Confederação Brasileira de Jiu-jitsu Olímpico
A CBJJO TEM A HONRA DE CONVIDÁ-LO A PARTICIPAR DO SULAMERICANO DE JIU-JITSU OLIMPICO DE 2019.

DADOS DO EVENTO
Data: 23/02/2019.
Local: Endereço: Estrada São Pedro De Alcântara - Vila Militar, Rio De Janeiro – Cep 21615-435. Abertura Das Inscrições: 14/12/2018

VALOR PROMOCIONAL DE CADA INSCRIÇÃO:
A) Dia, 14/01/2019 até o dia 24/01/2019 Valor 85,00 (Oitenta e Cinco Reais).
B) Dia 28/01/2019 até o dia 11/02/2019 Valor 95,00 (Noventa e Cinco Reais)
C) Valor da inscrição após o dia 11/02/2019 R$ 110 (cento e dez reais)
Obs.: Fica a cargo da Confederação, cancelar ou estender a data junto ao valor promocional descrito acima.

FORMA DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será realizado através de boleto bancário, o atleta deverá entrar no site da CBJJO – Confederação Brasileira de JiuJitsu Olímpico, e após o preenchimento de todos os dados pessoas, será direcionado para o link boleto fácil, que gerará o referido
boleto bancário, o qual deverá ser pago único e exclusivamente até a data do vencimento.
2 - Informamos que após o pagamento do boleto, a Instituição Bancária somente informará a esta empresa recebedora (CBJJO), após
o prazo de 02 (dois) dias úteis.
2.1 - Em nenhuma hipótese, haverá estorno ou transferência, para outro atleta do valor pago pela inscrição, individual ou coletivo,
para participação do evento Sulamericano.
COMO REALIZAR SUA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO
3 - As inscrições serão realizadas única e exclusivamente na Confederação de Jiu-Jitsu Olímpico – CBJJO, através do site
WWW.CBJJO.COM.BR, clicando no link “inscrição no Evento”, onde constará o formulário de inscrição, que deverá ser preenchido em
nome do atleta, com todas as informações necessárias, tais como: Nome completo, sexo, equipe, faixa, peso, idade, categoria, e-mail,
telefone residencial e celular.
4 - Ao final do preenchimento do cadastro, o Atleta deverá clicar no link “cadastrar”, e somente assim, o cadastro estará arquivado no
banco de dados, sendo finalizado em 2 dias úteis após o pagamento do boleto.
5 - Caso não haja o pagamento do boleto até a data de vencimento, descrita no boleto e no Edital, automaticamente a inscrição do
atleta será cancelada.
6 - É importante ressaltar, que é de única e exclusiva responsabilidade do Atleta e do Professor, verificar na checagem todos os
dados informados no ato da inscrição relativos ao atleta, devendo respeitar a data do Edital no que se refere as alterações no
cadastro dos seus atletas, os quais serão checados pela Organização do Evento.
REGULAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO
7 - O atleta deverá estar com sua inscrição constada e exibida na checagem. Caso o ATLETA não apresente documento de
identificação pessoal com foto, nome completo e data de nascimento, será automaticamente impedido de competir no evento, por não
ter cumprido as exigências constantes no edital no ato da realização da inscrição.
CRONOGRAMA
1.
2.
3.

4.

15/02/2019 (Sexta-Feira) – Encerramento das inscrições às 23:30h.
A CBJJO poderá a qualquer tempo sem aviso prévio, alterar a data do encerramento, ou prorrogar o prazo das inscrições,
caso seja necessário.
11/02/2019 – Checagem parcial onde poderão ser realizadas alterações, correções e adequações com encerramento as
23:00h do dia 19/02/2019(terça-feira). Sendo de total responsabilidade do professor a verificação pela inscrição e checagem
de dados do atleta de forma obrigatória, não havendo comunicação do professor, o mesmo assume e confirma não haver
erro nos dados dos seus atletas inscritos.
20/02/2019 (quarta-feira) – Checagem definitiva, não existindo mais o direito de ser realizado qualquer tipo de alteração.

5.
6.

21/02/2019(quinta-feira) – Serão divulgados o cronograma e as chaves do Evento após as 18 horas.
OBS: No último dia da checagem, dia 19/02/2019(terça-feira), não poderá ser alterado o Atleta para categorias que não
tenham adversários, ou seja, não serão abertas novas categorias de peso e idade, somente será permitido o remanejamento
para as categorias com atletas já existentes.

