacional de Jiu Jitsu Esportivo 2020, a ser realizado no dia 04 de Abril, na
Arena Amadeu Teixeira, Manaus/AM, com início previsto as 09:00 horas e com
entrada franca. O evento supracitado é o 2º evento do Ranking FAJJE 2020, é um
evento internacional e tradicional em nosso estado realizado por esta federação.
2. Público Alvo:
Este evento será aberto também para os atletas de outros estados e será para os
praticantes de Jiu Jitsu e praticantes de sem kimono, com idades de 04/05 anos (prémirim) à acima de 56 anos (máster 6), com faixas de branca à preta, todas as categorias
de peso (galo ao pesadíssimo), seguindo as regras da FAJJE e tabela de peso e idade da
CBJJE – Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo.Tabela de peso acesse
www.fajje.com.br
3. Forma de Inscrição:
As inscrições podem ser feitas na sede da FAJJE: Rua Comendador Matos Areosa,
423.

Santo

Antônio.

Manaus/Amazonas,

ou

através

do

email:

fajjeamazonas@gmail.com e com pagamento através de depósito na conta bancária.
(Disponibilizada através do what 92 99117-5444).
4. Valor da inscrição e prazos:
Inscrição até 28 de Março (sábado): R$60,00 (1 evento)
R$90,00 (GI e NO GI)
O atleta poderá fazer 1 inscrição no GI, 1 inscrição no NO GI e 1 inscrição no Absoluto,
caso o atleta se inscreva em 2 categorias no mesmo evento será cancelada 1 inscrição e
o valor não será reembolsável.
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5. Inscrição do Absoluto:
As inscrições do absoluto será anunciado no microfone no dia do evento conforme
horário no cronograma disponibilizado e será pago R$20,00 por atleta para acontecer o
absoluto é necessário o (Mínimo de 5 inscritos para gerar a chave do absoluto, ter
combate e valer o prêmio em dinheiro do absoluto).
Para participar do absoluto o atleta deve estar inscrito na categoria de peso.
Na categoria Master lutará todos os Master juntos na sua respectiva faixa.
6. Cronograma das Lutas:
O evento terá início às 9:00hrs, com abertura realizada pelo presidente. O
cronograma completo estará disponível na semana do evento no site www.fajje.com.br e
redes sociais da FAJJE.

7. Checagem
A Checagem estará disponível no site www.fajje.com.br, a partir do dia 02 de abril
e encerrará no dia 03 de abril, podendo fazer alterações somente através do email:
fajjechecagem@gmail.com, por favor não envie correções pelo facebook, instagram, ou
whatsapp, faremos tudo pelo email, pois essa forma é mais segura tanto para nós como
para você, pois o email serve de comprovante da sua alteração.
8. Chaves
As chaves estarão disponíveis no dia 03 de abril e não poderá fazer alterações nas
categorias, as chaves serão apenas para consulta. Não mudaremos atletas de categoria,
peso ou de faixa por nenhum motivo. É de inteira responsabilidade do atleta ou
professor pelas informações inseridas, no ato da inscrição e na checagem, observem os
prazos para alterações, a organização do evento não se responsabiliza por erros na
inscrição do atleta.
9. Premiações: (atletas, absolutos e academias)
Recebem medalhas exclusivas e personalizadas os atletas do 1º ao 3º lugar. Para os
absolutos, além das medalhas, recebem valor em dinheiro, descrito abaixo:
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Premiação para os Absolutos:
Feminino Adulto (azul, roxa, marrom e preta): R$300,00
Juvenil Azul: R$200,00
Adulto Azul: R$200,00
Adulto Roxa: R$200,00
Adulto Marrom: R$200,00
Adulto Preta: R$300,00
Master Preta: 300,00
Premiação Academia:
1º lugar: R$1.500,00 + troféu
2º lugar: R$1.000,00 + troféu
3º lugar: R$500,00 + troféu
Premiação por Município
1º, 2 e 3º lugar: troféu

10. Pesagem:
A pesagem acontecerá com o Kimono e no NO GI, será sem o kimono, trinta
minutos
antes do horário estipulado no cronograma, para início das disputas.
Aconselhamos os competidores estarem presentes uma hora antes do início da
pesagem.
NÃO

HAVERÁ

TOLERÂNCIA

NA

PESAGEM

DO

ATLETA.

Aconselhamos aos Atletas a conferirem o seu peso antes de preencher a ficha de
inscrição.
Aconselhamos aos Professores e em especial aos Pais de Atletas que evitem metas
extremas para perda de peso, pois não haverá tolerância na pesagem e o atleta será
desclassificado

e

os

valores

pagos

NÃO

serão

devolvidos.

IMPORTANTE OBSERVAR: A tabela de pesos com todas as categorias no
site www.fajje.com.br
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Todos os atletas Campeões direto, devem seguir a mesma regra dos atletas que
terão
disputas, eles irão ser chamados para pesar com kimono e faixa e caso ultrapasse o
peso será desclassificado por peso.

11. Pontuação dos atletas para resultado das academias e para o ranking
anual.
1º lugar = 10 pontos
2º lugar = 5 pontos
3º lugar (semifinalista que perdeu para o campeão da categoria) = 2 pontos
CHAVES com apenas um atleta = Pontua 10 pontos
CHAVES contendo apenas atletas da mesma equipe = Pontua com 10 dos pontos
CHAVE de ABSOLUTO = Mesma pontuação das categorias
Em caso de empate, seguiremos a sequência:
-Quantidade de ouro
-Quantidade de prata
-Quantidade de bronze
Os pontos por equipe são válidos somente para esta edição.
12. Ranking FAJJE 2020:
Para entender a pontuação do ranking da FAJJE, acesse o site www.fajje.com.br
(link ranking) e leia as regras para pontuar nos eventos e ser o destaque FAJJE
2020.
13. Filiação:
É obrigatória a filiação para todos os atletas do Amazonas, para se filiar acesse o
site www.fajje.com.br (link fichas), imprima a ficha de filiação, preencha e anexe os
documentos com a foto. A carteira da FAJJE é: R$20,00 e o prazo para filiação é até 28
de Março (sábado).
A Validade da carteira da FAJJE é a até o atleta mudar de faixa, não tendo
necessidade de “pagar” a carteira todo ano.

