
 
 

 

EDITAL DE COMPETIÇÃO 

Copa Prime de Jiu

 
A VI Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu
Edital de Competição. Pedimos a todos os atletas, 
documento. 
 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS DO EVENTO:
Data da Competição: 04 de Agosto de
Local: Sociedade de Ginástica de Novo Hamburgo
Endereço: Rua Castro Alves, 166 Rio Branco 
Horário da Competição: a partir da 10h
Ingresso Espectadores: R$ 10,00  
 
2. INSCRIÇÕES –VALORES E PRAZOS: 
  

a)  Prazo de inscrição ONLINE (www.prosportsbjj.com) 
1º LOTE: 22 de maio a 14 de junho
2º LOTE: 15 de junho a 02 de julho
3º LOTE: 03 a 16 de julho de 2019
4º LOTE: 17 a 30 de julho de 2019

de 2019 (pagamento via 
b) Não serão aceitas inscrições após este prazo, bem como no dia do evento
c) Atente para os prazos de pagamento do 1º

no site do Sou Competidor a segunda via do boleto, com prazo de pagame
lote subsequente. 

d) A partir do 2º lote estará sendo aceito pagamento via cartão de crédito e boleto bancário.  
e) O atleta poderá se inscrever somente em 01 categoria de KIMONO  
f) As inscrições para o Absoluto serão feitas no dia da competição, sem ônus para os

 
2.1 INSCRIÇÕES – Valores e formas de pagamento:

      a)       Verificar tabela de valores disponível no site oficial  
b) A forma de pagamento deverá ser feita via boleto bancário e 

vencimento. Não serão aceitos pagame
 

2.2 INSCRIÇÕES - Normas:  
a) As inscrições só poderão ser feitas ON LINE, diretamente pelo site 

www.prosports.soucompetidor.com.br  
b) O atleta filiado a Federação Gaúcha de Jiu

FALE CONOSCO do site Sou Competidor para a concessão do desconto na inscrição
válido apenas a partir do segundo lote 

c) As inscrições serão limitadas para cada categoria, ficando a cargo da Pro Sports fazer a final
administração da mesma.  

d) As academias só poderão inscrever 02 atletas com a mesma faixa, categoria de peso e idade. Caso haja 
mais de dois atletas com as mesmas categorias, o professor responsável deverá formar um Time of
e os subtimes da academia.  

e) Não serão aceitas quaisquer trocas de nomes depois do preenc 
f) As alterações de peso e faixa só

qualquer alteração de pesos e faixas após este período. 
g) O valor da inscrição não será reembolsado sob hipótese alguma.

 
 

2.2.1 INSCRIÇÕES – Projetos Sociais: (Habilitados
a) Os Projetos Sociais habilitados pela FGJJ e Pro Sports BJJ deverão cumprir os prazos e regulamentos 

próprios para as inscrições dos atletas qu
b) As inscrições dos atletas devidamente cadastrados para o uso do benefí

realizar a inscrição através do site Sou Competidor até
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Jitsu será norma zada nos aspectos técnicos e administrativos pelo presente 
Pedimos a todos os atletas, professores e responsáveis para lerem atentamente este 

INFORMAÇÕES GERAIS DO EVENTO: 
de 2019 

Sociedade de Ginástica de Novo Hamburgo  
166 Rio Branco – Novo Hamburgo/RS 

10h (abertura dos portões às 9h) 

VALORES E PRAZOS:  

(www.prosportsbjj.com): 
a 14 de junho de 2019  

junho a 02 de julho de 2019 
de 2019 
de 2019 (pagamento via boleto bancário – até às 18h) e

pagamento via cartão de crédito – até às 16h). 
Não serão aceitas inscrições após este prazo, bem como no dia do evento ou por e

ra os prazos de pagamento do 1º, 2º e 3o Lotes. Caso o atleta perca estes
no site do Sou Competidor a segunda via do boleto, com prazo de pagamento e valores de inscrições do

te estará sendo aceito pagamento via cartão de crédito e boleto bancário. 
a poderá se inscrever somente em 01 categoria de KIMONO e 01 categoria SEM KIMONO (NO GI).

As inscrições para o Absoluto serão feitas no dia da competição, sem ônus para os 

Valores e formas de pagamento: 
Verificar tabela de valores disponível no site oficial  www.prosportsbjj.com 

de pagamento deverá ser feita via boleto bancário e cartão de cr
Não serão aceitos pagamentos fora do prazo de vencimento. 

As inscrições só poderão ser feitas ON LINE, diretamente pelo site www.prosportsbjj.com
soucompetidor.com.br 

O atleta filiado a Federação Gaúcha de Jiu-Jitsu - FGJJ deverá solicitar a “aprovação do perfil” através do 
FALE CONOSCO do site Sou Competidor para a concessão do desconto na inscrição

a partir do segundo lote. 
As inscrições serão limitadas para cada categoria, ficando a cargo da Pro Sports fazer a final

As academias só poderão inscrever 02 atletas com a mesma faixa, categoria de peso e idade. Caso haja 
atletas com as mesmas categorias, o professor responsável deverá formar um Time of

 
Não serão aceitas quaisquer trocas de nomes depois do preenchimento do quadro de inscrições.
As alterações de peso e faixa só poderão ser feitas no período da checagem geral, ficando vetada 

esos e faixas após este período. 
O valor da inscrição não será reembolsado sob hipótese alguma. 

ais: (Habilitados) 
litados pela FGJJ e Pro Sports BJJ deverão cumprir os prazos e regulamentos 

próprios para as inscrições dos atletas que queiram usufruir do benefício. 
As inscrições dos atletas devidamente cadastrados para o uso do benefício da Inscrição Social deverão 

do site Sou Competidor até 7 (sete) dias antes do prazo final de inscrição.
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e administrativos pelo presente 
para lerem atentamente este 

e até o dia 31 de julho 

ou por e-mail. 
aso o atleta perca estes prazos, deverá gerar 

nto e valores de inscrições do 

te estará sendo aceito pagamento via cartão de crédito e boleto bancário.  
e 01 categoria SEM KIMONO (NO GI). 

 atletas. 

cartão de crédito, até a data de 

www.prosportsbjj.com e 

FGJJ deverá solicitar a “aprovação do perfil” através do 
FALE CONOSCO do site Sou Competidor para a concessão do desconto na inscrição (10%), que será 

