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VII OPEN FORTALEZA DE JIU JITSU 
INTERNACIONAL (5ª ETAPA) 

   
 

EDITAL 
 

 

1.CONVITE. 

 

              A FJJO-CE tem a honra de convidar todos os atletas do ESTADO DO CEARÁ e 

estados vizinhos, do BRASIL e do mundo, estes filiados e suas respectivas agremiações e 
também os não filiados a se filiarem, para participar do VII OPEN FORTALEZA DE JIU 

, que será realizado na cidade de FORTALEZA/CE nos JITSU INTERNACIONAL (5ª ETAPA)

dia 15 de dezembro de 2013 (DOMINGO), com início previsto para às 08:00 horas, no 

Ginásio do NÁUTICO ATLÉTICO CEARENSE na  Av. Abolição, nº 2727 - MEIRELES, 
Fortaleza – CE, tendo como o objetivo principal a confraternização, divulgação e 

premiação dos melhores do Jiu jitsu no Ceará. 

 

 

2.DAS  INSCRIÇÕES. 

 
Poderão participar atletas de todas as categorias de acordo com o regulamento da 

Confederação Brasileira de Lutas Profissionais – CBLP. 

 

 Os atletas filiados deverão estar com suas carteiras de identidade da FJJO-CE com 

validade para 2013, as mesmas deveram ser apresentadas impreterivelmente nas inscrições 
e no local das disputas. Atletas de outros estados ou do exterior deverão apresentar 

a identidade ou RG. 

 Os atletas do Ceará não filiados deverão filiar-se apresentando os documentos necessários 
(Xerox de identidade ou certidão de nascimento se menores, diploma de graduação de faixa 

ou declaração do professor faixa preta filiado, atestado médico, foto 3x4 e a taxa de R$ 

20,00 até a graduação roxa e R$ 30,00 para marrons e pretas, estas referentes à 

anuidade). 
 

 O pagamento das taxas de inscrição poderá ser realizado na rede bancária, ou seja, 

DEPÓSITO IDENTIFICADO realizado na boca do caixa, transferência bancária ou 

pessoalmente pelo representante junto com os demais documentos, carteirinha da FJJOCE 

2013 com identidade civil e a ficha de inscrição com todos os dados (idade, peso e faixa), 
ou ainda serem escaneados e enviados por e-mail: fjjoce@hotmail.com até a data limite 

das inscrições. 

 

 
2.1.  PERÍODO DE INSCRIÇÕES E TAXAS P/ TODAS AS FAIXAS: 

 

ATÉ O DIA 11/dezembro/2013 
(QUARTA FEIRA - ATÉ ÀS 22 HORAS). 

http://fjjoce.com.br/
mailto:fjjoce@hotmail.com
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 Mirim/infantil e infanto juvenil + mulheres.......................R$ 50,00. 

 Juvenil/Adulto/Master e senior.........................................R$ 60,00. 

 A categoria – Absoluto - todas as faixas............................R$ 30,00. 
 

  

OBSERVAÇÕES: 

 
  Os atletas que irão disputar as categorias do “Absoluto” deverão 

obrigatoriamente estar inscritos em sua categoria natural.   

  Os juvenis não poderão lutar na categoria “adulta”.   

  O sênior poderá lutar no máster e no adulto, e o máster poderá lutar no 
adulto, e poderão lutar ao mesmo tempo em todas as categorias em que 

seja permitida sua participação. 

  O atleta poderá lutar os dois absolutos, ou seja, no absoluto leve e pesado, 

desde que esteja com peso limite do Absoluto Leve de acordo com a tabela 
de pesos. 

  É vetado a qualquer atleta lutar em mais de uma graduação, caso aconteça 

à tentativa de ludibriar a organização, o mesmo receberá uma punição 

exemplar. 

 
 

 O ingresso ao local das disputas será 2 kg de alimentos não perecíveis, para os 

competidores inclusive, eles serão doados as instituições de caridade. 