ALTERAÇÕES
8 - Qualquer solicitação de alterações e/ou correções nas inscrições deverão sempre ser feitas dentro do prazo estabelecido do dia
11/02/2019 até 19/02/2019 no horário das 09:00 às 23:00h, através do e-mail alteracoes@cbjjo.com.br;
9 - Após a solicitação de alterações ou correções solicitadas no horário das 09h às 23h, o responsável que solicitou a mesma, deverá
entrar no site da CBJJO, para verificar se há alteração na checagem que foi realizada efetivamente.
10 - Caso não tenha ocorrido a referida alteração e/ou correção no prazo de 3 (três) horas após a solicitação (dentro do horário
comercial), o mesmo deverá mandar um novo e-mail alteracoes@cbjjo.com.br para Entidade.
11 - Após a data da checagem definitiva e no dia do evento não será realizada, de forma alguma e em nenhuma circunstância,
alterações e/ou correções, ficando ciente o atleta e o professor dessa data limite, sendo de total e exclusiva responsabilidade de
ambos, as informações prestadas quando do cadastro.
ATENÇÃO PROFESSOR
12 - Será da responsabilidade do professor, verificar se o pagamento da anuidade de sua agremiação, no valor de R$ 165,00 (Cento e
Sessenta e Cinco Reais), e o pagamento da filiação do atleta, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), estão em dia com a
Confederação, no que se refere ao ano vigente de 2019.
12.1 – EXCLUSIVAMENTE NESTE EVENTO (SULAMENTICANO )NÃO SERÁ COBRADO TAXA DE FILIAÇÃO.
12.2 - Todas as agremiações e filiações realizadas a partir do dia 13 de setembro de 2018 terá a chancela de 2019.
Obs: A Confederação Brasileira de Jiu-jitsu Olímpico (CBJJO), vem informar neste Edital , que se reserva o direito de adiar ou
antecipar o Evento, ou em casos extremos, cancelar o mesmo, tudo isso de acordo com o número de inscritos e possibilidade do local,
por tratar-se de área militar e de um Centro multi-esportivo com diversas instalações, que depende de Autorização expressa para
realização de qualquer Evento Esportivo, seguindo desta forma, as diretrizes e ordens do referido Evento, o que será comunicado
através do site oficial da Confederação. só por fenômeno da natureza ou alguma coisa no ginásio.
CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS
13 - Todos os documentos apresentados pelos atletas e pelas agremiações, poderão ser checados a qualquer tempo, pela
confederação a fim de que possa ser averiguada a veracidade dos mesmos.
14 - Quando o Atleta realizar a inscrição, estará autorizando, automaticamente, de forma gratuita e sem qualquer ônus, à
Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico, a utilização de imagem, tais como: fotos, vídeos, entre outros, em todos os meios de
divulgação possíveis, quer sejam na mídia impressa (livros, catálogos, revista, jornal, entre outros), televisiva (propagandas para
televisão aberta ou fechada, vídeos, filmes, entre outros), radiofônica (programas de rádio/podcasts), escrita e falada, Internet,
Banco de dados informatizados, Multimídia, “home vídeo”, DVD, entre outros, e nos meios de comunicação interna, como jornal e
periódicos em geral, na forma de impresso, voz e imagem.
FAIXA ETÁRIA
15 - A faixa etária e a idade do atleta será definida pelo ano de nascimento
·

NASCIDOS EM 2015 E 2014 (04 E 05 ANOS) - LUTAM COMO IDADE ÚNICA (TABELA DE PESO 05 ANOS).

·

NASCIDOS EM 2013 E 2012 (06 E 07 ANOS) - LUTAM COMO IDADE ÚNICA (TABELA DE PESO 07 ANOS).

·

NASCIDOS EM 2011 E 2010 (08 E 09 ANOS) - LUTAM COMO IDADE ÚNICA (TABELA DE PESOS 09 ANOS).

·

NASCIDOS EM 2009 E 2008 (10 E 11 ANOS) - LUTAM COMO IDADE ÚNICA (TABELA DE PESOS 11 ANOS).

·

NASCIDOS EM 2007 E 2006 (12 E 13 ANOS) - LUTAM COMO IDADE ÚNICA (TABELA DE PESOS 13 ANOS).

·

NASCIDOS EM 2005 E 2004 (14 E 15 ANOS) - LUTAM COMO IDADE ÚNICA (TABELA DE PESOS 15 ANOS).

·

NASCIDOS EM 2003 E 2002 (16 E 17 ANOS) - LUTAM COMO IDADE ÚNICA (TABELA DE PESOS 17 ANOS).

·

NASCIDOS EM 2001 E 1990 - LUTAM - ADULTO (18 À 29 ANOS).

·

NASCIDOS EM 1989 E 1984 - LUTAM - MASTER 01 (30 À 35 ANOS).