As inscrições serão limitadas para cada categoria, ficando a cargo da Pro Sports fazer a finalização e 

As academias só poderão inscrever 02 atletas com a mesma faixa, categoria de peso e idade. Caso haja 
atletas com as mesmas categorias, o professor responsável deverá formar um Time oficial 

himento do quadro de inscrições. 
poderão ser feitas no período da checagem geral, ficando vetada 

litados pela FGJJ e Pro Sports BJJ deverão cumprir os prazos e regulamentos 

cio da Inscrição Social deverão 
es do prazo final de inscrição. 
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c) O envio da relação dos atletas que farão uso do benefício deverá ser enviada para o e
(secretariafgjj@gmail.com) e para o FALE CONOSCO do Site Sou Competidor contendo nome completo e 
número de inscrição conforme a cota estabelecida para cada P

d) Os pagamentos das Inscrições Sociais deverão ser realizados diretamente à equipe do Sou Competidor 
que fará a liberação e autorização das inscrições. 
 

            2.2.3 CATEGORIA JIU JITSU MAIS (atletas com necessidades específicas): 
Os atletas da Categoria Jiu-Jitsu Mais deverão passar por uma avaliação de classificação funcional. O 
principal objetivo da classificação é nivelar os atletas de acordo com suas capacidades e necessidades, 
colocando os que possuem deficiências semelhantes em um mesmo
sua idade, graduação e categoria de peso. Nivelando desta forma as categorias e suas respectivas lutas. 
Os atletas da Categoria Jiu-Jitsu Mais podem ser classificados em:

 Amputados (membros superiores e inferiores).
 Deficientes visuais. 
 Deficientes mentais e 

 
 LesAutres (inclui todos os atletas com alguma deficiência de mobilidade e que não se enquadram nos 

demais grupos). 
Sobre as Inscrições na Categoria Jiu 
a) Para inscrições dos atletas com necessida

(R$35.00). 
b) Os atletas com necessidades específicas deverão fazer a inscrição at

utilizando o canal de comunicação, 
informando os dados cadastrais realizados no Site Sou Competidor e anexando no e
médico que especifique a deficiência do atleta, bem 

c) Para participar da Categoria Jiu
responsável.  

d) O FALE CONOSCO do Site Sou Competidor ajudará em todo o processo da inscrição do atleta, que 
deverá cumprir todas as exigências pré

 
3. CHECAGEM GERAL: 
  

a) Checagem geral será no dia 
(quinta-feira), no site oficial da Pro Sports.

b) Janela especial: Haverá a abertura de um período de alteração de categoria somente para atletas 
sozinhos na chave. Os atletas sem adversários podem subir quantas categorias de peso desejarem para 
ter adversários. O período para esta alteração será das 

c) Os atletas deverão verificar a sua inscrição, bem como os seus dad 
d) Qualquer alteração de peso e faixa só poderá ser feita no período da checagem geral

qualquer alteração após este período.
e) Após às 18h a Equipe do Sou Competidor estará processando todos os pedidos de suporte para 

alterações de categorias durante o período da Janela Especial.
 
ATENÇÃO PROFESSORES:  
Após a CHECAGEM GERAL, a Equipe do Sou Competidor entrará em contato com os professores responsáveis 
que tiverem mais de dois atletas inscritos na mesma categoria (de peso, graduação e idade).
responsáveis por estas Academias irão receber um e
e SUBTIMES. Caso não receba este e-
Competidor através do FALE CONOSCO do site.
1º/08/2019 (quinta-feira) até às 10h 
 
4. CHAVES DE LUTA:  

a) Chaves de luta estarão disponíveis no  
b) Não haverá mudanças nas chaves de luta, sob hipótese alguma.
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O envio da relação dos atletas que farão uso do benefício deverá ser enviada para o e
(secretariafgjj@gmail.com) e para o FALE CONOSCO do Site Sou Competidor contendo nome completo e 
número de inscrição conforme a cota estabelecida para cada Projeto.  
Os pagamentos das Inscrições Sociais deverão ser realizados diretamente à equipe do Sou Competidor 
que fará a liberação e autorização das inscrições.  

CATEGORIA JIU JITSU MAIS (atletas com necessidades específicas): 
Jitsu Mais deverão passar por uma avaliação de classificação funcional. O 

principal objetivo da classificação é nivelar os atletas de acordo com suas capacidades e necessidades, 
colocando os que possuem deficiências semelhantes em um mesmo grupo, levando em consideração a 
sua idade, graduação e categoria de peso. Nivelando desta forma as categorias e suas respectivas lutas.

Jitsu Mais podem ser classificados em: 
embros superiores e inferiores). 

(inclui todos os atletas com alguma deficiência de mobilidade e que não se enquadram nos 

Sobre as Inscrições na Categoria Jiu-Jitsu Mais: 
atletas com necessidades específicas será cobrado o valor da inscrição especial

Os atletas com necessidades específicas deverão fazer a inscrição através do Site Sou Competidor, 
canal de comunicação, FALE CONOSCO disponível no Site para o atendimento dos atletas, 

informando os dados cadastrais realizados no Site Sou Competidor e anexando no e
médico que especifique a deficiência do atleta, bem como o grau da sua necessidade.
Para participar da Categoria Jiu-Jitsu Mais, os atletas passarão pela anális

O FALE CONOSCO do Site Sou Competidor ajudará em todo o processo da inscrição do atleta, que 
deverá cumprir todas as exigências pré-estabelecidas. 

dia 31 de julho (quarta- feira) a partir das 16h até às 15h 
, no site oficial da Pro Sports. 

: Haverá a abertura de um período de alteração de categoria somente para atletas 
Os atletas sem adversários podem subir quantas categorias de peso desejarem para 

. O período para esta alteração será das 15h às 18h do dia 1º de agost
Os atletas deverão verificar a sua inscrição, bem como os seus dados no período da Checagem Geral.
Qualquer alteração de peso e faixa só poderá ser feita no período da checagem geral
qualquer alteração após este período. 

h a Equipe do Sou Competidor estará processando todos os pedidos de suporte para 
alterações de categorias durante o período da Janela Especial. 