5

Caso o atleta não esteja com sua carteira da FAJJE, ele poderá lutar apresentando
um documento com foto e pagando uma autorização no valor de R$20,00 que dará
direito a tirar sua nova carteira
14. Tabela de peso:
A tabela de peso do GI está disponível no site www.fajjecom.br (link: fichas) e as
categorias de peso do NO GI foi criado pela FAJJE e também está disponível no site
(quadro de inscrição NO GI).
15. Regras do Evento:
O atleta e professor deve seguir as regras da FAJJE, disponibilizadas neste edital.
Caso quebre alguma regra ou tenha uma má conduta os mesmos serão punidos por esta
federação, com perda de pontos (20 pontos) para academia e até mesmo a suspensão nos
eventos desta entidade.
Só estará autorizado a circular dentro da área de luta, o competidor que foi chamado
para lutar naquele momento, professores e instrutores devem permanecer após a grade
de proteção, caso queiram conversar sobre situações que aconteceram na luta devem
procurar o coordenador de arbitragem do evento e Caso queiram conversar sobre
cronograma devem procurar o coordenador geral do evento.
Para terem acesso as regras dos eventos da FAJJE acessam o site www.fajje.com.br
e imprima o livro de regras.
16. Dispõe sobre a segurança e disciplina no evento:
Ao se inscrever, competir, arbitrar, trabalhar, ou participar de qualquer forma do
campeonato todos os envolvidos concordam, e declaram-se cientes das seguintes
normas do evento:
O Atleta antes de se inscrever para o evento deverá tomar ciência das Regras
específicas da FAJJE, deverá tomar ciência de como funciona a pontuação bem como
as punições na luta. Agredir o Árbitro ou se recusar a sair do dojô será passível de
punição para o Atletas bem como para sua Equipe.
17. Assistência Médica aos Atletas:
O Atleta deve estar apto física e mentalmente para participar de campeonatos.
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A Luta é um esporte de contato e o Atleta deve estar ciente que existe o risco
dele sofrer acidentes ou se machucar durante uma luta.
É de sua responsabilidade se precaver com um bom plano de saúde e também
procurar conselho médico antes de efetuar inscrição em quaisquer competições,
mesmo sendo Atleta Profissional
Nunca tome medicamentos para perda de peso ou faça uso de substâncias
sejam elas quais forem sem o acompanhamento de um Profissional da área
Médica.
Aos Pais solicitamos veementemente que procurem a orientação do Professor
do Atleta por ocasião da inscrição para definir o peso em que o Atleta será
inscrito.
Nunca estabeleçam metas para perda de peso ou ofereçam medicamento sem o
amplo acompanhamento e consentimento de um Profissional Qualificado.
Teremos no local do evento um paramédico para prestar os primeiros socorros
que porventura vierem necessitar. E no caso de haver necessidade de uma
Ambulância para remoção dos acidentados, será utilizada a do evento.
Os atletas que tiverem planos de saúde (e dependendo da gravidade da
situação), poderão ser encaminhados para os hospitais da rede credenciada ao seu
plano dentro da cidade de Manaus-AM. Caso contrário, serão encaminhados para
os hospitais públicos disponíveis na cidade.
A ambulância e os paramédicos acompanharão o atleta até o hospital e
deixarão o mesmo no local acompanhado de familiares ou de seu
professor/responsável pela sua equipe. Em hipótese alguma a ambulância ficará
esperando o atleta ser atendido. O retorno ao evento ou a locomoção até sua
residência ou alojamento será de inteira responsabilidade do atleta.
Caso o Atleta não seja da cidade ou não esteja acompanhado a Organização
poderá fornecer um carro para o transporte do Atleta até ao Hospital Público mais
próximo do Ginásio.

18. Responsabilidades dos atletas e professores:
Ao se inscreverem na Copa América Internacional de Jiu Jitsu Esportivo 2020,
ficam todos cientes de que concordam e aceitam as condições estabelecidas aqui neste
informativo. Além disso a sua adesão e participação neste evento atesta que suas
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declarações são verdadeiras. Autorizam o uso de sua imagem, de seu nome, o som de
sua voz, para fins de divulgação deste e de futuros eventos nos variados meios de
comunicação (TV, Rádio, internet, Jornais e revistas, fotos e filmagens), sem que isso
traga qualquer ônus para a organização do evento , para seus patrocinadores e para os
veículos de comunicação presentes ao evento, em forma de indenização. Ficam os
professores ou chefes de delegações, responsáveis por atestar a saúde física e mental de
seus atletas, no ato da sua inscrição, visto já terem, como manda a lei, os atestados
médicos de seus alunos, que atestam tal situação de saúde e boa forma.
Manaus, Amazonas 20 de fevereiro 2020.
Federação Amazonense de Jiu Jitsu Esportivo – FAJJE
Presidente: Luis Neto
Contatos da Organização do Evento:
Rua Comendador Matos Areosa, 423. Santo Antonio. Manaus/Amazonas
e-mail Oficial do evento: fajjeamazonas@gmail.com
email checagem: fajjechecagem@gmail.com
fone/what: 92 99117-5444

