
 
 
 
COPA SERGIPE DE JIU-JITSU 2020 
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, “GRANDE ARACAJU”  
 

 

REDES SOCIAIS:  

FACEBOOK - @FEJJ – SE 

INSTAGRAM - @fejjse_oficial  

  

SOBRE O CAMPEONATO  

Temos a honra de convidar todos os atletas para participarem da:  COPA SERGIPE 
DE JIU-JITSU 2020 em NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, “GRANDE ARACAJU”  
  

Será realizada em 06 de dezembro de 2020, tendo como o objetivo principal a 
retomada dos eventos de forma responsável e a confraternização do Jiu-Jitsu em 
nosso estado.  
  

Este evento é aberto a todos os atletas de Jiu-Jitsu do estado e convidados de outros 
estados brasileiros.  
  

A entrada no evento será limitada aos competidores inscritos e faixas pretas 

filiados a FEJJ-SE. Caso alguma equipe não tenha representante faixa preta, 

somente neste caso, o instrutor (faixa marrom) responsável pela equipe e filiado a 

FEJJ-SE, também poderá adentrar no evento. 

Todos os atletas deverão se retirar do recinto ao final da sua respectiva categoria. 

  

LOCAL DO EVENTO  

Cidade: NOSSA SENHORA DO SOCORRO – SE “GRANDE ARACAJU”  

GINÁSIO COMPLEXO SESI ( AO LADO DO SHOPPING PRÊMIO) – AV COLETORA C, 
S/N, Nossa Sra° do Socorro – SE.  

  

INSCRIÇÕES 

O período de inscrição é até o dia 02/12/2020.  
As inscrições serão feitas impreterivelmente pelo site www.lutasbrasil.com 
  

ATENÇÃO AS INSCRIÇÕES PODERÃO SER ENCERRADAS ANTECIPADAMENTE 

PELA FEDERAÇÃO CASO O NÚMERO DE ATLETAS ULTRAPASSE O LIMITE 

SUPORTADO PARA A COMPETIÇÃO. 

  

AS INSCRIÇÕES DA COPA SERGIPE DE JIU-JITSU 2020, TEM O VALOR DE 

R$ 80,00 EM TODAS AS CATEGORIAS. 

 



PAGAMENTO 

 *DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ATÉ O 

DIA 16/11/2020 (DINHEIRO OU CARTÃO), A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO É 

FEITA PELO SITE WWW.LUTASBRASIL.COM NO ÍCONE COMPROVAR PAGAMENTO 

OU PELO WHATSAPP: (79) 99959-2347 (DEIVINES LIMA). 

 

*OU  TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS (O COMPROVANTE DEVE TER O NOME DO 
ATLETA INSCRITO PARA SER ACEITO PELA ORGANIZAÇÃO) ATÉ O DIA 
02/12/2020. A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITA PELO SITE 
WWW.LUTASBRASIL.COM NO ÍCONE COMPROVAR PAGAMENTO OU PELO 
WHATSAPP: (79) 99959-2347 (DEIVINES LIMA). 
  

“NO CASO DE DEPÓSITO (SOMENTE NA BOCA DO CAIXA), O ATLETA DEVE 
ESCREVER SEU NOME NO COMPROVANTE DE CANETA AZUL ANTES DE ENVIAR 
PARA CONFIRMAÇÃO”  

 

 

REGRAS 

As regras do torneio são as estabelecidas pela ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. Salvo 
as regras de arbitragem que seguem a CBJJ e disponíveis no site www.cbjj.com.br. O 
TEMPO DE LUTA, RESPEITA O TEMPO DESCRITO NO LIVRO DE REGRAS DA CBJJ 
(OBS: EXCETO CATEGORIA FEMININO ADULTO/MASTER, DESCRITOS ABAIXO) 
 

CATEGORIAS  

As categorias do campeonato em disputa serão adaptadas da seguinte forma: 
JUVENIL, ADULTO E MASTER, AS CATEGORIAS DE IDADE SÃO CALCULADAS 
PELO ANO DE NASCIMENTO.  
 

