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FORTALEZA/CEARÁ, 18 de março de 2018 
 
 
 

 EDITAL  
 

A FJJLP-CE tem a honra de convidar todos os atletas do ESTADO DO CEARÁ e estados vizinhos, do BRASIL e do mundo, estes 

filiados e suas respectivas agremiações e também os não filiados a se filiarem, para participar do  OPEN CEARÁ BJJ PRO GI NOGI 2018 

que será realizado na cidade de FORTALEZA/CE no dia 18 de março de 2018 (domingo), com início previsto para às 08:00 horas, no 

Ginásio Poliesportivo do Clube Náutico Atlético Cearense, localizado á Av. da Abolição, 2727 - Meireles, Fortaleza - CE, Cep. 60.165-

081.  Esse evento tem como o objetivo principal a confraternização, divulgação e premiação dos melhores do Jiu jitsu (GI) e Submiss ion 

(No Gi), valendo pontos e inaugurando o RANKING OFICIAL FJJLPCE 2018.    
 

  

INSCRIÇÕES:  

  

Poderão participar atletas de todas as categorias de acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Lutas Profissiona is – CBLP.  

  

➢ Os atletas filiados deverão estar com suas carteiras de identidade (RG) motorista ou documento oficial com foto ou qualquer 

outro documento oficial, as mesmas deveram ser apresentadas impreterivelmente nas inscrições e no local das disputas. Atletas 

de outros estados ou do exterior deverão apresentar a identidade (RG) ou Passaporte.  

  

➢ Os atletas do Ceará não filiados deverão filiar-se apresentando os documentos necessários (Cópia da identidade ou certidão de 

nascimento se menores, diploma de graduação de faixa ou declaração do professor Faixa preta filiado, atestado médico, foto 3x4 e a 

taxa O800). Os filiados deverão renovar anualmente suas filiações com atualizações de endereços, e-mails e telefones.   
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PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO 
  

➢ Poderá ser realizado na rede bancária, ou seja, depósito identificado realizado na boca do caixa, transferência bancária ou 
pessoalmente pelo representante junto com os demais documentos, apresentando a carteirinha da FJJLPCE 2016/17 IDENTIDADE 

CIVIL - RG com a ficha de inscrição e todos os dados (idade, peso e faixa), ou ainda serem escaneados e enviados por e-mail ou pelo 

WhatsApp:  

  INSCRIÇÃO POR EMAIL  

Poderá ser realizado na rede bancária, ou seja, depósito identificado realizado na boca 
do caixa, transferência bancária ou pessoalmente pelo representante junto com os 
demais documentos, apresentando a carteirinha da FJJLPCE 2015/16 IDENTIDADE CIVIL 

com a ficha de inscrição e todos os dados (idade, peso e faixa), ou ainda serem escaneados 
e enviados por e-mail ou pelo WhatsApp  

INSCRIÇÃO PELO WHATSAPP 

  

ROBSON SÁ (041 85) 99931.2112  
Poderá ser realizado na rede bancária, ou seja, depósito identificado realizado na 

boca do caixa, transferência bancária ou pessoalmente pelo representante junto 

com os demais documentos, apresentando a carteirinha da FJJLPCE 2015/16 

IDENTIDADE CIVIL com a ficha de inscrição e todos os dados (idade, peso e faixa), ou 
ainda serem escaneados e enviados por e-mail ou pelo WhatsApp   

 

  

 

 

 

 

 

  

inscricaofjjlpce@gmail.com   
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PERÍODO DE INSCRIÇÕES E TAXAS P/ TODAS AS FAIXAS: 
  

 

LOTE 01  
ATÉ DIA 03.MARÇO 

LOTE 02  
ATÉ DIA 10.MARÇO 

LOTE 03  
 ATÉ DIA 14.MARÇO 

 

 

 

ATLETAS DE PROJETOS 

SOCIAIS CADAS TRADOS 
(ATÉ 16 ANOS A SE COMPLETAREM EM 2018) 

 

VALOR: 

JIU JITSU GI...........R$ 35,00. 

 JIU JITSU NOGI.......R$ 35,00. 
 

VALOR COMBINADO: 
            JIU JITSU GI + NOGI 

       R$ 60,00 
 

 
VALOR: 

JIU JITSU GI...........R$ 35,00. 

 JIU JITSU NOGI.......R$ 35,00. 
 

