3ª ETAPA DO AMAPAENSE NUTRIPOWER DE JIUJITSU(GI/NOGI)


O evento acontecerá no ginásio da Policia Militar do Amapá



Local: Jovino de Noa - Beirol



Data : 23 e 24/09/2017




Inicio dia 23/09/2017 : 16:00 hs NOGI
Inicio dia 24/09/2017 : 08:00 hs GI



Dia 23 todas as faixas e categorias NOGI



Dia 24 todas as faixas e categorias GI

 INSCRIÇÃO GI


A academia deverá entregar a listagem dos atletas via e-mail:
inscricoes.fajj@gmail.com ou na Academia ENERGI.



Inscrições via APP que será disponibilizado aos professores líderes de agremiação.



Horário: 19:00 as 21:30 de segunda a sexta até o encerramento das inscrições que
acontecerá as 21:30h do dia 18/09/2016.



Valor da inscrição por categoria até o dia 03/09/2017 às 19:00 horas será R$ 35 reais.



Valor da inscrição por categoria até o dia 15/09/2017. R$ 40,00 reais. Após esta data
R$ 50 reais, até a data limite 18/09/2017 as 22:00.



Dia 20/09/2017 as 20:00 será divulgada a checagem.



Valor da inscrição do Absoluto: R$ 40,00 reais



Obs: não será aceito inscrições após este prazo

 INSCRIÇÃO NOGI


A academia deverá entregar a listagem dos atletas via e-mail:
inscricoes.fajj@gmail.com ou na Academia ENERGI.



Inscrições via APP que será disponibilizado aos professores líderes de agremiação.



Horário: 19:00 as 21:30 de segunda a sexta até o encerramento das inscrições que
acontecerá as 21:30h do dia 18/09/2016.



Valor da inscrição por categoria até o dia 03/09/2017 às 19:00 horas será R$ 25 reais.



Valor da inscrição por categoria até o dia 15/09/2017. R$ 30,00 reais. Após esta data
R$ 35 reais, até a data limite 18/09/2017 as 22:00.



Dia 20/09/2017 as 20:00 será divulgada a checagem.



As categorias NOGI serão de INFANTIL A a MASTER.



Obs: não será aceito inscrições após o prazo de encerramento.

PESAGEM GI;
 Os atletas só poderão se pesar e lutar se estiverem com kimono trançado, nas cores
(Azul, Branco ou Preto), limpo e não danificados e com faixa em bom estado, dentro
das medidas exigidas pela CBJJ, para verificação será utilizado o equipamento de
medição oficial cedido pela própria CBJJ, sempre que se fizer necessário.

PESAGEM NOGI;

Exigência de uniformes para Jiu Jitsu sem Kimono
Homens:

Bermuda sem bolsos ou com bolsos completamente fechados, sem botões, fechos ou qualquer
peça plástica ou metálica que apresente risco ao adversário, e com o comprimento que atinja no
mínimo abaixo da metade da coxa e no máximo até o joelho (menos que 15cm do joelho).
É permitido aos homens a utilização de short ou calça de tecido elástico (colado ao corpo)
totalmente preta, 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, de cor preta, branca ou preta com branca e com pelo menos 10% na cor referente à
graduação (faixa) a que o atleta pertence. Camisas 100% na cor da graduação (faixa) a que o
atleta pertence também são aceitas.
Os atletas devem utilizar roupas íntimas. O uso de roupa de baixo no estilo “fio dental” ou
“tanga” é proibido, sendo aceito apenas o estilo “sunga”.
Mulheres:

Short de tecido elástico (colado ao corpo) ou bermuda, sendo a bermuda sem bolsos ou com
bolsos completamente fechados, sem botões, fechos ou qualquer peça plástica ou metálica que
apresente risco ao adversário, e com o comprimento que atinja no mínimo abaixo da metade da
coxa e no máximo até o joelho (menos que 15cm do joelho).
É permitido as mulheres a utilização de calça de tecido elástico (colado ao corpo), desde que
seja totalmente preta.
Camisa de tecido elástico (colado ao corpo) com comprimento que cubra a linha da cintura da
bermuda
Os atletas devem utilizar roupas íntimas. O uso de roupa de baixo no estilo “fio dental” ou
“tanga” é proibido, sendo aceito apenas o estilo “sunga”.

 A pesagem será realizada no dia 23/09/2017 NOGI e 24/09/2017 GI no local do evento
de acordo com o dia que o atleta ira lutar. O atleta que ultrapassar o peso estabelecido
na tabela da FAJJ, para respectiva categoria em que estiver inscrito estará
automaticamente desclassificado não sendo devolvido o valor pago na inscrição.