Equipe do Sou Competidor entrará em contato com os professores responsáveis 
que tiverem mais de dois atletas inscritos na mesma categoria (de peso, graduação e idade).
responsáveis por estas Academias irão receber um e-mail com os procedimentos para definição do TIME OFICIAL 

-mail até 1º/08/2019, o professor deve entrar em contato com a equipe Sou 
Competidor através do FALE CONOSCO do site. O período para alteração dos Times será 

h do dia 02/08/2019 (sexta-feira). 

uta estarão disponíveis no dia 02/08/2019 (sexta-feira) a partir das 20
Não haverá mudanças nas chaves de luta, sob hipótese alguma. 
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O envio da relação dos atletas que farão uso do benefício deverá ser enviada para o e-mail da FGJJ 
(secretariafgjj@gmail.com) e para o FALE CONOSCO do Site Sou Competidor contendo nome completo e 

Os pagamentos das Inscrições Sociais deverão ser realizados diretamente à equipe do Sou Competidor 

Jitsu Mais deverão passar por uma avaliação de classificação funcional. O 
principal objetivo da classificação é nivelar os atletas de acordo com suas capacidades e necessidades, 

grupo, levando em consideração a 
sua idade, graduação e categoria de peso. Nivelando desta forma as categorias e suas respectivas lutas. 

(inclui todos os atletas com alguma deficiência de mobilidade e que não se enquadram nos 

rado o valor da inscrição especial 

ravés do Site Sou Competidor, 
Site para o atendimento dos atletas, 

informando os dados cadastrais realizados no Site Sou Competidor e anexando no e-mail o laudo 
como o grau da sua necessidade. 

Mais, os atletas passarão pela análise da equipe Técnica 

O FALE CONOSCO do Site Sou Competidor ajudará em todo o processo da inscrição do atleta, que 

15h do dia 1º/08/2019 

: Haverá a abertura de um período de alteração de categoria somente para atletas 
Os atletas sem adversários podem subir quantas categorias de peso desejarem para 

agosto (quinta- feira). 
os no período da Checagem Geral. 

Qualquer alteração de peso e faixa só poderá ser feita no período da checagem geral, ficando vetada 

h a Equipe do Sou Competidor estará processando todos os pedidos de suporte para 

Equipe do Sou Competidor entrará em contato com os professores responsáveis 
que tiverem mais de dois atletas inscritos na mesma categoria (de peso, graduação e idade). Os professores 

ntos para definição do TIME OFICIAL 
, o professor deve entrar em contato com a equipe Sou 

a partir das 18h do dia 

20h no site Pro Sports. 
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5. CRONOGRAMA  

O Cronograma Oficial do Evento estará disponível no dia 
Pro Sports. Os atletas deverão verificar o Cronograma Oficial do evento para ter ciência do horário previsto 
para a luta de sua categoria. 

 
6. PESAGEM:  

 

a) A pesagem dos atletas será feita uma hora antes da luta das suas categorias 
minutos antes do início das lutas

b) A Pesagem será feita no local do evento e o atleta só
c) O atleta que estiver inscrito em uma categoria de peso ou idade inferior a que corresponde estará 

automaticamente desclassificado.
d) A tabela de Peso GI para a competição obedecerá à tabela oficial da CBJJ

Mirim, Mirim, Infantil e Infa
em site oficial. 

e) Nas categorias Pré Mirim, Mirim, Infantil e Infanto Juvenil
peso do atleta (caso o atleta ultrapa
ultrapassar o limite tolerável, estará automaticamente desclassificado. 

f) A tabela de Peso NO GI para a comp
 
 
7. O W.O. SERÁ APLICADO AO ATLETA QUE:

 

a) Não comparecer a pesagem ofi
coordenador de pesagem fará até 03 chamadas para a pesagem, num intervalo de 05 minutos, sendo 
que a terceira chamada será acompanhada do aviso “SERÁ DESCLASSIFICADO POR W.O.". Caso o 
competidor não compareça ao final da terceira chamada, o coorden 

b) Não responder a chamada feita pelo coordenador de
sequência da chave. O coordenador de área fará 
10 minutos, sendo que a terceira chamada será acompanhada do aviso “SERÁ DESCLASSIFICADO POR 
W.O.". Caso o competidor não compareça ao f
registrará o W.O.  

c) Após o registro do W.O. o atleta não poderá pedir a inclusão 
d) O atleta que receber W.O. não poderá se inscrever no Absoluto.

 
8. UNIFORMES: 

  
8.1 CATEGORIA COM KIMONO: 
a) O atleta poderá competir com kimono todo branco, todo preto ou todo azul, sendo vedados kimonos

mistos ou de cores que não correspondem as citadas acima
b) Os kimonos dos atletas deverão obedecer às especificações da CBJJ.

 

8.2 CATEGORIA SEM KIMONO:  
a) Camisa de tecido elás co (colado ao corpo

de cor preta, branca ou preta com branca e com pelo menos 
que o atleta pertence. Camisas 100% na cor da gra
aceitas. 

 
9. CATEGORIA ABSOLUTO:  

 

a) Poderão lutar somente 02 (dois) atletas por academia em cada categoria do Abso
subtimes. 

b) Caso a categoria ou o Absoluto tenham a junção de duas 
atletas de cada faixa em cada categoria de Abso

c) Fica vetada a alteração de times e subtimes dos atletas 
d) As inscrições para o Absoluto estarão aber

das lutas da categoria no cronograma oficial e encerarão 20 (vinte) minutos antes do horário de início 
das lutas.  
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O Cronograma Oficial do Evento estará disponível no dia 02/08/2018 (sexta-feira) a partir das 
. Os atletas deverão verificar o Cronograma Oficial do evento para ter ciência do horário previsto 

atletas será feita uma hora antes da luta das suas categorias 
minutos antes do início das lutas (de acordo com o Cronograma Oficial). 

o local do evento e o atleta só poderá subir na balança oficial uma ú
O atleta que estiver inscrito em uma categoria de peso ou idade inferior a que corresponde estará 
automaticamente desclassificado. 
A tabela de Peso GI para a competição obedecerá à tabela oficial da CBJJ (exceto para categor

anto Juvenil, pois existe a junção de categorias). Conforme tabela publicada 

Pré Mirim, Mirim, Infantil e Infanto Juvenil haverá uma tolerância máxima de 1kg no 
peso do atleta (caso o atleta ultrapasse o peso estipulado na categoria). Se por ventura o atleta 
ultrapassar o limite tolerável, estará automaticamente desclassificado.  
A tabela de Peso NO GI para a competição está disponível em site oficial (www.prospor