VALOR COMBINADO: 
            JIU JITSU GI + NOGI 

       R$ 60,00 
 

 
VALOR: 

JIU JITSU GI...........R$ 35,00. 

 JIU JITSU NOGI.......R$ 35,00. 
 

VALOR COMBINADO: 
            JIU JITSU GI + NOGI 

       R$ 60,00 
 

    

 

 

ATLETAS DAS 

CATEGORIAS MIRIM-

INFANTIL-INFANTO 

JUVENIL. 

 
VALOR: 

JIU JITSU GI...........R$ 50,00. 

 JIU JITSU NOGI.......R$ 50,00. 
 

VALOR COMBINADO: 
            JIU JITSU GI + NOGI 

       R$ 80,00 
 

 
VALOR: 

JIU JITSU GI...........R$ 55,00. 

 JIU JITSU NOGI.......R$ 55,00. 
 

VALOR COMBINADO: 
            JIU JITSU GI + NOGI 

       R$ 90,00 
 

 
VALOR: 

JIU JITSU GI...........R$ 60,00. 

 JIU JITSU NOGI.......R$ 60,00. 
 

VALOR COMBINADO: 
            JIU JITSU GI + NOGI 

       R$ 100,00 
 

 

 

 

ATLETAS DAS 

CATEGORIAS JUVENIL-

ADULTO-MASTER E 

SENIOR. 

 
VALOR: 

JIU JITSU GI...........R$ 60,00. 

 JIU JITSU NOGI.......R$ 60,00. 
 

VALOR COMBINADO: 
            JIU JITSU GI + NOGI 

       R$ 100,00 
 

 
VALOR: 

JIU JITSU GI...........R$ 65,00. 

 JIU JITSU NOGI.......R$ 65,00. 
 

VALOR COMBINADO: 
            JIU JITSU GI + NOGI 

       R$ 110,00 
 

 
VALOR: 

JIU JITSU GI...........R$ 70,00. 

 JIU JITSU NOGI.......R$ 70,00. 
 

VALOR COMBINADO: 
            JIU JITSU GI + NOGI 

       R$ 120,00 
 

    

 

 

 

 

ABSOLUTOS. 
JUVENIL/ADULTO/MASTER/SENIOR 

 
VALOR: 

JIU JITSU GI...........R$ 70,00. 

 JIU JITSU NOGI.......R$ 70,00. 
 

VALOR COMBINADO: 
            JIU JITSU GI + NOGI 

       R$ 110,00 
 

 
VALOR: 

JIU JITSU GI...........R$ 70,00. 

 JIU JITSU NOGI.......R$ 70,00. 
 

VALOR COMBINADO: 
            JIU JITSU GI + NOGI 

       R$ 120,00 
 

 
VALOR: 

JIU JITSU GI...........R$ 70,00. 

 JIU JITSU NOGI.......R$ 70,00. 
 

VALOR COMBINADO: 
            JIU JITSU GI + NOGI 

       R$ 130,00 
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ATENÇÃO  
  

➢ Os atletas que irão disputar as categorias do “absoluto” deverão obrigatoriamente estar inscritos em sua categoria de peso na  mesma 

faixa etária e graduação de faixa. Apenas uma categoria de peso e mais o ABSOLUTO da mesma Faixa Etária poderão somar para o 

RANKING OFCIAL 2018 

➢ Os juvenis não poderão lutar na categoria “adulto”.    

➢ O sênior poderá lutar no máster e no adulto, e o máster poderá lutar no adulto, e poderão lutar ao mesmo tempo em todas as categorias 

em que seja permitida sua participação.  

➢ É vetado a qualquer atleta lutar em mais de uma graduação, caso aconteça à tentativa de ludibriar a organização, o mesmo rece berá 

uma punição exemplar.  Em nenhuma hipótese haverá devolução de inscrições, com exceção no caso de cancelamento do evento em 

virtude de situações de risco ou catástrofe. O adiamento poderá acontecer por motivos de força maior. Serão informados com 

brevidade e antecedência o novo local e data. 

➢ Em caso de problemas justificados o atleta inscrito não tiver condições de participar sua inscrição poderá ser transferida para um 

outro atleta ou para um outro evento da Fjjlpce.  
  

   

LOCAL DE INSCRIÇÃO:   

NÁUTICO ATLÉTICO CEARENSE PROCURAR PELO ROBSON SÁ  -   OI  (85) 98756.5701 - TIM (85) 99931.2112.  