·

NASCIDOS EM 1983 E 1979 - LUTAM - MASTER 02 (36 À 40 ANOS).

·

NASCIDOS EM 1978 E 1974 - LUTAM - MASTER 03 (41 À 45 ANOS).

·

NASCIDOS EM 1973 E 1969 - LUTAM - MASTER 04 (46 À 50 ANOS).

·

NASCIDOS EM 1968 E ANOS ANTERIORES - LUTAM - MASTER 05 (51 ANOS EM DIANTE).
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OBSERVAÇÕES
1)
2)
3)
4)

A inscrição do Atleta será feita pela maior idade da categoria de peso, ou seja, se o atleta tiver 16 anos e categoria médio, ele
lutará como de 17 anos categoria leve, assim sendo, nas faixas etárias até o juvenil após seguindo de forma normal.
Atletas faixas branca e cinza até a idade de 15 anos lutarão como faixa única.
Atletas faixa laranja e verde lutarão como faixa única.
Somente os 03 (três) primeiros colocados de cada categoria de peso podem se inscrever no absoluto, sendo apenas 02 (dois)
atletas por equipe registrada:

REGRAS A SEREM CUMPRIDAS PARA TODOS DO ABSOLUTO.
Somente poderão se inscrever os 03 (três) semifinalistas, sendo dois por equipes, assim a Confederação informa que somente
haverá premiação em dinheiro existindo a inscrição de no mínimo 10 (dez) atletas participantes, não havendo o número mínimo
preenchido na referida faixa etária e graduação, a premiação outorgará o título de campeão da categoria absoluto e a premiação de
cinturão, somente para o campeão, informamos ainda que os finalistas deverão obrigatoriamente realizar o combate, mesmo sendo
da mesma agremiação para que receba a premiação
Na categoria juvenil (masculino e feminino) somente poderão se inscrever, cumprindo a regra descrita acima, os atletas das
categorias: médio, meio pesado, pesado, superpesado e pesadíssimo. Por isso, ao termino de cada chave os atletas medalhistas,
deverão dirigir-se a mesa central, para efetuar a devida inscrição.
JUVENIL MASCULINO E FEMININO.

•

Faixa azul : R$ 300,00 (trezentos reais) ao campeão somente, cinturão ou medalha.

ADULTO MASCULINO E FEMININO

•
•
•

Faixa Marrom e preta: premiação de R$ 1.000 (mil reais)
Faixa Roxa: R$ 500,00 (quinhentos reais)
Faixa Azul: R$ 300,00 (trezentos reais)
Premiação em dinheiro somente ao campeão, cinturão ou medalha.
Faixa Branca: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) - ao campeão somente medalha, placa ou troféu.

obs: só poderão se inscrever os 04 (quatro) medalhistas e caso exista o absoluto será com o número mínimo de 10 atletas inscritos e
participantes.
ABSOLUTO MASTER 01, 02, 03, 04 E 05 MASCULINO E FEMININO (Todos em faixa etária).

•
•
•

Faixa Marrom e Preta lutam juntos R$ 1.000,00(um mil reais)
Faixa Roxa - Premiação de R$ 400,00(quatrocentos reais)
Faixa azul - Premiação de R$ 300,00 (trezentos reais).
Premiação em dinheiro somente ao campeão, cinturão ou medalha.
Faixa Branca - Premiação de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) - Ao campeão somente medalha, placa ou troféu.

RESPONSABILIDADE
16 - O participante ou seu Representante e Professor declara(m) no ato da inscrição, ter(em) pleno conhecimento da natureza,
finalidade e riscos envolvidos na prática de Jiu-Jitsu, mesmo os originados por negligência, culpa e imprudência; é livre e
voluntariamente decide incorrer nestes riscos.
17 - REGULAMENTO DO RANKING ANUAL DE 2019 NO SITE
18 - O Atleta e/ou Professor no ato da inscrição, isentam a CBJJO, seus diretores, bem como seus dirigentes, instrutores, equipe de
apoio prepostos de qualquer natureza, de toda e qualquer responsabilidade por danos materiais, pessoais, morais, à imagem, ou de
qualquer outra espécie, que venham a ser causados à sua pessoa ou aos seus bens.
19- Premiação por Equipes serão definidas: Troféus do 1º ao 5º colocado no somatório geral das categorias.
20- Premiação para os Atletas 1º, 2º e um 3º colocado, o que perder para o Campeão na semi-final
INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES:
Preferencialmente por e-mail: alteracoes@cbjjo.com.br
Telefones de contato: 21-41192764 / WhatsApp 21-967426457 (horário das 09 às 23h).
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