COMISSÃO DE ARBITRAGEM

Classificação de condutas anti-éticas e anti-desportivas com suas
respectivas penalidades para as Etapas do Campeonato Amapaense de
Jiu-Jitsu
Classificação

Condutas

Penalidades

Leve

1 – Retirar o Kimono ou
sua vestimenta na área
de luta e aquecimento
durante a competição;
2 - Transitar sem
calçados fora das áreas
de luta;
3 – Jogar lixo fora das
lixeiras.
1
Reincidir
em
qualquer
das
faltas
listadas como leves;
2 – Não apresentar a
agremiação federada a
lixeira exigida;
3 – Permanecer fora da
área de aquecimento ou
desobedecer ordem de
retirar-se
da
proximidade das áreas
de luta.
1
–
Reincidir
em
qualquer
das
faltas
listadas
como
moderadas;
2 – Proferir palavras de
baixo calão e/ou gestos
obscenos dirigidos aos
membros da arbitragem
e organização ou ainda
ao público presente;
3
–
Promover
manifestação
de
descontentamento
de
forma
acintosa,
grosseira e impertinente.
1
–
Reincidir
em
qualquer
das
faltas
listadas como grave;
2 – Envolver-se em
briga dentro do local do
evento;
3 – Proferir ameaça ou
agressão aos atletas,
membros organizadores
e árbitros do evento;

Advertência verbal e
comunicação imediata
ao
professor
ou
responsável
pela
agremiação
a
que
estiver vinculado.

Moderadas

Graves

Gravíssima

Perda de um (1) ponto
na contagem final para
classificação
das
agremiações.

Perda de três (3) pontos
na contagem final para
classificação
das
agremiações.

Perda de nove (9)
pontos na contagem
final para classificação
das agremiações.

Qualquer atitude que agrida moral ou fisicamente as pessoas presentes no
evento ou a estrutura física do local do evento, estejam as condutas
relacionadas ou não dentre as passivas de punição, serão avaliadas e julgadas
pela comissão de disciplina e arbitragem e serão tomadas as medidas cabíveis
nos aspectos de competência da FAJJ, sem prejuízos daquelas de natureza
Criminal e Cível;
As faltas serão avaliadas e julgadas momentaneamente pela comissão de
disciplina e arbitragem, definindo automaticamente a punição aplicável,
registrando-as no livro de ocorrências do evento e encaminhando-as
posteriormente para apreciação da FAJJ;
Toda punição que acarrete perda de pontos na classificação final será
anunciada publicamente pela locução do evento dando ciência imediata aos
professores e responsáveis pelas agremiações, identificando o nome da
agremiação, a classificação da falta e o quantitativo de pontos perdidos;
O atleta deverá entregar a carteira da FAJJ ou identidade, conforme edital
específico, na mesa de arbitragem a cada luta, sendo vedada a participação de
qualquer atleta sem a sua apresentação;
O STAFF chamará o atleta por até três vezes e diante de seu não
comparecimento será declarada sua derrota por W.O;
Cada agremiação deverá apresentar um representante que será responsável
por acionar o diretor de arbitragem quando tiver qualquer reclamação ou
informação que julgue importante para a comissão de arbitragem e para
andamento adequado das lutas;
Em caso de qualquer orientação, por parte da comissão de arbitragem e
organização do evento será acionado o representante da agremiação;

OUTROS;


O campeão de cada categoria marcará 09 pontos para sua academia, o vice-campeão
marcará 03 pontos e o terceiro 01 um ponto. Os atletas que não tiverem lutas em suas
categorias receberão medalhas, mais não somarão pontos para sua academia.



Somente haverá mudança de categoria de atletas, no caso de erro por parte da
organização do evento.



Atletas menores de 18 anos os seus respectivos professores, irão se responsabilizar,
pegando assim autorização dos pais.



Não terá limite de atletas por categoria da mesma academia.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.








A organização disponibilizará equipe de socorristas para o atendimento de primeiros
socorros, sendo que em caso de necessidade de atendimento especializado, a
organização providenciará o transporte para o hospital credenciado pelo plano de
saúde, do Atleta caso não tenha plano de saúde serra encaminhado ao Hospital de
Emergência do Estado.
O transporte do local de atendimento hospitalar para a residência do atleta fica de
responsabilidade individual, (do atleta) assim como de despesas posteriores com
outros cuidados de saúde atrelados a recuperação de possíveis lesões. Decorrentes
do campeonato.
A inscrição neste evento é considerada pela organização como forma de caracterizar
que o atleta ou responsável reconhece os riscos de possíveis lesões físicas atreladas
ao Jiu-jitsu, ficando a organização responsável apenas pelo suporte de socorro local.

OBS: A INSCRIÇÃO NO EVENTO E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO
PROFESSOR OU LIDER DA AGREMIAÇÃO CASO O ATLETA TENHA
ALGUM PROBLEMA DE SAUDE QUE NÃO SEJA MENCIONADO
OFICIALMENTE AO ORGANIZADOR DO EVENTO.

SITE OFICIAL PARA TODOS AS INFORMAÇÕES RELATIVAS A FAJJ

www.bjjap.com.br

TABELA PESO FAJJ.

Macapá,AP 01 de janeiro de 2017.

TADEU BELTRÃO
PRESIDENTE FAJJ

