EDITAL

1-CONVITE:
O diretor de eventos Marcelo Porcão, tem o prazer de convidar todos os dirigentes e os
seus respectivos atletas de todas as agremiações esportivas de Jiu-Jitsu dos Estados do
NE e dos demais Estados brasileiros, para O OPEN AGRESTE DE JIU-JITSU, que
será realizado no dia 03 de Julho de 2022 (ver no item 3 deste edital), com início
previsto para às 08:00h, no GINÁSIO MUNICIPAL DE CARUARU, localizado no
centro em Caruaru PE.
O evento, tem como objetivo principal, a confraternização, divulgação e premiação dos
melhores atletas com Kimonos do JIU-JITSU BRASILEIRO.
2- DO EVENTO:
Este evento é aberto para atletas KIDS até FAIXA ROXA MÁSTER 6, de galo até
pesadíssimo.
TODOS OS ATLETAS IRÃO LUTAR COM KIMONO.
Haverá disputas sem limite de número de inscritos por categoria, podendo as academias
inscreverem quantos atletas quiserem.
Haverá disputas dos ABSOLUTOS com premiações descritas conforme item 6 deste
edital.
3- DATA DO EVENTO:
O evento será realizado no dia 03 de JULHO de 2022 (Domingo), com cronograma a
ser divulgado no site do evento no dia 01 de JULHO de 2022, Sexta-feira, às 17h.
Após a divulgação do cronograma no site do evento, não haverá mudanças, tornando-o
definitivo.

4- INSCRIÇÕES:
A inscrição deverá ser feita exclusivamente através do site www.aligabjj.com.br

O pagamento deverá ser feito via:
● BOLETO
● PIX
● TRANSFERÊNCIA

que ficará ativo até o dia 01 de JULHO de 2022, às 23h59.
Valor Inscrição:
* Pré-Mirim até Juvenil (Masculino e Feminino) - R$ 65,00
* Projeto social - R$ 50,00
*Adulto e Máster masculino e feminino
R$ 85,00

Sendo as inscrições on-line, os nomes dos atletas serão automaticamente encaminhados
para suas respectivas categorias de faixa e peso, podendo a checagem ser feita durante
todo o período aberto para as inscrições.
Caso chegue o dia 30 de JUNHO de 2022 e mesmo após o pagamento da inscrição o
atleta constatar que seu nome não consta na checagem final, o mesmo deverá
encaminhar o comprovante do mesmo para o WhatsApp (81) 9.9972-5438 para que
seja feito, de forma administrativa a inclusão em sua respectiva categoria.
Será de responsabilidade do atleta e/ou seu professor, acompanhar a checagem final.
Caso o atleta e/ou professor constate que o nome do atleta não consta na chave
correspondente à sua inscrição, o atleta não será mais incluído pra lutar o evento e não
terá o valor de sua inscrição reembolsado.

5- DAS PREMIAÇÕES:
Os atletas do 1º ao 3º lugar receberão medalhas exclusivas do evento.
Para a Equipe campeã terá um prêmio de troféu e o valor em dinheiro de R$1.500,00 ou
R$2.500,00
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
Premiação por equipes será de R$1.500,00 se o evento atingir a marca de 500 atletas
PAGANTES.
Premiação por equipes será de R$2.500,00 se o evento atingir a marca de 750 atletas
PAGANTES.
Atingir menos que 500 atletas PAGANTES, a premiação será apenas de troféus.

Para os absolutos, além das medalhas, ofereceremos uma premiação especial em
dinheiro, a premiação total do ABSOLUTO JUVENILCOM KIMONO, (juntos)
Masculino, serão assim distribuídas:

PREMIAÇÃO ABSOLUTO JUVENIL MASCULINO

FAIXA BRANCA :
1º Lugar : R$ 300,00 + Medalha
2° Lugar : Medalha
3° Lugar: Medalha

FAIXA AZUL :
1º Lugar : R$ 300,00 + Medalha
2° Lugar : Medalha
3° Lugar: Medalha

OBS : SÓ HAVERÁ O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO MÁXIMA DO
ABSOLUTO JUVENIL, SE HOUVER NO MÍNIMO 08 (OITO) INSCRITOS POR
FAIXA, PRESENTES NO MOMENTO DA LUTA.
CASO HAJA DE 5(cinco) A 7 ( SETE ) INSCRITOS POR FAIXA, PRESENTES NO
MOMENTO DA LUTA, A PREMIAÇÃO PASSARÁ A SER 50% DO VALOR
TOTAL A SER PAGO EM DINHEIRO OU PIX , COM MEDALHAS PARA 2°
LUGAR E PARA OS TERCEIROS LUGARES.

ABSOLUTO ADULTO E MÁSTER JUNTOS MASCULINO

BRANCA R$500,00
AZUL R$500,00
ROXA R$500,00

ABSOLUTO ADULTO E MÁSTER JUNTOS
FEMININO

BRANCA R$300,00
AZUL/ROXA R$300,00

OBS : SÓ HAVERÁ O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO MÁXIMA DO
ABSOLUTO MASCULINO, SE HOUVER NO MÍNIMO 08 (OITO) INSCRITOS
POR FAIXA, PRESENTES NO MOMENTO DA LUTA.
CASO HAJA DE 5(cinco) A 7 ( SETE ) INSCRITOS POR FAIXA, PRESENTES NO
MOMENTO DA LUTA, A PREMIAÇÃO PASSARÁ A SER 50% DO VALOR
TOTAL A SER PAGO EM DINHEIRO OU PIX , COM MEDALHAS PARA 2°
LUGAR E PARA OS TERCEIROS LUGARES.