Juvenil Masculino  

Até 69kg 

Acima de 69kg 

 

Juvenil Feminino  

Até 60.5kg 

Acima de 60.5kg 

 

Adulto Masculino 

Até 64kg 

Até 76kg 

Até 88.3kg 

Acima de 88.3kg 

 

 

 

 



Master Masculino 

Até 64kg 

Até 76kg 

Até 88.3kg 

Acima de 88.3kg 

 

Adulto/Master Feminino 

Faixa branca (tempo de luta 5min) 

Até 69kg 

Acima de 69kg 

 

Faixa Azul/Roxa (tempo de luta 6min) 

Até 69kg 

Acima de 69kg 

 

Faixa Marrom/Preta (tempo de luta 8min) 

Até 69kg 

Acima de 69kg 

 

CHECAGEM  

A Checagem será de responsabilidade do atleta ou responsável pela inscrição 
do atleta e será feita no próprio site entre o PERÍODO DE INSCRIÇÃO, no próprio 
site www.lutasbrasil.com onde estará disponível a lista de atletas inscritos.  
  

Caso a categoria do atleta não tenha luta, o próprio atleta poderá mudar para outra 

categoria até a data limite da checagem final. 

  

NÃO HAVERÁ MUDANÇA DE CATEGORIA NO DIA DO CAMPEONATO EM 

HIPÓTESE ALGUMA, MUITO MENOS CASAMENTO DE LUTAS, SENDO ASSIM O 

ATLETA SEM LUTA RECEBERÁ SUA MEDALHA. 

 

Apenas os ATLETAS INSCRITOS e com PAGAMENTOS CONFIRMADOS terão 

seus nomes nas categorias inscritas na CHECAGEM FINAL dia 04/12/2020. 

  

CHAVES  

O nome do atleta só entrará na chave se estiver pago até o último dia das inscrições. 
As chaves serão publicadas no site www.lutasbrasil.com no dia 05 de dezembro de 
2020.  
   
PESAGEM  

NA PESAGEM É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM FOTO 
EM TODAS AS CATEGORIAS. INFORMAMOS QUE HAVERÁ FISCALIZAÇÃO E NÃO 
SERÁ POSSÍVEL PARTICIPAR DA PESAGEM SEM A IDENTIFICAÇÃO. A pesagem 
acontecerá com o Kimono, NO HORÁRIO DA LUTA indicado no  

cronograma para o início das categorias disputadas. Aconselhamos aos 



competidores estarem presentes 30 (TRINTA MINUTOS) antes do início da 

pesagem. Todos os atletas deverão portar documento de identidade com foto, na 

hora da pesagem, carteirinha da FEJJ-SE ou da CBJJ.  

Lembrem-se: A idade é contada pelo ano de nascimento 

 

OBSERVAÇÃO: Todos os atletas terão direito a apenas 1 (uma) pesagem 

oficial e devem estar dentro do limite de peso COM O KIMONO, referente a 

sua categoria. 

 

FISCALIZAÇÃO  

Como o nosso objetivo é sempre fazer um bom campeonato e bem organizado, para 
a competição, somente será permitido o uso de kimono nas cores azul, branco ou 
preto e NÃO será permitido:  

KIMONO SUJO, MANGA MAIS CURTA DO QUE O RECOMENDADO, CALÇA 

CURTA, FAIXA OU KIMONO RASGADOS E KIMONO COM DUAS CORES. 

  

O competidor que se encontrar em uma dessas situações terá um tempo para troca 
do kimono, senão será desclassificado da competição sem direito a recorrer.  
PREMIAÇÃO  

Medalha Personalizada exclusiva para 1º, 2º e os dois 3º Colocados.  

