
 
EDITAL 

 

Temos a imensa honra de convidar todas as equipes para participar da 1ª ETAPA DO 
CAMPEONATO BAIANO DE JIU-JITSU para todas as categorias de idade, peso  e 

faixas que acontecerá na cidade de PORTO SEGURO. 
 

 

DATA: 07 de mARÇO (Domingo) a partir das 09h00min 

LOCAL: Quadra da Bíblia – Centro  

Contato: Washington Sampaio 

Web Site e Inscrições: www.lutasbahia.com 

Telefones: (73) 9 9817-1003 

 

 

Inscrições: 

Inscrições somente pelo site, não realizaremos inscrições no dia do evento. 

 

 

Prazo de inscrição: Até a Quinta-Feira antes do evento que acontece sempre aos Domingos. 

 

 

*OBS: Não serão aceitas inscrições após este prazo e nem no dia do evento. 

 Não disponibilizamos chaves de luta, o atleta só terá acesso a mesma na competição. 

 

 

2. Previsão de lutas por categoria: 

Kids 1       (4 e 5 Anos)  -  Kids 2 (6 e 7 Anos)  -  Kids 3 (8 e 9 Anos)  

Infantil      (10 e 11 Anos) 

Júínior       (12 e 13 Anos) 

Adolecente (14 e 15 Anos) 

Juvenil       (16 e 17 Anos) 

Adulto        (18 e 29 Anos) 

Masters 1 - Masters 2 - Masters 3 - Masters 4 - Masters 5 

 

 

1)* - Não será aceito, em hipótese nenhuma, lutador da categoria Juvenil lutar na 

categoria adulto. 

 

 

2)* - Caso o atleta esteja sozinho na chave, serão remanejados para outra categoria 

com adversário. (Ação válida somente para as categorias Masters) 

 

 

Checagem geral: Disponível em www.lutasbahia.com a partir da sexta-feira antes do 

campeonato. 

 

 

OBS: A checagem servirá apenas para corrigir os possíveis erros de digitação e não 

para alterar as inscrições que já foram previamente feitas! O prazo para detectar os 

possíveis erros de digitação será até às 23h59 do dia anterior ao evento no e-mail: 

comprovante@lutasbahia.com Depois deste horário não aceitaremos mais nenhuma 

correção e nem no dia do evento. 

 

 

 

 

http://www.lutasbahia.com/


 
 

EDITAL 
 

 
Valor da inscrição: 

 

KIDS  até JUVENIL R$: 70,00 (Setenta Reais) para Categoria.  

ADULTO e MASTER R$: 90,00 (Noventa Reais) para Categoria. / Absoluto Grátis. 

 

*O valor da inscrição não é reembolsável.* 
 

OBS: Para o atleta lutar o absoluto, ele tem que pegar pódium de 1º. 2º ou 3º Lugar 
O vencedor do Absoluto, terá um prazo de 30 dias para se filiar junto a FBJJO para usufruir do prêmio. 
 

Local de inscrição: 

 

Pelo site www.lutasbahia.com após o preenchimento do formulário, envie-nos um e-mail 

com o comprovante para comprovante@lutasbahia.com só após o envio do comprovante, 

sua inscrição estará completa. 

 

Formas de Pagamento: 

 

TRANSFERÊNCIA VIA PIX BOLETO OU CARTÃO DE CRÉDITO 

FEDERAÇÃO BAIANA DE JIU-JITSU OLÍMPICO 
Banco – BRADESCO 
AG: 5284 – Porto Seguro 
C. Corrente: 8421-2 

CNPJ: 26.386.737/0001-88 

Utilizamos a plataforma WIRECARD (Moip) 
 

Link para pagamento ao fim do preenchimento do 
formulário de inscrição ou no e-mail informado no 

cadastro.  

 

OBS: Em caso de DEPÓSITO, o mesmo terá que ser identificado, em hipótese alguma 

iremos aceitar depósito em envelope.  

 

 

Premiação categoria de Peso Masculino e Feminino: 

 

Medalhas para 1º Lugar, 2º Lugar e 3º Lugar 

 

Premiação para o Absoluto Todas as Faixas, Masculino e Feminino: 

 

Inscrição para o AJP INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU BAHIA 2021 

 

Premiação Melhor Equipe: 

 

Troféu para 1º Lugar, 2º Lugar e 3º Lugar 

 

 

1º) Só poderá lutar o absoluto o atleta que medalhar  na categoria de peso. 

 

2º) Para lutar o absoluto, o atleta terá que confirmar sua participação pessoalmente, 

de acordo com o horário previsto no cronograma. 