Os pagamentos realizados por meio bancário, deverão acontecer preferencialmente, através de transferências bancárias ou direto na 

boca do caixa, como DEPÓSITO IDENTIFICADO (nome, cpf ou cnpj) em favor da:  
  

FEDERAÇÃO DE JIU JITSU E LP DO ESTADO DO CEARÁ  
BANCO DO BRASIL.  

Agência: 3140-2  

Conta: N°13.619-0  

BANCO DO BRADESCO  

Agência: 0741-2  

Conta: N°23966-6  

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  

Agência: 1048  Op. 003 

Conta: N°3223-8  

Podem fazer depósitos nas  

AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO BRASIL  

  Podem fazer depósitos nas  

AGÊNCIAS LOTÉRICAS DA CAIXA  

  

ATENÇÃO: Não serão aceitos depósitos em caixas eletrônicos.  
  

FILIAÇÃO ON LINE  
  

Os atletas devem preencher e assinar a ficha com todos os dados e enviar junto com uma foto, carteira de identidade, os menores de idade 

devem mandar o registro de nascimento, e atestado médico comprovando estarem aptos para as disputas desportivas dentro do Jiu jitsu, 

tudo deve ser ESCANEADO, anexado e enviado em PDF ou WORD, para o site – www.fjjlpce.com  
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 PREMIAÇÃO.  

  

 PREMIAÇÃO PARA OS ATLETAS JIU JITSU GI :  
  

➢ Medalhas Zanoello para os atletas do 1º ao 3º lugar em todas as categorias de pesos e absolutos.  
  

 

TODOS OS ABSOLUTOS RECEBERÃO 

50% DO VALOR ARRECADADO 

NO RESPECTIVO ABSOLUTO 

 

 

 PREMIAÇÃO PARA AS EQUIPES JIU JITSU GI NOGI  

 TROFÉUS PARA AS CINCO PRIMEIRAS.  

  

    

OBSERVAÇÕES: PARA JIU JITSU (GI) E SUBMISSION (NO GI).  
  

1. Os 3º lugares de todas as categorias serão disputados pelos dois semifinalistas vencidos.  

2. As medalhas serão de 10 cm de diâmetro e 4,5 mm de espessura.  

3. Não serão entregues prêmios nas finais, caso não aconteçam às lutas. Mesmo que os atletas sejam da mesma equipe. 

Apenas em contusões comprovadas pela comissão médica do evento, pois, estaremos atentos às simulações.  

  

 

REGULAMENTO DE COMPETIÇÃO.  

 

O regulamento é o da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais CBLP. 
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4.1. A situação de golpe considerada encaixada, aquela em que o atleta defende o ataque de 
finalização, pois, caso não faça seria finalizado, não será mais entendida como uma simples 
vantagem, essa situação será entendida como um (01) ponto. Essa medida procura favorecer 
aquele atleta que busca insistentemente o objetivo maior do Jiu jitsu, que é o de finalizar. Assim, 
poderemos iniciar uma importante mudança no desenvolvimento das lutas.  

   
4.2. Os tempos das lutas serão de 05 minutos para ADULTO/MASTER E SENIOR (M/F) BRANCA, 
AZUL e ROXA, e de 06 minutos para MARROM e PRETA.  

  
4.3. Nas categorias absolutas femininas (azul e branca) e (Preta/marrom e roxa). A regra 
respeitará o tempo de duração da categoria mais graduada e com as restrições em relação a 
golpes não permitidos das categorias menos graduadas.  

 
4.4. Cessão de Direito de imagem e som de voz:  
 Ao se inscrever, competir, arbitrar, trabalhar, ou participar de qualquer forma do 
campeonato todos os envolvidos concordam, autorizam e declaram-se cientes da 
veiculação de seu nome, imagem e som de voz através de Televisão Aberta, Televisão a 
Cabo, TV IP,  

Rádio, Jornal, Revista, Telefone Móvel, Internet, DVD e acordam com qualquer forma de 
sua utilização, para divulgação do esporte, autorizando a Design Corp Comunicação 
Ltda, CNPJ:  
08.294.417/0001-16 a licenciá-las, sublicenciá-las, distribuí-las, no Brasil ou no 
exterior, pelo prazo de 200 anos, sem que isto enseje qualquer tipo de indenização atual 
ou futura.  
 

