EDITAL COMPLETO
3º OESTE INTERNACIONAL OPEN DE JIU JITSU
Inscrições pelo site www.circuitoopen.com.br/
1. SOBRE O CAMPEONATO
Temos a honra de convidar todos os atletas para participarem do 3º OESTE INTERNACIONAL OPEN DE JIU
JITSU será realizado 27 DE MAIO DE 2018, tendo como o objetivo principal o título de melhor revelarmos do
Jiu-Jitsu no Oeste do estado catarinense os melhores lutadores e a melhor equipe.
Este evento é aberto a todos os atletas de Jiu-Jitsu do estado e convidados de outros estados brasileiros e de
fora do país.
2. LOCAL DO EVENTO
Cidade - JOAÇABA – SC
Ginásio do Clube 10 de Maio - R. Getúlio Vargas, 106, Joaçaba - SC, 89600-000
INSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO.:
O período de inscrição é entre os dias 01/03/2018 a 22/05/2016
As inscrições serão feitas impreterivelmente pelo site http://www.circuitoopen.com.br/inscricoes#passo4 , entre
os dias 01/03 a 22/05 às 16h e a data limite para pagamento é no dia 22/01.- 2018.
Poderão ser feitas Inscrições Individuais e Inscrições por Equipe, tanto pelo próprio atleta, professor ou
responsável por atletas.
INSCRIÇÃO COLETIVA ATRAVÉS FICHA
http://www.circuitoopen.com.br/img/userfiles/arquivos/ficha%20de%20inscricao%20professor.pdf
Para atletas menores de 18 anos, apenas o responsável pelo atleta poderá inscrevê-lo. Antes o responsável
deve fazer o cadastro no site, em seguida cadastrar o atleta para posterior realização da inscrição do atleta de
menor.
Qualquer atleta poderá realizar inscrição de outro atleta, desde que todos estejam cadastrados no sistema do
site do Circuito Open

OBSERVEM as tabelas de peso do masculino e feminino são COM KIMONO.

OBSERVAÇÃO: A TABELA DE TEMPO, PESO E FAIXA ETÁRIA DO CIRCUTO OPEN NORMAS DO
PRÓPRIO CIRCUITO.
3)PAGAMENTO
O pagamento da inscrição será por meio de Depósito Bancário ( Inscrição coletiva centralizada pelo
responsável da agremiação )
FAVORECIDO: WELLINGTON MONTE DE ALCANTARA
• BANCO: BANCO DO BRASIL
• AGÊNCIA: 3126-7
• CONTA CORRENTE: 24.538-0
IMPORTANTE:
•Aceitaremos depósitos, Transferências, dê preferencia para depósitos identificados, não nos responsabilizamos
por depósitos no caixa eletrônico, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELOS DEPOSITOS NA
MODALIDADE ENVELOPE, RECEBEMOS APENAS TED. PELA MESMA CONTA.

PAGAMENTO COLETIVO:
•Pode ser feito um único pagamento no valor total e depois enviar o comprovante pelo site na opção Informar
Pagamento. http://www.circuitoopen.com.br/contato

Após confirmada a inscrição será atualizada no site do Circuito Open.

Valores Categoria
CATEGORIA
Todas as Categorias.
LOTE 1 - Pagamento até dia 22/ 04
Atletas Peso 80,00 - Sem Absoluto
Atletas Peso 80,00 + Absoluto - + 25,00 = 105,00
LOTE 2 - Pagamento de 23/04 até o dia 22/ 05
Atletas Peso 90,00 - Sem Absoluto
Atletas Peso 90,00 + Absoluto - + 25,00 = 115,00

A inscrição do absoluto ocorrerá de forma online como uma das opções da ficha de inscrição.
A competição terá as seguintes Categorias do Absoluto:

4)CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO e EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Após o depósito, favor acessar a página de contato http://www.circuitoopen.com.br/contato clicando no assunto
em COMPROVANTE DE PAGAMENTO enviando o comprovante do depósito de forma legível e demais
informações solicitadas para nossa análise. Após confirmação do pagamento pela organização, a sua inscrição
e as demais inscrições vinculados a você serão efetivadas.

5)CATEGORIAS
As Categorias do Campeonato em disputa são:
A competição será para todas as categoria de peso e idade conforme a TABELA DO CIRCUITO OPEN ,
Observe com atenção. A idade é calculada pelo ano de nascimento.
Não há limite de atletas por categoria.