 

3º) Só poderão lutar o absoluto, atletas maiores de 18 anos. 
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Informações Gerais: 

 

- A FEDERAÇÃO BAIANA DE JIU-JITSU - FBJJO SE RESERVA O DIREITO DE FECHAR AS 

INSCRIÇÕES quando atingir a capacidade máxima de inscritos, ou na data informada acima e 

nos cartazes. Faça sua inscrição o mais cedo possível para garantir a sua participação no 

evento. 

 

OBS: Não serão aceitas inscrições após a data estabelecida e nem no dia do evento. 

 

- Antes de cada luta, o atleta deverá apresentar um documento oficial com foto para ter o 

acesso a área de pesagem. 

 

- Qualquer informação falsa emitida durante a inscrição, ex: data de nascimento, 

poderá levar à desclassificação imediata. Tais ações estão sujeitas a suspensão 

ou até mesmo banimento em futuros eventos da FBJJO. 

 

 

Os pontos são contados da seguinte maneira: 

1º colocado - 9 pontos 

2º colocado - 3 pontos 

3º colocado - 1 ponto 

 

** Quando houver somente dois atletas na chave da mesma academia, os pontos não serão 

contados. 

 

 

PESAGEM: 

OBS: A TABELA DE PESO USADA NAS ETAPAS DO CAMPEONATO BAIANO DE JIU-JITSU É 

A MESMA UTILIZADA PELA FBJJ E UAEJJF que estão no site: www.fbjj.org.br e o tempo de 

luta conforme regra da FBJJ e UAEJJF. (Incluimos apenas as categorias Masculino acima e 

110ks e Feminino acima de 90kg). 

 

 

Antes de sua primeira luta todos os atletas deverão se pesar com kimono. Haverá somente 

uma oportunidade para o atleta se pesar. Se o competidor não cumprir o peso de sua 

categoria, será automaticamente desclassificado. Por favor, tenha certeza de que você está 

inscrito na categoria correta. Se o atleta não conseguir. 

cumprir o peso de acordo com a sua categoria, não poderá subir de categoria no dia do 

evento. 

 

 

Todos os Atletas são obrigados a se pesarem, mesmo aqueles que não tenham adversários 

(após verificação). 

 

 

Todos os atletas deverão lutar e se pesar utilizando kimono de algodão ou tecido similar. O 

kimono só pode ser nas cores: todo branco, todo azul ou todo preto. Nenhuma outra cor é 

permitida. 

 

 

É proibido ao atleta iniciar o combate com kimono rasgado, descosturado, camisa pôr baixo do 

kimono (com exceção da categoria feminina), ou ainda fora dos padrões exigidos pela FBJJ e 

UAEJJF, ou seja, manga apertada, ou curta no comprimento da manga, da saia e da calça. 
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OBS: SÓ SERÃO ACEITOS ATLETAS FAIXAS VERDE ATÉ 15 ANOS DE IDADE. 

 

 

Considerações gerais: 

a) O atleta que não comparecer ao tatame após a 3ª (terceira) chamada e descumprir o 

horário do cronograma será imediatamente desclassificado por WO. 

 

 

b) Só ficará na área de competição o pessoal da organização, o atleta na hora de sua luta ou o 

professor ou representante da equipe, este, quando for chamado pelos organizadores do 

evento, e mídia autorizada. 

 

Obs.: O atleta que insistir em ficar na área de luta sem autorização, será identificado e sua 

equipe perderá 10 pontos na contagem final, além de outras sanções que poderão ser 

aplicadas. 

 

 

c) Os kimonos dos atletas deverão obedecer às especificações da FBJJ. 

 

 

d) O atleta que desrespeitar o público, organizadores, árbitros ou a outro atleta, será 

desclassificado da competição e a sua equipe perderá 10 pontos na contagem final, além de 

outras sanções que poderão ser aplicadas. 

 

 

e) O atleta que estiver inscrito em uma categoria de peso ou idade inferior a que  

corresponde estará automaticamente desclassificado. Com a exceção do atleta master que 

poderá lutar na categoria adulto e o atleta sênior que poderá lutar as categorias inferiores até 

a categoria adulto. 

 

 

f) Não será permitido ao atleta de categorias até juvenil lutar nas categorias adulto acima. 

 

 

g) Não haverá mudanças nas chaves. 

 

 

h) Ao se inscrever no site, www.lutasbahia.com, automaticamente o atleta, o 

responsável ou o professor estará concordando com o termo de responsabilidade 

anexo a este edital. 

