King OF Kings JiuJitsu
07 Fevereiro (Domingo) - Salvador BA
Local: a definir
VALORES DE INSCRIÇÃO:
R$ 60,00 CATEGORIA PRE-MIRIM ATE O INFANTO-JUVENIL
R$ 100,00 CATEGORIA JUVENIL, FEMININO, MASCULINO, MASTER / SENIOR
R$ 150,00 CATEGORIA + ABSOLUTO

PAGAMENTO (dados da conta abaixo).

NUBANK
CPF: 043.368.945-58 ( pix )
C6BANK
Telefone: 71991983171 ( pix )
jaquison silva de freitas

EMITIMOS BOLETO, RECEBEMOS PAGAMENTO VIA CARTAO DE CREDITO
TAXAS POR CONTA DO ATLETA E NÃO RECEBEMOS DINHEIRO NO DIA DO
EVENTO.
Para o pagamento de vários atletas, poderá ser um único deposito no
valor total das Inscrições. O prazo para tal depósito é até sexta-feira
um dias antes do Evento.

Não fazemos NENHUM TIPO DE REEMBOLSO àqueles que tenham feito o
depósito, mas não realizaram inscrições; ou não poderão mais participar.
Prazo para INSCRIÇÕES e CORREÇÕES:
01 de Janeiro (segunda feira) às 20:00 horas
O Direito de limitar e encerrar as inscrições ANTES DO PRAZO, se
necessário tal medida visa atender a todos competidores de
forma organizada.
NÃO REALIZAREMOS INSCRIÇÕES, NEM CORREÇÕES NO DIA DO EVENTO.
PREMIAÇÃO CATEGORIA :
UM VALE KIMONO DA NA COR BRANCO TAMANHO A2 ( Gi ) , e pra categoria
NoGi um kit ( Rash guarde + bermuda )
PREMIAÇÃO NO ABSOLUTO MASCULINO / MASTER
FAIXA PRÊMIO
BRANCA 200,00 em dinheiro + suplemento + medalha + troféu
AZUL 250,00 em dinherio + suplemento + medalha + troféu
ROXA 300,00 em dinheiro + suplemnto + medalha + troféu
MARROM 350,00 em dinheiro + suplemento + medalha + troféu
PRETA 500,00 em dinheiro + suplemento + medalha + troféu
PREMIAÇÃO NO ABSOLUTO FEMININO
BRANCA 200,00 em dinheiro + suplemento + medalha + troféu
AZUL / ROXA 250,00 em dinheiro + suplemento + medalha + troféu

MARROM / PRETA 500,00 em dinheiro + Suplemento + medalha + troféu
PREMIAÇÃO NO ABSOLUTO JUVENIL ( MASCULINO / FEMININO)
BRANCA/AZUL R$ 200,00 + suplemento + medalha
PREMIAÇÃO NO ABSOLUTO NOGI (MASC)
FAIXA PRÊMIO
BRANCA 200,00 em dinheiro + suplemento + troféu
AZUL 250,00 em dinherio + suplemento + troféu
ROXA 300,00 em dinheiro + suplemnto + troféu
MARROM 350,00 em dinheiro + suplemento + troféu
PRETA 500,00 em dinheiro + suplemento + troféu
PREMIAÇÃO NO ABSOLUTO NOGI (FEMI)
FAIXA PRÊMIO
BRANCA 200,00 em dinheiro + suplemento + medalha + troféu
AZUL / ROXA 250,00 em dinherio + suplemento + medalha + troféu

Obs.:
Para o atleta ganhar o prêmio na categoria ( Gi / NoGi ) tera quer ter 06 atletas
inscrito por categoria .
Para valer a premiação inteira no Absoluto Masculino (Gi / NoGi ) e no
absoluto Feminino ( Gi / NoGi ) deverá ter no mínimo 09 atletas por chave no
dia do Campeonato.

Para valer a premiação no Absoluto Juvenil Masculino / Feminino
deverá ter no mínimo 07 atletas por chave no dia do Campeonato.
Pra valer a premiação no absoluto NoGi deverá ter no mínimo 6 atletas por
chave
Atenção : Tendo menos que o solicitado a premiação dos
ADULTO/FEMENINO
e JUVENIL vai ser paga da seguinte maneira :
ADULTO:
Acima de 09 atletas premiação total ( Dinheiro)
Abaixo de 05 troféu ao campeão
Abaixo de 03 suplemento
JUVENIL:
Acima de 07 atletas ganha premiação total
Abaixo de 05 atletas ganha um kit suplemento..

ARBITRAGEM E ÁREAS DE LUTA
Arbitragem neutra e MUITO EXPERIENTE.
Todos os árbitros são devidamente cursados e atualizados nas Regras AJP.
Formada por Professores de Equipes variadas .
Utilizamos placares eletrônicos.
PESAGEM
Será realizada COM KIMONO .

INSTRUÇÕES GERAIS
*No dia da Competição, a partir das 09:00 horas, iniciamos os
atendimentos aos atletas.
*As inscrições deste evento são ONLINE, portanto quaisquer correções
devem ser realizadas pelo site
*É PROIBIDO professores ou torcedores dentro da área de luta.
*Todo (a) atleta, ao participar da competição, tem ciência de que o
risco de lesões, sempre existe.
Os atletas isentam TOTALMENTE a organização do evento por qualquer
incidente decorrente das lutas.
**AVISOS E INSTRUÇÕES GERAIS
Todo(a) atleta, tem ciência de que trata-se de um esporte de contato,
e o risco de lesões sempre existe.Ciente disso, os (as) competidores
(as) inscritos (as) isentam TOTALMENTE a organização do evento por
qualquer incidente decorrente das lutas.
A participação de menores de 18 anos, é permitida devido ao fatos dos
respectivos professores e/ou técnicos estarem presentes e avaliarem
que seus alunos encontram-se em plenas condições físicas e técnicas
para as lutas.
*Nas áreas de luta, está terminantemente PROIBIDO a presença de
Professores ou atletas que não estejam prestes a lutar. A
desobediência poderá até implicar na desclassificação de atletas ou da
Equipe.
AVISO IMPORTANTE:
Caso o Atleta não se apresente no horário do cronograma o mesmo será

desclassificado sem direito a reembolso.
REEMBOLSO
Uma vez PAGA a inscrição, um atleta tem direito ao reembolso nas
seguintes situações:
1) Quando o evento é CANCELADO.
2) Quando ocorre alteração na DATA do evento.
3) Quando altera a cidade do evento.
4) Quando há diminuição da premiação, somente para os atletas impactados.
Obs: Para os 4 casos acima, o prazo máximo para solicitar reembolso é
até 30 dias após a comunicação da alteração.