 
 

Local de inscrição:  

 

NÁUTICO ATLÉTICO CEARENSE  
QUIOSQUE OCTOGONO NO IGUATEMI em frente ao EXTRA 

QUIOSQUE OCTOGONO NO SHOPING PARANGABA 1ºPISO. 

 

Procurar pelo ROBSON SÁ (OI > 85- 8756.5701 /TIM > 85- 9931.2112). 

 
  Os pagamentos realizados por meio bancário, deverão acontecer preferencialmente, 

através de transferências bancárias ou direto na boca do caixa, como DEPÓSITO 

IDENTIFICADO (nome, cpf ou cnpj) em favor da: 

     

Federação de Jiu jitsu Olímpico do Estado do Ceará 

 Banco do Brasil. 

 Agência: 3140-2  

 Conta: N°13.619-0  

Banco do Bradesco 

Agência: 0741-2  

Conta: N°23966-6  
 

 
 

PROJETOS SOCIAIS – TERÃO UMA ISENÇÃO DE 50% DO VALOR DAS TAXAS. 

 

 1. Os projetos independentes poderão inscrever qualquer numero de atletas. 

 2. Aqueles que levam nome de equipes terão a limitação de 30 atletas. 

Apenas para PROJETOS CADASTRADOS. Para isso, devem apresentar requerimento 

assinado pelo responsável, com a documentação registrada em cartório, CNPJ, e demais 

informações documentais contendo a descrição do projeto (os projetos deverão estar 
registrados como agremiação na FJJOCE, esses serão isentos de taxas) a relação 



das crianças e adolescentes que deverão participar do evento, deverão ter o limite de 

idade até 17 anos, e não faça 18 anos em 2013. 

 

OBS. DE FORMA ALGUMA SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES FORA DOS PRAZOS 
ESTIPULADOS. 

 

FILIAÇÃO POR EMAIL 

 
Os atletas devem preencher e assinar a ficha com todos os dados e enviar junto com uma 

foto 3x4, carteira de identidade, os menores de idade devem mandar o registro de 

nascimento, e atestado médico comprovando estarem aptos para as disputas desportivas 

dentro do Jiu jitsu, tudo deve ser ESCANEADO, anexado e enviado em PDF ou WORD, 
para o e-mail - fjjoce@hotmail.com.br 

 

CARTEIRINHA 

 

Enviar nome completo, mais data de nascimento, faixa, peso e categoria de peso, 
graduação, professor, nome da equipe e foto escaneada. Anexar e enviar em PDF ou 

WORD, para o e-mail: carteirafjjoce@hotmail.com  

Após o envio de todos os dados a carteirinha. A taxa é de R$ 20,00 até a graduação roxa e 

R$ 30,00 para marrons e pretas, devendo ser paga antecipadamente, o local para o 
recebimento é o Clube Náutico na Beira-Mar, marcando horário com Robson Sá pelo 

telefone- (OI > 85- 8756.5701 /TIM > 85- 9931.2112).   

 

 

3. DA PREMIAÇÃO. 

 

Premiação Especial: 
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 Absoluto – Faixa Preta Adulto Masculino –................................ R$ 1.000,00. 

      

Até 76 kg Acima de 76 kg 

Campeão – R$ 500,00. Campeão – R$ 500,00. 

   

 Absoluto – Faixa Marrom Adulto Masculino –............................. R$ 1.000,00. 

        

Até 76 kg Acima de 76 kg 

Campeão –  R$ 500,00. Campeão –  R$ 500,00. 

 

 Absoluto – Faixa Roxa Adulto Masculino –................................. R$ 800,00. 
 

Até 76 kg Acima de 76 kg 

Campeão –  R$ 400,00. Campeão –  R$ 400,00. 

 

  Absoluto – Faixa Azul Adulto Masculino – ..................................... R$ 500,00. 

 

Até 76 kg Acima de 76 kg 

Campeão – R$ 250,00. Campeão – R$ 250,00. 

 

 Absoluto – Faixa Branca Adulto Masculino – .................................. R$ 500,00. 

 

Até 76 kg Acima de 76 kg 



Campeão – R$ 250,00. Campeão –  R$ 250,00. 