SERÁ APLICADO AO ATLETA QUE: 

Não comparecer a pesagem oficial - Isso é: não responder a três chamadas para a pesagem. O 
coordenador de pesagem fará até 03 chamadas para a pesagem, num intervalo de 05 minutos, sendo 

chamada será acompanhada do aviso “SERÁ DESCLASSIFICADO POR W.O.". Caso o 
competidor não compareça ao final da terceira chamada, o coordenador de pesagem registrará o WO.

ada feita pelo coordenador de área para início do combate, tanto
ve. O coordenador de área fará até 03 chamadas para o início da luta, num intervalo de 

10 minutos, sendo que a terceira chamada será acompanhada do aviso “SERÁ DESCLASSIFICADO POR 
W.O.". Caso o competidor não compareça ao final da terceira chamada, o coord

Após o registro do W.O. o atleta não poderá pedir a inclusão do seu nome novamente na chave.
O atleta que receber W.O. não poderá se inscrever no Absoluto. 

O atleta poderá competir com kimono todo branco, todo preto ou todo azul, sendo vedados kimonos
ou de cores que não correspondem as citadas acima. 

Os kimonos dos atletas deverão obedecer às especificações da CBJJ. 

colado ao corpo) com comprimento que cubra a linha da cintura da bermuda
branca ou preta com branca e com pelo menos 10% na cor referente à graduação 

que o atleta pertence. Camisas 100% na cor da graduação (faixa) a que o atleta pertence também

Poderão lutar somente 02 (dois) atletas por academia em cada categoria do Abso

Caso a categoria ou o Absoluto tenham a junção de duas faixas, a Academia poderá indicar 02 (dois) 
atletas de cada faixa em cada categoria de Absoluto do time oficial e subtimes. 
Fica vetada a alteração de times e subtimes dos atletas no ato da inscrição do Absoluto.
As inscrições para o Absoluto estarão abertas 01 (uma) hora antes do horário previsto para o começo 
das lutas da categoria no cronograma oficial e encerarão 20 (vinte) minutos antes do horário de início 
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feira) a partir das 20h no site 
. Os atletas deverão verificar o Cronograma Oficial do evento para ter ciência do horário previsto 

atletas será feita uma hora antes da luta das suas categorias – e será encerrada 20 

balança oficial uma única vez. 
O atleta que estiver inscrito em uma categoria de peso ou idade inferior a que corresponde estará 

(exceto para categoria Pré 
Conforme tabela publicada 

haverá uma tolerância máxima de 1kg no 
sse o peso estipulado na categoria). Se por ventura o atleta 

www.prosportsbjj.com). 

responder a três chamadas para a pesagem. O 
coordenador de pesagem fará até 03 chamadas para a pesagem, num intervalo de 05 minutos, sendo 

chamada será acompanhada do aviso “SERÁ DESCLASSIFICADO POR W.O.". Caso o 
ador de pesagem registrará o WO. 

do combate, tanto no início ou na 
até 03 chamadas para o início da luta, num intervalo de 

10 minutos, sendo que a terceira chamada será acompanhada do aviso “SERÁ DESCLASSIFICADO POR 
inal da terceira chamada, o coordenador de área 

do seu nome novamente na chave. 

O atleta poderá competir com kimono todo branco, todo preto ou todo azul, sendo vedados kimonos 

com comprimento que cubra a linha da cintura da bermuda, 
na cor referente à graduação (faixa) a 
a que o atleta pertence também são 

Poderão lutar somente 02 (dois) atletas por academia em cada categoria do Absoluto do time oficial e 

faixas, a Academia poderá indicar 02 (dois) 

no ato da inscrição do Absoluto. 
as 01 (uma) hora antes do horário previsto para o começo 

das lutas da categoria no cronograma oficial e encerarão 20 (vinte) minutos antes do horário de início 
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e) A inscrição do absoluto será realizada no dia do evento. O atleta poderá nomear uma 
a inscrição, desde que a mesma esteja po
atleta no ato da inscrição. 

 
9.1 DETALHAMENTO DAS CATEGORIAS DE ABSOLUTO NA TEMPORADA 2019: 

a) Absoluto Masculino 

ABSOLUTO JUVENIL Faixa Branc
ABSOLUTO JUVENIL Faixa Azul Masculino
 
ABSOLUTO ADULTO Faixa Branca Masculino Leve (
ABSOLUTO ADULTO Faixa Branca Masculino Pesado (+76kg)
ABSOLUTO ADULTO Faixa Azul Masculino Leve (
ABSOLUTO ADULTO Faixa Azul Masculino Pesado 
ABSOLUTO ADULTO Faixa Roxa Masculino Leve (
ABSOLUTO ADULTO Faixa Roxa Masculino Pesado (+76kg)
ABSOLUTO ADULTO Faixa Marrom Masculino Leve (
ABSOLUTO ADULTO Faixa Marrom Masculino Pesado (+76kg)
ABSOLUTO ADULTO Faixa Preta Masculino Le
ABSOLUTO ADULTO Faixa Preta Masculino Pesado (+76kg)
 
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Branca Masculino Leve (
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Branca Masculino Pesado (+76kg) 
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Azul Masculino Leve (
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Az
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Roxa Masculino Leve (
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Roxa Masculino Pesado (+76kg) 
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Marrom Masculino Leve (
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Marrom Masculino Pesado (+76kg) 
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Preta Masculino Leve (
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Preta Masculino Pesado (+76kg) 
 
ABSOLUTO MASTER 2 Faixa Branca Masculino 
ABSOLUTO MASTER 2 Faixa Azul Masculino 
ABSOLUTO MASTER 2 Faixa Roxa Masculino 
ABSOLUTO MASTER 2 Faixa Marrom
ABSOLUTO MASTER 2 Faixa Preta Masculino 
 