4.5. Dos Cuidados com a Saúde e Atendimento Médico de Emergência.  
O Atleta deve estar apto fisicamente para participar de campeonatos. É de sua responsabilidade 

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 de Profissional Qualificado.  
A Organização do evento manterá uma Ambulância com pessoal médico qualificado 
para atender eventuais emergências e realizar remoções para hospitais públicos de 
referência do Município caso seja necessário.  
  

   

TRIBUNAL DE RECURSOS 
 

O RECURSO INSTATANEO poderá ser impetrado de forma verbal direcionado a DIREÇÃO DE ARBITRAGEM e esta encaminha para a DIREÇÃO DO EVENTO, que receberá a taxa referente ao recurso (A taxa será no 

valor de R$ 100,00. Em caso de retificação será devolvido integralmente). Ao requerente caberá a apresentação de prova, através de vídeo produzido por câmeras de filmagens, câmeras fotográficas que 

filmam e ou filmagens por celulares. A chave do combate em questão ficará suspensa até que a banca do TRIBUNAL DE RECURSO INSTANTANEO julgue o recurso. Este deverá ser julgado e retificado ou mantido 

o resultado rapidamente, pois, assim não prejudicará o andamento das disputas. O resultado retificado não poderá ser questionado mais nesse tribunal, pois, o julgamento realizado por um colegiado 

compreendendo três julgadores competentes para esse mister, com isso, procuramos minimizar os possíveis equívocos ocorridos em questões de arbitragem. Ao árbitro que tenha três combates retificados, 

será declarado impedido de continuar arbitrando no mesmo evento, devendo entrar em período de reciclagem e curso específico para tal fim.  

  
A logística que exigirá o TRIBUNAL DE RECURSO INSTANTANEO.  

  
Material – Um tv lcd + um not book + cabos.   
Componentes – Diretor de Arbitragem + Coordenador de Arbitragem + Arbitro Neutro.  
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DOS UNIFORMES DE SUBMISSION (NOGI).  
  
NA MODALIDADE JIU-JITSU SEM QUIMONO (SUBMISSION), OS ATLETAS DEVEM SEGUIR AS SEGUINTES EXIGÊNCIAS DE VESTUÁRIO:  

  
• Homens  
Uso obrigatório de bermuda, sem bolsos ou com bolsos completamente fechados, sem botões, fechos ou qualquer peça plástica ou metálica que apresente risco ao oponente, e com o comprimento que atinja 

no mínimo abaixo da metade da coxa e no máximo até o joelho.  
É permitida a utilização de short ou calça de tecido elástico (colado ao corpo), desde que o atleta as utilize por baixo da bermuda regulamentar. Camisa de tecido elástico (colado ao corpo) com 

comprimento que cubra a linha da cintura da bermuda.   
   

 

 
• Mulheres  
Short, calça de tecido elástico (colado ao corpo) ou bermuda, sendo a bermuda sem bolsos ou com bolsos completamente fechados e com o comprimento que atinja no mínimo abaixo da metade da coxa e no 

máximo até o joelho. Camisa de tecido elástico (colado ao corpo) com comprimento que cubra a linha da cintura da bermuda.   

  
 

 Observação 1: Os atletas deverão se apresentar nos locais das disputas como no mínimo dois jogos de bermudas e shorts, um jogo em tom claro e outro em tom escuro. Devem ser em cores 

diferentes, mas nos tons claros ou escuros. Os atletas de bermudas e shorts em tons claros ficarão à esquerda do árbitro e os de bermudas e shorts em tons escuros do lado direito do 
árbitro.  

  
São cores permitidas:  
Estas devem estar em 80% do uniforme de luta  
As mangas devem ser da cor referente à graduação, ou seja, da cor da faixa do atleta competidor.  
  

TONS CLAROS  TONS ESCUROS  
Branco  

Amarelo  
Rosa  

Azul Claro (Céu)  

Preto  
Verde Escuro  

Vermelho  
Azul Royal.  

  
OBSERVAÇÃO 2:  
As cores dos coletes têm que ser obrigatoriamente nas cores postas na listagem, mas nas lutas a ordem das combinações de cores só será observada nas mangas que deverão ser nas cores 

das faixas respectivas e a cor clara do lado esquerdo do arbitro e a cor escura do lado direito. Ficando livre a variação de cores.  
  
O Brasão da Equipe deve obrigatoriamente ser posto na frente do colete, no peito esquerdo, no tamanho de 8 a 12 centímetros de diâmetro e nas costas no alto e centralizada no tamanho de 20 

a 30 cm de diâmetro.  
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PESAGEM.  
  