As academias poderão inscrever quantos atletas quiserem.
Atenção:
• Apenas os três primeiros colocados terão pontos contabilizados para o ranking da equipe.
6)ABSOLUTO
A inscrição do absoluto ocorrerá de forma online como uma das opções da ficha de inscrição.
A competição terá as seguintes Categorias do Absoluto:
Obs: Todos máster poderão caso queiram lutar o absoluto adulto e concorrer aos prêmios em dinheiro.
• Feminino Adulto: Faixas Branca e Azul juntas. e Roxa , Marrom e Pretas Juntas.
• Juvenil Masculino Branca e Azul juntos)
• Atletas sem luta na categoria e que ganharam por WO poderão participar do absoluto.
• As categorias do absoluto serão todas de peso leve e pesado,
. Só o atleta Master poderá lutar na categoria adulto caso queira.
. Atletas juvenis em hipótese alguma poderá lutar a categoria adulto.

. a categoria Adulto do Circuito Open vai de 18 a 30 anos.
- Master 1 de 31 a 35, Master 2 de 36 a 40 e Master 3 acima de 41 a 45 , Master 4 de 46 a 50 e Master 5 acima
de 50 anos.
- Os absolutos Master serão dividido em ( Master 1 a 3 juntos) e ( Master 4 e 5 juntos)
• Na impossibilidade causada por contusão de um finalista e este não puder lutar, este será substituído pelo
terceiro lugar na disputa, ou seja, aquele que perdeu para o lesionado, pois, este lutará fazendo jus a concorrer
a premiação caso aja.
• Qualquer simulação ou fraude poderá desqualificar ambos os contendores, perdendo os pontos como atleta
para somatório do resultado por equipes.

7) CHECAGEM
A Checagem será de responsabilidade do atleta ou responsável pela inscrição do atleta e será feito no próprio
site http://www.circuitoopen.com.br entre os dias e 23 e 24 de Maio de 2018.

Na Checagem, caso a categoria do atleta não tenha luta, o atleta poderá mudar para outra categoria. Não
haverá mudança de categoria no dia do campeonato.

PONTOS IMPORTANTES AOS ALUNOS

IMPORTANTE 1 - O ATLETA QUE NA CHECAGEM NÃO TIVER A MENOR POSSIBILIDADE DE TER LUTA ,
O EVENTO ENTRA EM CONTATO PARA QUE O ATLETA NÃO SE DESLOQUE, E O EVENTO FAZ A
DEVOLUÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CONTA CORRENTE INDICADA PELO ATLETA. OU O ATLETA PODE
REVERTER EM GRATUIDADE PARA OUTRO EVENTO REALIZADO PELO CIRCUITO OPEN DE BJJ ( ESTA
MEDIDA VISA QUE O ATLETA SE INSCREVA SEM MEDO DA POSSIBILIDADE DE NÃO HAVER LUTA).

IMPORTANTE 2 – UMA VEZ INSCRITO E O ATLETA SOFRE ACIDENTE DE QUALQUE ESPÉCIE OU
TENHA OUTRA ATIVIDADE DE QUALQUER ESPÉCIE QUE O IMPOSSIBILITE DE COMPARECER AO
EVENTO NÃO SERÁ RESSARCIDO A INSCRIÇÃO E NÃO PODERÁ SE INSCREVER OUTRO EM SEU
LUGAR.

Apenas os atletas com inscrições com pagamentos confirmados terão seus nomes nas categorias inscritas no
dia da checagem.
8) CHAVES
O nome do atleta só entrará na chave se estiver pago até o último dia das inscrições.
As chaves serão publicadas no site http://www.circuitoopen.com.br no dia 25 de Maio de 2018.
9) PESAGEM
NA PESAGEM É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM FOTO EM TODAS AS
CATEGORIAS. INFORMAMOS QUE HAVERÁ FISCALIZAÇÃO E NÃO SERÁ POSSIVEL PARTICIPAR DA
PESAGEM SEM A IDENTIFICAÇÃO.

A pesagem acontecerá com o Kimono, para atletas da modalidade COM GI, UMA HORA antes do horário
estipulado no cronograma para início das disputas das categorias. Aconselhamos aos competidores estarem
presentes uma hora e meia antes do início da pesagem. Todos os atletas deverão portar documento de
identidade, com foto, na hora da pesagem! Lembrem-se: A idade é contada pelo ano de nascimento.

10) FISCALIZAÇÃO
Como o nosso objetivo é sempre fazer um bom campeonato e bem organizado, para a competição, NÃO será
permitido:
• Kimono sujo
• Manga mais curta do que o recomendado
• Calça curta
• Faixa ou Kimono rasgada
• Kimono com 2 cores
• Como prevê o livro de regas da CBJJ.

O competidor que se encontrar em uma dessas situações terá um tempo para troca do kimono, senão será
automaticamente desclassificado da competição sem direito a recorrer.
• As regras do torneio são as estabelecidas pela ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. Salvo as regras de arbitragem
que segue a CBJJ podem ser visualizadas no site www.cbjj.com.br.