ABSOLUTO MASTER 3 Faixa Branca Masculino 
ABSOLUTO MASTER 3 Faixa Azul Masculino 
ABSOLUTO MASTER 3 Faixa Roxa Masculino 
ABSOLUTO MASTER 3 Faixa Marrom Masculino 
ABSOLUTO MASTER 3 Faixa Preta Masculino
 
ABSOLUTO MASTER 4 + 5 + 6 Faixa Branca Masculino 
ABSOLUTO MASTER 4 + 5 + 6 Azul Masculino 
ABSOLUTO MASTER 4 + 5 + 6 Roxa Masculino 
ABSOLUTO MASTER 4 + 5 + 6 Marrom + Preta Masculino 

 
b) Absoluto Feminino 

 
ABSOLUTO JUVENIL Faixa Branca Feminino 
ABSOLUTO JUVENIL Faixa Azul Feminino 
 
ABSOLUTO ADULTO Faixa Branca Feminino 
ABSOLUTO ADULTO Faixa Azul Feminino 
ABSOLUTO ADULTO Faixa Roxa + Marrom + Preta Feminino 
 
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Branca Feminino 
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Azul Feminino 
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Roxa + Marrom + Preta Feminino 
 
ABSOLUTO MASTER 2 e 3 Faixa Branca Feminino 
ABSOLUTO MASTER 2 e 3 Faixa Azul Feminino 
ABSOLUTO MASTER 2 e 3 Faixa Roxa + Marrom + Preta Feminino
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A inscrição do absoluto será realizada no dia do evento. O atleta poderá nomear uma 
a inscrição, desde que a mesma esteja portando a carteira de identidade (ou documento oficial

DETALHAMENTO DAS CATEGORIAS DE ABSOLUTO NA TEMPORADA 2019:  

ABSOLUTO JUVENIL Faixa Branca Masculino 
ABSOLUTO JUVENIL Faixa Azul Masculino 

ABSOLUTO ADULTO Faixa Branca Masculino Leve (-76kg) 
ABSOLUTO ADULTO Faixa Branca Masculino Pesado (+76kg) 
ABSOLUTO ADULTO Faixa Azul Masculino Leve (-76kg) 
ABSOLUTO ADULTO Faixa Azul Masculino Pesado (+76kg) 
ABSOLUTO ADULTO Faixa Roxa Masculino Leve (-76kg) 
ABSOLUTO ADULTO Faixa Roxa Masculino Pesado (+76kg) 
ABSOLUTO ADULTO Faixa Marrom Masculino Leve (-76kg) 
ABSOLUTO ADULTO Faixa Marrom Masculino Pesado (+76kg) 
ABSOLUTO ADULTO Faixa Preta Masculino Leve (-76kg) 
ABSOLUTO ADULTO Faixa Preta Masculino Pesado (+76kg) 

ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Branca Masculino Leve (-76kg)  
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Branca Masculino Pesado (+76kg)  
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Azul Masculino Leve (-76kg)  
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Azul Masculino Pesado (+76kg)  
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Roxa Masculino Leve (-76kg)  
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Roxa Masculino Pesado (+76kg)  
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Marrom Masculino Leve (-76kg)  
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Marrom Masculino Pesado (+76kg)  

O MASTER 1 Faixa Preta Masculino Leve (-76kg)  
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Preta Masculino Pesado (+76kg)  

ABSOLUTO MASTER 2 Faixa Branca Masculino  
ABSOLUTO MASTER 2 Faixa Azul Masculino  
ABSOLUTO MASTER 2 Faixa Roxa Masculino  
ABSOLUTO MASTER 2 Faixa Marrom Masculino 
ABSOLUTO MASTER 2 Faixa Preta Masculino  

ABSOLUTO MASTER 3 Faixa Branca Masculino  
ABSOLUTO MASTER 3 Faixa Azul Masculino  
ABSOLUTO MASTER 3 Faixa Roxa Masculino  
ABSOLUTO MASTER 3 Faixa Marrom Masculino  
ABSOLUTO MASTER 3 Faixa Preta Masculino  

ABSOLUTO MASTER 4 + 5 + 6 Faixa Branca Masculino  
ABSOLUTO MASTER 4 + 5 + 6 Azul Masculino  
ABSOLUTO MASTER 4 + 5 + 6 Roxa Masculino  
ABSOLUTO MASTER 4 + 5 + 6 Marrom + Preta Masculino  

ABSOLUTO JUVENIL Faixa Branca Feminino  
O JUVENIL Faixa Azul Feminino  

ABSOLUTO ADULTO Faixa Branca Feminino  
ABSOLUTO ADULTO Faixa Azul Feminino  
ABSOLUTO ADULTO Faixa Roxa + Marrom + Preta Feminino  

ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Branca Feminino  
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Azul Feminino  
ABSOLUTO MASTER 1 Faixa Roxa + Marrom + Preta Feminino  

ABSOLUTO MASTER 2 e 3 Faixa Branca Feminino  
ABSOLUTO MASTER 2 e 3 Faixa Azul Feminino  
ABSOLUTO MASTER 2 e 3 Faixa Roxa + Marrom + Preta Feminino 
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A inscrição do absoluto será realizada no dia do evento. O atleta poderá nomear uma pessoa para fazer 
ou documento oficial) do 
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10. CATEGORIA KIDS e SUB 15:  

a) Nas Etapas da Copa Prime, 
infanto juvenil que estarão expostas em Regulamento próprio.

b) As categorias pré mirim, mirim, infantil e infanto juvenil foram unificadas nas competições da Copa 
Prime de Jiu-Jitsu, conforme tabela no site oficial.

c) NÃO haverá mais casamento de lutas
responsáveis subir a categoria de peso do atleta no período da 
categorias para os atletas que estão sozinhos em suas categorias respectivas.

d) Janela especial: Haverá a abertura de um período de alteração de categoria somente para atletas 
sozinhos na chave. Os atletas sem adversários podem subir quantas categorias de peso desejarem para 
ter adversários. O período para e

e) Na DIVISÃO KIDS a arbitragem deverá seguir um caráter educa vo
Diretoria de Arbitragem.   

f) Nas categorias Pré Mirim, Mirim, Infantil e Infanto Juvenil haverá uma tolerância máxima de 1kg no 
peso do atleta (caso o atleta ultrapasse o peso estipulado na categoria). Se por ventura o atleta 
ultrapassar o limite tolerável, estará automaticamente desclassificado.