 

 Absoluto – Faixa Azul Juvenil Masculino. ...................................... R$ 300,00. 

 

Até 64 kg Acima de 64 kg 

Campeão – R$ 150,00. Campeão – R$ 150,00. 

 

 Absoluto – Faixa Branca Juvenil Masculino. ....................................R$ 300,00. 

 

Até 64 kg Acima de 64 kg 

Campeão –  R$ 150,00. Campeão – R$ 150,00. 

 
 Absoluto – Master Masculino – ...........................................................R$ 500,00. 

 

Peso livre 

Campeão faixa Preta –.................  R$ 100,00. 
Campeão faixa Marrom –.............. R$ 100,00. 

Campeão faixa Roxa –..................  R$ 100,00. 

Campeão faixa Azul – ................... R$ 100,00. 

Campeão faixa Branca –...............  R$ 100,00. 

 

 Absoluto – Sênior Masculino – ........................................................R$ 500,00. 

 

Peso livre 

Campeão faixa Preta –.................  R$ 100,00. 

Campeão faixa Marrom –.............. R$ 100,00. 

Campeão faixa Roxa –..................  R$ 100,00. 
Campeão faixa Azul – ................... R$ 100,00. 

Campeão faixa Branca –...............  R$ 100,00. 

 

 Absoluto Feminino (Adulto/Master e Sênior)...................................R$ 400,00. 

 

Peso livre 

Campeã faixa Preta/Marrom e Roxa –......................R$ 250,00. 

Campeã faixa Azul e Branca - ...................................R$ 150,00.  

 
 Absoluto – Faixa Juvenil Feminino: .................................................R$ 200,00. 

 

Peso livre 

 Campeã faixa Branca  - .................................................... R$ 100,00.  
 Campeã faixa Azul  - ........................................................  R$ 100,00. 

 
 

 1°, 2° e 3° Lugares nas Categorias -...................................... Medalhas Zanoello.  

 1º ao 5º lugar por equipes.....................................................Troféu Zanoello. 

 
Observações: 

 

1. Os 3º lugares de todas as categorias serão disputados pelos dois semifinalistas 

vencidos. 

2. As medalhas serão de 10 cm de diâmetro e 4,5 mm de espessura. 
 3. As premiações em dinheiro dos absolutos farão jus integralmente, se a 

categoria tiver pelo menos 8 inscritos  abaixo de 8 aconteceram as disputas 

naturalmente, porém não terão premiação em dinheiro, receberão as 

medalhas e os suplementos. 
4. Não serão entregues prêmios nas finais, caso não aconteçam às lutas. Mesmo que os 

atletas sejam da mesma equipe. Apenas em contusões comprovadas pela comissão 

médica do evento, pois, estaremos atentos às simulações. 

 

 



CLAÚSULA SOBRE AS FINAIS DE TODOS OS ABSOLUTOS. 

 
1. Em todas as finais dos ABSOLUTOS deverão acontecer às lutas, mesmo 

que sejam atletas de uma mesma equipe.  

2. Na impossibilidade causada por contusão de um finalista não poder 

lutar, este receberá o titulo de segundo lugar por honra, porém, será 
substituído pelo terceiro lugar na disputa, ou seja, aquele que perdeu 

para o lesionado, pois, este lutará fazendo jus a premiação. 

3. Qualquer simulação gerando fraude, a arbitragem poderá desqualificar 

ambos os contendores. 
4. O nosso BRAZILIAN JIU JÍTSU esta no caminho certo, o sonho olímpico e 

dias melhores acenam a nosso favor, dependerão de nossas condutas. 

Esta é uma realidade inafastável. 

 

 

4.REGULAMENTO DE COMPETIÇÃO. 

 
O regulamento é o adotado pela FJJO-CE, que é semelhante aos das CBLP. 

 OBS 01: A situação de golpe considerada encaixada, aquela em que o atleta defende o 

ataque de finalização, pois, caso não faça seria finalizado, não será mais entendida como 
uma simples vantagem, essa situação será entendida como um (01) ponto. Essa medida 

procura favorecer aquele atleta que busca insistentemente o objetivo maior do Jiu jitsu, que 

é o de finalizar. Assim, poderemos iniciar uma importante mudança no desenvolvimento das 

lutas. 
  