 

 

i) É de responsabilidade do atleta, responsável ou professor, verificar a checagem no site 

www.lutasbahia.com, que estará disponível um (01) dia antes do campeonato, no caso de 

discordância, fazer contato com o setor de inscrições através do email: 

comprovante@lutasbahia.com, para provável alteração até o prazo limite. Tal atitude evitará 

transtornos no dia do evento. 
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Considerações finais: 

a) A organização do CAMPEONATO detém todos os direitos de imagem do evento. 

 

 

b) A FBJJO reserva-se o direito do cancelamento do evento ou parte dele conforme decisão de 

seus superiores. 

 

 

c) Os campeonatos realizados pela FBJJO são estruturados rigorosamente conforme as regras 

da FBJJ E UAEJJF. 

 

 

d) Medalhas para os campeões, vice-campeões e 01 terceiros colocado. 

 

 

e) Premiação principal (Inscrição para o AJP INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU BAHIA 

2021 para os campeões do Absoluto (1ª Lugar). 

 

 

f) Só receberão as medalhas e/ou prêmios os atletas que estiverem presentes e se 

apresentarem ao pódio; não será aceito que representantes recebam pelo atleta; salvo por 

razões de emergência, quanto à possível ausência em virtude de contusão, comprovada no 

evento. 

 

 

A FBJJO se refere ao Código de Ética Desportivo e condena fortemente qualquer forma de 

brutalidade, violência, ou provocação (em particular, a de caráter sexual) nas áreas de 

competição. Espera-se que os atletas se tratem, tratem os árbitros, staff, técnicos, e 

expectadores com o mesmo respeito. 

 

 

Qualquer indivíduo que violar estes princípios deverá ser desligado da competição e submetido 

à revisão de sua participação nos próximos eventos. Todos os atos antidesportivos deverão ser 

reportados aos Coordenadores de Evento, para decisão final de acordo com a ação. 

 

 

 

*Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela organização da FEDERAÇÃO 

BAIANA DE JIU-JITSU - FBJJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EDITAL 
 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Declaro estar ciente de que a presente inscrição para as etapas do CAMPEONATO BAIANO 

DE JIU-JITSU DA FBJJO, devidamente aceita e homologada pela organização do torneio, 

obriga-me às seguintes cláusulas: 

 

I – No ato da inscrição no site, declaro-me apto para a prática do esporte, não havendo 

qualquer impedimento de ordem médica, física ou legal para a participação na competição. 

Comprometo-me em levar a conhecimento da comissão organizadora do campeonato, no curso 

deste, a ocorrência de qualquer lesão ou fator impeditivo à prática esportiva, sendo de 

atribuição da organização do evento decidir sobre a minha permanência na competição. A 

omissão de qualquer informação ou fato que comprometa minha participação isenta os 

organizadores, comissão de arbitragem e demais membros e participantes de qualquer evento 

danoso advindo do torneio. 

 

II – Declaro que não faço uso de quaisquer substâncias anabolizantes ou afins. Em caso de 

omissão ou de falsa declaração, a organização do torneio isenta-se de qualquer 

responsabilidade podendo, inclusive, desclassificar o competidor em caso de comprovação. 

 

III - Declaro-me ciente quanto aos riscos de minha integridade física inerente à natureza da 

atividade esportiva praticada. Em caso de lesão ou contusões de qualquer espécie, inclusive 

morte, assumo integral responsabilidade sobre os danos, isentando os organizadores, 

patrocinadores, comissão de arbitragem e demais membros e participantes de qualquer 

responsabilidade advindas da participação do torneio. 

 

IV – Autorizo desde já a equipe médica, designada pelos organizadores do evento, a realizar 

qualquer intervenção necessária para assegurar minha saúde e integridade física, 

principalmente minha imediata locomoção a Hospital caso a situação assim o exija, nos moldes 

da conduta médica imposta pelos órgãos reguladores competentes. 

 

V – Quanto aos direitos de imagens e divulgação, outorgo à organização do evento, entidades 

e patrocinadores todos os direitos sobre minha imagem (TV, 

Jornais, Revistas, Internet, Cartaz e etc.,) a ser feitas em qualquer tempo sem nenhuma 

compensação financeira, sendo desnecessário, para tanto, qualquer outra permissão verbal ou 

por escrito, na forma do artigo 20 do Código Civil Brasileiro e demais dispositivos legais 

aplicáveis à espécie. O candidato fica ciente de que ao se inscrever, concede o uso de direito 

de imagem e som de voz a FBJJO, por um período mínimo de 100 (cem) anos. 