 

11. PREMIAÇÃO CAMPEONATO 2 ESTRELA

Premiação para os campeões ABSOLUTO, conforme detalhamento 

 
a) Kimono + Inscrição na VII Etapa da Copa Prime

Adulto Masculino F. Branca (Leve)
Adulto Masculino F. Branca (Pesado)
Adulto Masculino F. Azul (Leve)
Adulto Masculino F. Azul (Pesado)
Adulto Masculino F. Roxa (Leve)
Adulto Masculino F. Roxa (Pesado)
Adulto Masculino F. Marrom
Adulto Masculino F. Marrom
Adulto Masculino F. Preta (Leve)
Adulto Masculino F. Preta (Pesado)
 
Adulto Feminino F. Branca 
Adulto Feminino F. Azul 
Adulto Feminino F. Roxa+Marrom+Preta
  
Master 1 Masculino F. Branca
Master 1 Masculino F. Branca
Master 1 Masculino F. Azul (Leve)
Master 1 Masculino F. Azul (Pesado)
Master 1 Masculino F. Roxa (Leve)
Master 1 Masculino F. Roxa (Pesado)
Master 1 Masculino F. Marrom
Master 1 Masculino F. Marrom
Master 1 Masculino F. Preta 
Master 1 Masculino F. Preta 
  
Master 2 Masculino F. Preta 
 
Master 3 Masculino F. Preta 

 

b) Kit Premiação + Inscrição na VI
Master 1 Faixa Branca Feminino
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 haverá adaptações às Regras das categorias pré-mirim, mirim, infantil e 
que estarão expostas em Regulamento próprio. 

As categorias pré mirim, mirim, infantil e infanto juvenil foram unificadas nas competições da Copa 
su, conforme tabela no site oficial. 

NÃO haverá mais casamento de lutas no dia da competição, ficando a critério dos professores, pais ou 
responsáveis subir a categoria de peso do atleta no período da JANELA ESPECIAL

letas que estão sozinhos em suas categorias respectivas. 
Haverá a abertura de um período de alteração de categoria somente para atletas 

Os atletas sem adversários podem subir quantas categorias de peso desejarem para 
O período para esta alteração será das 15h às 18h do dia 1º de agost

Na DIVISÃO KIDS a arbitragem deverá seguir um caráter educa vo, considerando as determinações

Nas categorias Pré Mirim, Mirim, Infantil e Infanto Juvenil haverá uma tolerância máxima de 1kg no 
peso do atleta (caso o atleta ultrapasse o peso estipulado na categoria). Se por ventura o atleta 
ultrapassar o limite tolerável, estará automaticamente desclassificado.   

ESTRELAS: 

remiação para os campeões ABSOLUTO, conforme detalhamento abaixo: 

I Etapa da Copa Prime 
(Leve) 

Adulto Masculino F. Branca (Pesado) 
(Leve) 
(Pesado) 
(Leve) 

Adulto Masculino F. Roxa (Pesado) 
Adulto Masculino F. Marrom (Leve) 
Adulto Masculino F. Marrom (Pesado) 

(Leve) 
(Pesado) 

Adulto Feminino F. Roxa+Marrom+Preta 

Branca (Leve) 
Master 1 Masculino F. Branca (Pesado) 

(Leve) 
(Pesado) 
(Leve) 
(Pesado) 

Master 1 Masculino F. Marrom (Leve) 
Master 1 Masculino F. Marrom (Pesado) 

 (Leve) 
 (Pesado) 

 

 

Kit Premiação + Inscrição na VII Etapa da Copa Prime 
Master 1 Faixa Branca Feminino 
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mirim, mirim, infantil e 

As categorias pré mirim, mirim, infantil e infanto juvenil foram unificadas nas competições da Copa 

ficando a critério dos professores, pais ou 
JANELA ESPECIAL de realocações de 

Haverá a abertura de um período de alteração de categoria somente para atletas 
Os atletas sem adversários podem subir quantas categorias de peso desejarem para 

agosto (quinta- feira). 
considerando as determinações da 

Nas categorias Pré Mirim, Mirim, Infantil e Infanto Juvenil haverá uma tolerância máxima de 1kg no 
peso do atleta (caso o atleta ultrapasse o peso estipulado na categoria). Se por ventura o atleta 
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Master 1 Faixa Azul Feminino
Master 1 Faixa Roxa + Marrom + Preta Feminino
 
Master 2 Masculino F. Branca
Master 2 Masculino F. Azul 
Master 2 Masculino F. Roxa 
Master 2 Masculino F. Marrom
 
Master 3 Masculino F. Branca 
Master 3 Masculino F. Azul 
Master 3 Masculino F. Roxa 
Master 3 Masculino F. Marrom
 
Master 2 e 3 Faixa Branca Feminino
Master 2 e 3 Faixa Azul Feminino
Master 2 e 3 Faixa Roxa + Marrom + Preta Feminino
 
Master 4 + 5 + 6 Faixa Branca Masculino
Master 4 + 5 + 6 Azul Masculino
Master 4 + 5 + 6 Roxa Masculino
Master 4 + 5 + 6 Marrom + Preta Masculino
 
Juvenil Masculino F.Branca 
Juvenil Masculino F.Azul 
 
Juvenil Feminino F.Branca 
Juvenil Feminino F.Azul 

 
IMPORTANTE:  
a) Para habilitação da Premiação “A” deverão ter no mínimo 6 atletas inscritos
atletas (de 5 a 2 inscritos e lutando
b) Para habilitação da Premiação “B” deverá ter no mínimo 4 atletas inscritos
atletas (pelo menos 2 inscritos e lutando
c) Para usufruição de qualquer benefício é necessário ter pelo menos 2 atletas inscritos
não será auferida premiação a atletas sozinhos na chave
d) A premiação só poderá ser entregue no dia da competição.
 

12. RANKING E PONTUAÇÃO 

a) As regras, o sistema de pontuação e as qualificações de cada Etapa estão disponíveis em site oficial 
(www.prosportsbjj.com). 

b) Esta competição tem qualificação de 
da Copa Prime (Pro Sports) e Circuito Gaúcho (FGJJ). 