11) DIREITOS DE IMAGEM:
Os PARTICIPANTES, desde já, em função de sua participação no campeonato:
Os atletas concordam com a ampla utilização de seu nome, imagem e som de voz, para divulgação do evento,
em toda e qualquer forma de mídia utilizada pela organização do evento, sem que isso traga qualquer ônus
para as mesmas. A partir deste momento, declaram-se cientes da veiculação de seu nome, imagem e som de
voz através de Televisão Aberta , Televisão a Cabo, Rádio, Jornal, Revista, Internet, VHS e DVD e acordam
com qualquer forma de sua utilização, para divulgação do evento, desde que autorizada pela organização do
evento por tempo indeterminado sem que isto enseje qualquer indenização futura.

12)PREMIAÇÃO
Premiações das Categorias de Peso
Medalha para 1º, 2º e 3º Colocado.
Haverá um único 3º. - O terceiro é aquele que perdeu a semifinal para o campeão.
Troféu para 1º, 2º e 3º Colocado para as equipes..
Sistema de Pontuação:
• Campeão 09 Pontos
• 2º Lugar 03 Pontos
• 3º Lugar 01 Pontos
Critério de Desempate:
1. Maior número de Campeões
2. Maior número de Vice Campeão
3. Maior Pontuação na Disputa dos Absolutos (Sem Distinção de Faixa ou Sexo)
4. Maior Pontuação dos + Graduados no Absoluto
NÃO PONTUA
1- Lutas Extra
2- Vitória por W0 ou quando adversário perdeu para balança.
3- Quando na chave só tem atletas da mesma agremiação.

ATENÇÃO – “SOMENTE O ATLETA E SÓ ELE” , VESTIDO COM KIMONO COMPLETO E FAIXA, PODERÁ
RECEBER A MEDALHA NO PÓDIO. A FALTA DESTE , PERDERÁ AUTOMATICAMENTE A MEDALHA ,
SUA COLOCAÇÃO E OS PONTOS, SENDO CONVOCADO O ATLETA IMÉDIATAMENTE SEGUINTE QUE
RECEBERÁ MEDALHAS E OS PONTOS DE ATLETA E A EQUIPE RECEBERÁ OS PONTOS
CORRESPONDENTES.

13) INTEGRIDADE FÍSICA DO COMPETIDOR
Ao se inscrever no campeonato o atleta ou responsável pelo atleta de menor declara que goza de perfeita
saúde e condições de competir no evento. Que o atleta está apto física e emocionalmente para participar da
competição e caso seja necessário, aceitarão o socorro prestado pela organização do evento, isentando o
organizador ou qualquer patrocinador de qualquer responsabilidade decorrente de disputas no evento, que
reconhecem ser um esporte de contato, e em consequência disso existem riscos iminentes no decorrer das
lutas.
No local do evento um profissional de saúde para avaliar as condições físicas dos atletas e para prestar os
primeiros socorros que porventura vierem necessitar. Teremos bombeiros civis e uma Ambulância para
remoção dos acidentados. Os atletas que tiverem planos de saúde (e dependendo da gravidade da situação)
poderão ser encaminhados para os hospitais da rede credenciada ao seu plano dentro da cidade do evento.
Caso contrário, serão encaminhados para os hospitais públicos disponíveis na cidade. A ambulância e os
paramédicos acompanharão o atleta até o hospital e deixarão o mesmo no local acompanhado de familiares ou
de seu professor/responsável pela sua equipe. Eles precisam voltar imediatamente para o local do evento para
possíveis necessidades. Em hipótese alguma a ambulância ficará esperando o atleta ser atendido. O retorno ao
evento ou a locomoção até sua residência ou alojamento será de inteira responsabilidade do atleta.

O ATLETA QUE SE NEGAR A RECEBER ATENDIMENTO E SER AVALIADO, SERÁ IMEDIATAMENTE
DESCLASSIFICADO O QUE O IMPEDIRÁ DE DESPUTAR NO MESMO DIA QUALQUER CATEGORIA NO
EVENTO E SUA EQUIPE PUNIDA COM 10 PONTOS NEGATIVOS NA CONTAGEM GERAL.

Informações gerais:
Mais informações:
Sobre a Organização e Campeonato
(47) 9672-7243 - TIM . Prof : Monte
Sobre a Organização, http://www.circuitoopen.com.br/contato (dificuldades, problemas e dúvidas) ;

14) CRONOGRAMA
O cronograma será disponibilizado no site http://www.circuitoopen.com.br e no Facebook do organizador nas
vésperas da competição.

15 ) TABELA OFICIAL DO CIRCUITO OPEN.