OBS : SÓ HAVERÁ O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO MÁXIMA DO
ABSOLUTO FEMININO, SE HOUVER NO MÍNIMO 06(SEIS) INSCRITOS POR
FAIXA, PRESENTES NO MOMENTO DA LUTA.
CASO HAJA DE 4(QUATRO) A 7 ( SETE ) INSCRITOS POR FAIXA, PRESENTES
NO MOMENTO DA LUTA, A PREMIAÇÃO PASSARÁ A SER 50% DO VALOR
TOTAL A SER PAGO EM DINHEIRO OU PIX , COM MEDALHAS PARA 2°
LUGAR E PARA OS TERCEIROS LUGARES.

7- PREMIAÇÃO DAS EQUIPES:
1° LUGAR – TROFÉU + R$ 1.500,00 ou R$2.500,00(ver informações logo a cima)
2° LUGAR – TROFÉU
3° LUGAR – TROFÉU

8- DO REEMBOLSO:
O valor da inscrição não é reembolsável.

9- DA PESAGEM:
A pesagem acontecerá com o Kimono+Faixa conforme a regra CBJJ (disponível no link
http://cbjj.com.br/info/uniforme/ ), antes da primeira luta do horário estipulado no
Cronograma para início das disputas das categorias. Os competidores devem estar
presentes 60 MINUTOS (UMA HORA) antes do início das disputas das categorias
descrita no cronograma do evento que sairá no site no dia 30 de Junho de 2022, às 17h
(PREVISÃO).

Todos os atletas das categorias pré mirim á ‘Juvenil, máster e adulto, deverão portar
documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, PASSAPORTE, CARTEIRA DE
TRABALHO, CARTEIRAS DE FEDERAÇÕES DE JIU-JITSU DO ANO DE 2021e
2022 VÁLIDAS), na hora da pesagem.
Obs: carteira de estudante não serve, por não ser documento oficial.

10- DA TABELA DE PESOS:
Os pesos são os estabelecidos pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu - CBJJ e podem
ser
visualizadas no site https://campfacil.com.br/eventos/copa_kids/peso10.png na tabela
disponível a todos, lembrando que as categorias de Pré-Mirim, Mirim, Infantil I e II,
Infanto-Juvenil I e II e Juvenil foram aproximadas em idades e pesos, e as faixas serão
distribuídas em branca e coloridas (cinza, amarela, laranja e verde).
As inscrições deverão ser feitas observando os pesos com kimono.

11- DAS REGRAS DO EVENTO:
As regras utilizadas será as estabelecidas pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu CBJJ e
podem ser visualizadas no site http://www.cbjj.com.br/regras.htm

10- DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ATLETAS:
Teremos no local do evento socorristas e/ou bombeiros civis para avaliar as condições
físicas dos atletas e para prestar os primeiros socorros que porventura vierem necessitar.

No caso de haver necessidade de uma Ambulância para remoção dos acidentados, será
acionada a do SAMU.
O retorno ao evento ou a locomoção até sua residência ou alojamento será de inteira
responsabilidade do atleta.

12- DO ALOJAMENTO PARA OS ATLETAS:
É de praxe no Jiu-Jitsu, as academias oferecerem para seus parceiros de luta os seus
tatames para que os atletas possam se alojar. Desta forma, pedimos aos atletas para que
entrem com contato com suas academias, para disponibilizarem seus espaços para
acomodar os atletas que vêm de fora do estado.
Os que forem ficar nas academias deverão trazer seu kit de higiene pessoal, travesseiro,
lençol, repelente, etc.

13- DAS RESPONSABILIDADES:
Ao se inscreverem nos eventos realizados por Marcelo porcão, 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 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.

14- DA DISCIPLINA NO EVENTO:
O atleta, ou telespectador, que se exaltar nas suas condutas, será convidado a retirar-se
do evento de forma educada. Se o mesmo não contribuir serão tomadas as medidas
legais e cabíveis conforme a Lei.
Atleta que agredir qualquer pessoa (staff, arbitragem, organização e público presente)
com xingamentos de baixo escalão e/ou agredir fisicamente, será expulso de todas
competições realizadas pela organização e será instaurado inquérito policial pra
averiguar os fatos, dessa forma a DIRETORIA do evento irá tomar as medidas cabíveis,
judicialmente em relação a isso, ressalva ainda que toda equipe a qual o atleta faz parte
estará desclassificada, perdendo todos os pontos que somar pra contagem geral, e se

ainda houver atletas da mesma equipe em chaves que venham posteriormente acontecer
lutas, esses atletas serão tirados das chaves e impedidos de competirem.
O staff e/ou árbitro que se dirigir de forma mal educada a alguém de qualquer equipe,
atleta ou público presente, levará suspensão nos próximos eventos, como forma de
punição, e se ainda houver agressão verbal ou física por partes de staff e/ou árbitros há
algum professor, atleta ou público, os mesmo serão expulso de nosso quadro de equipe.

15- DO CRONOGRAMA DAS LUTAS:
O evento terá início às 08:00h, com abertura do evento e iniciação das lutas na presença
de todas as delegações.
O cronograma completo estará disponível no site de inscrição:
WWW.ALIGABJJ.COM.BR no dia 30 de JUNHO de 2022, ás 17h.

Aguardamos todos os senhores professores e seus atletas para este evento, esperançosos
de que estaremos dando um passo importante e significativo para o desenvolvimento do
Jiu-Jitsu em nosso Estado.

Desde já agradecemos a colaboração e participação de todos.
Um abraço.

MARCELO SOUSA
DIRETOR DE EVENTOS
A LIGA / MBUSINESS