  

PREMIAÇÕES AS MELHORES EQUIPES  

1° COLOCADA – TROFÉU  
2° COLOCADA – TROFÉU  
3° COLOCADA – TROFÉU 

 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO (RESULTADO GERAL POR EQUIPES):  

·Campeão -09 Pontos  
·2º Lugar - 03 Pontos 
·3º Lugar - 01 Pontos  
·ATLETAS SOZINHOS NA CHAVE - 02 PONTOS  
  

CRITÉRIO DE DESEMPATE (RESULTADO GERAL POR EQUIPES):  

1. Maior número de Campeões  
2. Maior número de Vice-Campeões  
3. Maior Pontuação dos mais Graduados nas categorias  
4. Persistindo o empate, sorteio. 

 

DISCIPLINA  

Cada Professor/Técnico será responsável pelos seus atletas na competição, cabendo 
a ele a ordem e a disciplina. Para o bom andamento do Evento, só será permitido 
reclamação por contestação, contra qualquer marcação de pontos, por 
professores/técnicos/instrutores diretamente ao coordenador de arbitragem. 



Caso venha a acontecer algum ato de indisciplina, será avaliado por uma COMISSÃO de 

DISCIPLINA. Esta será formada, por Presidente de mesa (membro escolhido pela 

organização do evento), o Coordenador de Arbitragem do evento e o Coordenador de 

Staffs do evento. 

Qualquer manifestação de desordem cometida por um atleta, (o que estiver lutando) ou o 

que está reclamando (se não lutou ainda), Técnico, professor/instrutor ou membro da 

torcida (se identificado), poderá ser punida da seguinte forma: 

 Atleta que estiver lutando, na área de competição ou na área de aquecimento, 

será punido sozinho, ou seja, a punição não irá atingir a sua equipe. Este poderá 

ser punido por advertência, desclassificação do evento ou punição por uma 

temporada inteira. A ser julgado pela COMISSÃO de DISCIPLINA. 

 Técnico, professor/instrutor ou membro da torcida (se identificado), a equipe 

(a qual o infrator integra) poderá perder 50 pontos, persistindo 100 pontos e 

desclassificação da mesma, no dia do evento. A ser julgado pela COMISSÃO de 

DISCIPLINA. 

 Atleta inscrito no evento que estiver na torcida, poderá ser punido por 

advertência, desclassificação do evento ou punição por uma temporada 

inteira e a equipe (a qual o infrator integra) poderá perder 50 pontos, persistindo 

100 pontos e desclassificação da mesma, no dia do evento. A ser julgado pela 

COMISSÃO de DISCIPLINA. 

 

DIREITO DE IMAGEM  

Os PARTICIPANTES, desde já, em função de sua participação no evento esportivo 
denominado: COPA SERGIPE DE JIU-JITSU 2020 em NOSSA SENHORA DO 
SOCORRO/SE, “GRANDE ARACAJU”, 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.  

  

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 teremos bombeiros e/ou socorristas para os primeiros 
atendimentos e para remoção dos acidentados será chamado o SAMU em respeito à 
nova lei municipal de recebimento de urgência do HUSE. 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 socorristas acompanharão o atleta até o 
hospital e deixarão o mesmo no local acompanhado de familiares ou de seu 
professor/responsável pela sua equipe.  
 

CRONOGRAMA  

O CRONOGRAMA OFICIAL ESTARÁ DISPONÍVEL DIA 05-12-2020, no site 
www.lutasbrasil.com ou nas páginas oficiais da competição:  

REDES SOCIAIS: 

FACEBOOK - @FEJJ – SE 

INSTAGRAM - @fejjse_oficial 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

Mais informações: Sobre a Organização e Campeonato  

(79) 99959-2347 - DEIVINES LIMA 
(79) 99916-5114 THIAGO BRAGA 
(79) 99931-7002 BRUNO CAMPOS  
E-mail: fejj-se@hotmail.com 