• 1° Lugar I
• 2° Lugar I
• 3° Lugar I

c) Os pontos só serão computados para a compe
conformidade com as exigências previstas nas Regras de Pontuação  anual. 
 
 

12.1 CHECAGEM, RESULTADOS E RANKING
Para solicitar a análise e retificação na pontuação da Etapa ou do Ranking, o atleta ou professor 
responsável deverá enviar u
conferência da pontuação. A solicitação, somente poderá ser realiza no prazo máximo de 15 dias a 
contar da data da publicação dos Resultados da Etapa ou Ranking. 
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Master 1 Faixa Azul Feminino 
Master 1 Faixa Roxa + Marrom + Preta Feminino 

Master 2 Masculino F. Branca 

 
Master 2 Masculino F. Marrom 

Master 3 Masculino F. Branca  

 
culino F. Marrom 

Master 2 e 3 Faixa Branca Feminino 
Master 2 e 3 Faixa Azul Feminino 
Master 2 e 3 Faixa Roxa + Marrom + Preta Feminino 

Master 4 + 5 + 6 Faixa Branca Masculino 
Master 4 + 5 + 6 Azul Masculino 
Master 4 + 5 + 6 Roxa Masculino 

+ 6 Marrom + Preta Masculino 

a) Para habilitação da Premiação “A” deverão ter no mínimo 6 atletas inscritos e lutando
e lutando) a premiação auferida será o item “B”. 

b) Para habilitação da Premiação “B” deverá ter no mínimo 4 atletas inscritos e lutando
e lutando) a premiação auferida será um kit premiação.

c) Para usufruição de qualquer benefício é necessário ter pelo menos 2 atletas inscritos
ção a atletas sozinhos na chave e sem luta.  

d) A premiação só poderá ser entregue no dia da competição. 

As regras, o sistema de pontuação e as qualificações de cada Etapa estão disponíveis em site oficial 

Esta competição tem qualificação de DUAS ESTRELAS para o Circuito Prime, com peso 0
da Copa Prime (Pro Sports) e Circuito Gaúcho (FGJJ). Conforme os valores de pontuação abaixo: 

IV Etapa: 18 pontos (peso 2 = 9 pontos x 2)  
IV Etapa: 6 pontos (peso 2 = 3 pontos x 2)  
IV Etapa: 2 pontos (peso 2 = 1 ponto x 2)  

Os pontos só serão computados para a competição e/ou para o Ranking 2019 se estiverem em 
conformidade com as exigências previstas nas Regras de Pontuação  anual.  

CHECAGEM, RESULTADOS E RANKING 
Para solicitar a análise e retificação na pontuação da Etapa ou do Ranking, o atleta ou professor 
responsável deverá enviar um e-mail para assessoria@prosportsbjj.com com o pedido de auditoria e 

da pontuação. A solicitação, somente poderá ser realiza no prazo máximo de 15 dias a 
contar da data da publicação dos Resultados da Etapa ou Ranking. 
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e lutando, caso haja menos 

e lutando, caso haja menos 
t premiação. 

c) Para usufruição de qualquer benefício é necessário ter pelo menos 2 atletas inscritos e lutando, ou seja, 

As regras, o sistema de pontuação e as qualificações de cada Etapa estão disponíveis em site oficial 

peso 02 para o Ranking 
onforme os valores de pontuação abaixo:  

se estiverem em 

Para solicitar a análise e retificação na pontuação da Etapa ou do Ranking, o atleta ou professor 
com o pedido de auditoria e 

da pontuação. A solicitação, somente poderá ser realiza no prazo máximo de 15 dias a 
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12.2 PONTUAÇÃO ACADEMIAS CAMPEÃS 

No dia do evento as academias poderão acompanhar a pontuação online
categorias agraciadas: Kids & Teen
Ao encerramento das lutas de cada 
que as academias terão o prazo máximo de
prazo de 15 minutos, para auditoria e
site do Sou Competidor.  
Não havendo contestação no local, as academias serão premiadas e o
não poderão mais ser alterado

 
13.AGREMIAÇÃO E FILIAÇÃO – FGJJ 

 

a) A Copa Prime tem o apoio institucional
Filiados junto a FGJJ no ano de 2019
partir do segundo lote. 

b) O atleta filiado a Federação Gaúcha de Jiu
CONOSCO do Site Sou Competidor para a concessão do desconto na inscrição.

c) As Academias e Atletas que quiserem fazer parte do ranking anual da FGJJ deverão estar com a fili
agremiação do ano de 2019 homologadas.

d) Maiores informações sobre a Agremiação da Academia e a Filiação dos Atletas no site oficial da 
Federação Gaúcha de Jiu-Jitsu - 

 

14.RESPONSABILIDADE DOS ATLETAS E PROFESSORES:

a) É obrigatório a apresentação de um docu
extrema importância portar essa documentação durante todo o evento. 

b) É responsabilidade do atleta ter conhecimento das regras, das normativas disciplinares, dos termos
responsabilidade e das diretrizes que regem as Etapas da Copa

c) Conferir os seus dados e a plena efetivação da sua inscrição nos prazos e períodos propostos
d) Se fazer presente na competição nos
e) Todos os atletas, das categorias pré

que comprove sua idade, além do termo de autorização do responsável pa
f) O atleta se responsabiliza e está ciente quanto aos riscos de sua integridade física perante à natureza da 

atividade esportiva praticada. 
 

15.NORMAS E REGRAS: 

a) Os campeonatos da Pro Sports são rigorosamente estru
b) Os atletas, comissão técnica e público, deverão obedecer 
c) A organização disciplinar, o funcionamento, as infrações disciplinares desportivas, e suas respectivas sanções 

relacionadas ao comportamento de 
ao desporto de prática formal no Estado do Rio Grande do Sul, regulam
Disciplinares. 

d) Toda e qualquer dúvida, ou reclamação
levadas ao diretor de arbitragem. 

e) O atleta que desrespeitar as Normas Disciplinares será penalizado. Ademais, será descontado 10 (dez) pontos
da academia do atleta infrator. 

f) Caso comportamento indevido seja dos Instr
sanções do desconto de 10 pontos serão auferidas entre todas as categorias, rateando proporcionalmente os 
pontos descontados em cada categoria.

g) Todos os atletas ou responsáveis (no caso de competidore
cláusulas propostas no Termo de Compromisso da Competição que está disponível no site oficial de 
inscrições. 
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12.2 PONTUAÇÃO ACADEMIAS CAMPEÃS  
No dia do evento as academias poderão acompanhar a pontuação online, em tempo real

: Kids & Teen/Juvenil, Adulto, Master e NO GI.  
Ao encerramento das lutas de cada categoria e seus respectivos absolutos, será anunciado no microfone 

o prazo máximo de 30 minutos, com exceção da categoria NO GI que terá o 
auditoria e contestação dos Resultados da Etapa ou Ranking

Não havendo contestação no local, as academias serão premiadas e os Resultados da Etapa ou Ranking
mais ser alterados após o evento.  