 JIU JITSU (GI) e SUBMISSION (NO GI).    

  
As pesagens acontecerão com o quimono e com uniforme de Submission (como diz no regulamento da CBLP)  UMA HORA antes do início das CHAVES, esses horários constarão no cronograma. 

Aconselhamos os competidores estarem presentes 60 minutos antes do início da pesagem.  

   
IMPORTANTE OBSERVAR: Para cada modalidade tem uma tabela de pesos especifica. Estas em anexo.  

  
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.  

  
 OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS ATLETAS A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS (EX: RG – CNH – CARTEIRA PROFISSIONAL – ESTUDANTE) COM FOTOS E 

EXCEPCIONALMENTE REGISTRO DE NASCIMENTO DO MENORES DE 10 ANOS. A NÃO APRESENTAÇÃO IMPLICA EM DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA DO EVENTO.  
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CONGRESSO TÉCNICO  
DATA:  a confirmar.  
LOCAL:  A DEFINIR  

  
- Provas e seleção de árbitros, mesários e staffs.  

  
 Observação:   

1. As equipes deverão enviar representantes para dirimir possíveis dúvidas.    
2. Árbitros que tenham cursos devem fazer uma ficha e enviar seu currículo, para aprovação na fjjlpce.  Assim, poderão trabalhar na arbitragem e colaborar com 

o desenvolvimento do Jiu jitsu.  

  

CHECAGEM E SORTEIO DE CHAVES  

1. 1ª CHECAGEM, CORREÇÃO E ALTERAÇÃO  SEXTA FEIRA -  16 MARÇO 2018, ÁS 20 HORAS  
2. 2ª CHECAGEM ÚLTIMAS CORREÇÕES  SÁBADO - 17 MARÇO 2018, ÁS 12 HORAS.  
3. SORTEIO E EMISSÃO DE CHAVES  SÁBADO - 17 MARÇO 2018, ÁS 20 HORAS  

   

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  

  
➢ Podendo ocorrer correções em qualquer fase, desde que tenha uma justificação coerente, sendo vedadas mudanças de categorias e  faixas, depois de vencido o horário da 2ª checagem. Exemplo: 

e-mails dirigidos à lixeira, inobservância pela organização de dado relevante, e-mail com inscrição ilegível podendo ser retificado, etc.   
➢ A ficha de inscrição é um documento assinado pelo atleta ou professor, confira atentamente antes de enviar sua inscrição, pois a fjjlpce não devolverá valores depositados em nenhuma hipótese.  
➢ Na checagem não será permitida nenhuma alteração ou troca de faixa, peso ou graduação. Somente serão corrigidos os erros de d igitação da fjjlpce. O que valerá são os dados enviados e 

assinados na ficha de inscrição. (Confira atentamente antes de enviar sua inscrição).  

   

ATENÇÃO: A IDADE DO ATLETA É PELO ANO DE NASCIMENTO.  

Ex.: no ano de 2018 um atleta que nasceu em 31/12/2004 compete com 14 anos. 

Utilizamos o ano vigente 2018 menos o ano 2004 = 14 anos. 
   
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.  

  
- As chaves não serão publicadas na internet;  
- Todos os erros só serão corrigidos até o encerramento da segunda checagem;  

 

CRONOGRAMA: DEVERÁ SER LANÇADO SEXTA (24.novembro.2017).  

O evento acontecerá: domingo dia 26 de novembro de 2017 em FORTALEZA/CEARÁ.    

  
➢ O CRONOGRAMA indica a intenção de horário de começo de chave. A competição seguirá até o final da chave e apuração de todos os vencedores. A fjjlpce não se compromete com horário de 

término pois isso dependerá do andamento normal do evento.  
➢ Portanto o Atleta deverá estar preparado para superar contingências, mesmo se houver atrasos a organização continuará o evento até o término das chaves . Caso o atleta desista por quaisquer 

motivos será declarado W.O.  
➢ A fjjlpce aconselha com veemência aos Atletas a não comprarem passagens aéreas ou marcarem quaisquer compromissos contando com horário de termino das chaves. Imprevistos acontecem 

e podem causar atrasos na competição.  
➢ A fjjlpce não devolverá quaisquer valores e nenhuma circunstância.  

  

INFORMAÇÕES:   Site: http://fjjlpce.com/  

  

ROBSON SÁ - OI (85) 98756.5701 /TIM WHATSAPP (85) 99931.2112.  

Presidente   TIM (041 85) 99706.8703   


