CIRCUITO MS DE JIU-JITSU 2019
9ª ETAPA – OPEN FIGUEIRÃO

A Federação Sul Matogrossense de JIu-Jitsu , tem a honra de convidar você e toda sua equipe
para participar da 9ª Etapa do Circuito MS de Jiu-Jitsu 2019, OPEN FIGUEIRÃO , que se realizará no
sábado dia 19 de outubro de 2019 as 12:00, na cidade de Figueirão-MS.
“O CIRCUITO MS DE JIU-JITSU 2019” é um projeto elaborado pela FSMJJ, entidade
presidida pelo professor Fábio Rocha.

Realização: FSMJJ |

Coordenação do evento: Fábio Rocha (67) 99170-9773

As Inscrições deverão ser feitas pelo site www.fsmjj.com.br,

OS ATLETAS DEVERÃO CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDENCIA.
PRÉ-CHECAGEM - CHEGADA DAS EQUIPES - 11h30min.

INICIO DA COMPETIÇÃO- 12:00h

15:30hs Categoria Azul Adulto e master

12:00hs categoria juvenil Faixa Branca e Azul

16:00hs Categoria Branca Adulto e master

12:30hs FESTIVAL KIDS 04 a 07 anos
13:00hs categoria Infantil I ao IV

As inscrições para a Categoria Absoluto serão

13:30hs Categoria Adulto Feminino

realizadas após a premiação de sua categoria e só

13:45hs Categoria Preta Adulto e Master

serão realizadas caso haja no mínimo 8 atletas de

14:00hs Categoria marrom Adulto e Master

equipes diferentes.

15:00hs categoria roxa Adulto e Master

REGULAMENTO:

1. Todas as inscrições deverão ser feitas até a Segunda-feira que antecede o evento para inclusão
dos nomes na checagem, todas as alterações deverão ser feitas até quinta-feira que antecede o
evento as 18:00 (dezoito horas).
2. A competição por equipe se dividirá em Infantil e Juvenil - Adulto e Master;
3. A pontuação e as regras das lutas serão de acordo com as regras da Federação Sul
Matogrossense de Jiu-Jitsu (FSMJJ) e a contagem de pontos para a equipe obedecerá aos
seguintes critérios: Campeão- 9pontos; Vice-Campeão – 3 pontos; e Terceiro Lugar – 1 ponto.
4. O atleta e ou a equipe que não comparecer ao tatame após a 3ª chamada será desclassificado por
W.O e não terá direito a devolução da taxa de inscrição.
5. Os pontos para o ranking individual: 900pts Campeão, 300pts vice-campeão e 100pts terceiro
lugar;
6. O titular da equipe participante fica diretamente responsável pelos seus competidores dentro e fora
do tatame assim como pelas atitudes dos torcedores que os acompanham, sendo passível de
punição caso haja qualquer invasão, xingamento, agressão ou perturbação do evento;
7. A idade é válida pelo ano de nascimento;
8. O atleta não poderá lutar duas categorias que não sejam sua categoria e absoluto;
9. Cabe ao professor autorizar e se responsabilizar por um atleta juvenil lutar a categoria adulto;
10. Todos os atletas deverão estar portando a carteira de filiação da FSMJJ 2019;

INSCRIÇÕES:
1. Valor das inscrições: Juvenil, Adulto e Master R$ 65,00, Festival e Infantil R$ 55,00, e deverão
portar a carteira de filiação FSMJJ.
2. Todas as academias deverão ser agremiadas (GRATUITAMENTE) Com um professor faixa
PRETA RESPONSAVEL!
3. Cada equipe só poderá inscrever até 02 (dois) por absoluto;
4. A organização do evento poderá adiar ou cancelar o evento caso haja motivo de força maior.

PESAGEM:
1- Todos os atletas pesarão NA HORA DA LUTA;
2- Todas as categorias se referem ao atleta de kimono completo;
3- Não será feito remanejamento, o atleta que exceder o peso não lutará mais outra

categoria e nem o absoluto.
Caso o atleta não tenha luta em sua categoria, cabe ao professor do atleta verificar a checagem
e redirecionar seu atleta para categoria com luta. Não serão feitas “lutas casadas”.

PREMIAÇÃO:
1- Medalhas para os três primeiros lugares de cada categoria – 1º, 2º, e 3º lugares. Não haverá
disputa pelo 3º lugar, o campeão puxa o 3º colocado;

2- Troféu de 1º ao 5º lugar para as equipes.

ABSOLUTOS:

1- Absoluto feminino adulto: colorida (regras de faixa azul);
2- Absoluto masculino adulto: marrom e preta juntos.
3- O absoluto adulto e máster serão juntos.

PEDIMOS A TODOS OS PROFESSORES E ATLETAS QUE FIQUEM ATENTOS AOS PRAZOS,
POIS SOMENTE COM A ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS ENVOLVIDOS, PODEREMOS
ALCANÇAR UMA EXCELÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO.

TABELA DE PESO:
MASCULINO / FEMININO
Categoria Especial - Festival

4 a 7 anos
Peso Livre

TABELA OFICIAL RANKING 2019
CIRCUITO MS 2019 - 10 ETAPAS
MASCULINO / FEMININO

PESO
PENA
LEVE
MÉDIO
MEIO PESADO
PESADO
SUPER PESADO
PESADISSIMO

INFANTIL I
8 a 9 anos

---

-25K
-30K
-35K
-40K
-45K
+45K

INFANTIL II
10 a 11 anos
-30K
-35K
-40K
-45K
-50K
-55K
+55K

INFANTIL III
12 a 13 anos
-35K
-40K
-45K
-50K
-60K
-70K
+70K

INFANTIL IV
14 a 15 anos
-40K
-45K
-50K
-60K
-70K
-80K
+80K

OBS: CATEGORIA BRANCA SEPARADA DOS COLORIDOS
MASCULINO
FEMININO
JUVENIL
ADULTO MASTER I MASTER II MASTER III
JUVENIL
ADULTO MASTER I
16 e 17 anos 18 a 29 anos30 a 35 anos36 a 41 anos + 41 anos
16 e 17 anos 18 a 29 anos + 30 anos
-50K
-62K
-62K
-69K
-69K
-55K
-55K
-62K
-60K
-69K
-69K
-85K
-85K
-65K
-62K
-80K
-70K
-77K
-77K
-100K
-100K
-75K
-70K
+80K
-80K
-85K
-85K
+100K
+100K
+75K
-80K
+80K
-94K
-94K
+80K
+80K
-100K
-100K
Categorias: Branca / Azul e Roxa
+100K
+100K
Categoria: Marrom e Preta Absoluto

-----

-------

-------

-----