 

A Copa Prime tem o apoio institucional da Federação Gaúcha de Jiu-Jitsu, desta forma todos os atletas 
ados junto a FGJJ no ano de 2019 receberão 10% de descontos nas inscrições da Copa Prime deste ano

O atleta filiado a Federação Gaúcha de Jiu-Jitsu deverá solicitar a “aprovação do perfil” através do FALE 
CONOSCO do Site Sou Competidor para a concessão do desconto na inscrição. 
As Academias e Atletas que quiserem fazer parte do ranking anual da FGJJ deverão estar com a fili

mologadas. 
Maiores informações sobre a Agremiação da Academia e a Filiação dos Atletas no site oficial da 

 FGJJ (www.fgjj.org). 

RESPONSABILIDADE DOS ATLETAS E PROFESSORES: 

a apresentação de um documento de identidade oficial no check-in da Competição, sendo de 
extrema importância portar essa documentação durante todo o evento.  

atleta ter conhecimento das regras, das normativas disciplinares, dos termos
responsabilidade e das diretrizes que regem as Etapas da Copa Prime e o desporto (Jiu-
Conferir os seus dados e a plena efetivação da sua inscrição nos prazos e períodos propostos

nos horários previstos, respondendo aos chamamentos
Todos os atletas, das categorias pré-mirim, mirim, infantil e infanto juvenil deverão apresentar documento 
que comprove sua idade, além do termo de autorização do responsável para a participação no campeonato.

se responsabiliza e está ciente quanto aos riscos de sua integridade física perante à natureza da 

Os campeonatos da Pro Sports são rigorosamente estruturados conforme regras da CBJJ.
Os atletas, comissão técnica e público, deverão obedecer às regras disciplinares da FGJJ.
A organização disciplinar, o funcionamento, as infrações disciplinares desportivas, e suas respectivas sanções 
relacionadas ao comportamento de Atletas/Professores/Instrutores/Técnicos de Jiu-Jitsu no que se referem 
ao desporto de prática formal no Estado do Rio Grande do Sul, regulam—se por

ou reclamação oriundas de decisões dos árbitros, deverão única e exclusivamente ser 
levadas ao diretor de arbitragem.  
O atleta que desrespeitar as Normas Disciplinares será penalizado. Ademais, será descontado 10 (dez) pontos

Caso comportamento indevido seja dos Instrutores, Técnicos ou qualquer outro membro da Equipe, as 
sanções do desconto de 10 pontos serão auferidas entre todas as categorias, rateando proporcionalmente os 

s descontados em cada categoria. 
Todos os atletas ou responsáveis (no caso de competidores menores de 18 anos) deverão estar cientes das 
cláusulas propostas no Termo de Compromisso da Competição que está disponível no site oficial de 
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em tempo real, das quatro 

categoria e seus respectivos absolutos, será anunciado no microfone 
, com exceção da categoria NO GI que terá o 

Resultados da Etapa ou Ranking publicados no 

Resultados da Etapa ou Ranking 

Jitsu, desta forma todos os atletas 
es da Copa Prime deste ano, a 

solicitar a “aprovação do perfil” através do FALE 

As Academias e Atletas que quiserem fazer parte do ranking anual da FGJJ deverão estar com a filiação e 

Maiores informações sobre a Agremiação da Academia e a Filiação dos Atletas no site oficial da 

in da Competição, sendo de 

atleta ter conhecimento das regras, das normativas disciplinares, dos termos de 
-Jitsu). 

Conferir os seus dados e a plena efetivação da sua inscrição nos prazos e períodos propostos. 
chamamentos ora solicitados. 

mirim, mirim, infantil e infanto juvenil deverão apresentar documento 
ra a participação no campeonato. 

se responsabiliza e está ciente quanto aos riscos de sua integridade física perante à natureza da 

turados conforme regras da CBJJ. 
às regras disciplinares da FGJJ. 

A organização disciplinar, o funcionamento, as infrações disciplinares desportivas, e suas respectivas sanções 
Jitsu no que se referem 

se por lei e por Normas 

única e exclusivamente ser 

O atleta que desrespeitar as Normas Disciplinares será penalizado. Ademais, será descontado 10 (dez) pontos 

utores, Técnicos ou qualquer outro membro da Equipe, as 
sanções do desconto de 10 pontos serão auferidas entre todas as categorias, rateando proporcionalmente os 

s menores de 18 anos) deverão estar cientes das 
cláusulas propostas no Termo de Compromisso da Competição que está disponível no site oficial de 



 
 

 
 

EDITAL DE COMPETIÇÃO 

Copa Prime de Jiu

16.CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
a) É facultada a Pro Sports a alteração de qualquer cláusula 

regramento do ranking geral.
b) A Pro Sports detém todos os direitos de imagem do evento.
c) A Pro Sports reserva-se no direito de cancelam
d) Não é permitida a entrada de instrumentos sonoros no ginásio de competição.
e) Não é permitido o uso de bandeiras/ banner/ cartazes, den
f) A comissão organizadora resolverá todos os casos omissos nesse regulamento.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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É facultada a Pro Sports a alteração de qualquer cláusula das normativas desta competição e do 
regramento do ranking geral. 

os direitos de imagem do evento. 
se no direito de cancelamento do evento ou partes dele. 

entrada de instrumentos sonoros no ginásio de competição. 
Não é permitido o uso de bandeiras/ banner/ cartazes, dentro das instalações dos eventos.
A comissão organizadora resolverá todos os casos omissos nesse regulamento. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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desta competição e do 

tro das instalações dos eventos. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