OBS 02: Os tempos das lutas serão de 05 minutos para ADULTO/MASTER E SENIOR (M/F) 
BRANCA, AZUL e ROXA, e de 06 minutos para MARROM e PRETA. 

 

OBS 03: Nas categorias absolutas femininas (azul e branca) e (Preta/marrom e roxa). A 
regra respeitará o tempo de duração da categoria mais graduada e com as restrições em 

relação a golpes não permitidos das categorias menos graduadas. 

 

TRIBUNAL DE RECURSOS INSTANTANEOS: 

 

O RECURSO INSTATANEO poderá ser impetrado de forma verbal direcionado a DIREÇÃO DE 
ARBITRAGEM e esta encaminha para a DIREÇÃO DO EVENTO, que receberá a taxa referente 

ao recurso (A taxa será no valor de R$ 100,00. Em caso de retificação será devolvido 

integralmente). Ao requerente caberá a apresentação de prova, através de vídeo produzido 
por câmeras de filmagens, câmeras fotográficas que filmam e ou filmagens por celulares. A 

chave do combate em questão ficará suspensa até que a banca do TRIBUNAL DE RECURSO 

INSTANTANEO julgue o recurso. Este deverá ser julgado e retificado ou mantido o resultado 

rapidamente, pois, assim não prejudicará o andamento das disputas. O resultado retificado 
não poderá ser questionado mais nesse tribunal, pois, o julgamento realizado por um 

colegiado compreendendo três julgadores competentes para esse mister, com isso, 

procuramos minimizar os possíveis equívocos ocorridos em questões de arbitragem. Ao 

árbitro que tenha três combates retificados, será declarado impedido de continuar 

arbitrando no mesmo evento, devendo entrar em período de reciclagem e curso específico 
para tal fim. 

 

A logística que exigirá o TRIBUNAL DE RECURSO INSTANTANEO. 

 

Material – Um tv lcd + um not book + cabos.  

Componentes – Diretor de Arbitragem + Coordenador de Arbitragem + Arbitro Neutro. 
 

 

5.PESAGEM. 
 

JIU JITSU (GI)   

 



As pesagens acontecerão com o quimono (como diz no regulamento da CBLP) UMA 

HORA antes do horário estipulado no cronograma, para inicio das disputas. Aconselhamos 

os competidores estarem presentes uma hora antes do início da pesagem. 

 
IMPORTANTE OBSERVAR:   tabela de pesos especifica em anexo. 

 

 

 

6.CONGRESSO TÉCNICO 

 
DATA: 13 de dezembro de 2013 às 14 horas. 

LOCAL: NÁUTICO ATLÉTICO CEARENSE 

 

- Provas e seleção de árbitros, mesários e staffs. 
 

 Observação:  

 

 1. As equipes deverão enviar representantes para dirimir possíveis dúvidas.   

 2. Árbitros que tenham cursos devem fazer uma ficha e enviar seu currículo, 
para aprovação na fjjoce. Assim, poderão trabalhar na arbitragem e 

colaborar com o desenvolvimento do Jiu jitsu. 

 

 

 

 
 

7. CATEGORIAS E CHAVES 

 

  1ª checagem, correção e alteração: 13 de dezembro de 2013, ás 12 horas. 
  2ª checagem, correção e alteração: 13 de dezembro de 2013, das 16 às 20 

horas. 

  Sorteio e emissão de chaves: 14 de dezembro de 2013, ás 10 horas. 

  Emissão definitiva de chaves: 14 de dezembro de 2013, ás 16 horas. 

 
 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

 

Podendo ocorrer correções em qualquer fase, desde que tenha uma justificação coerente, 
sendo vedadas mudanças de categorias e faixas, depois de vencido o horário da 2ª 

checagem. Exemplo: e-mails dirigidos à lixeira, inobservância pela organização de dado 

relevante, e-mail com inscrição ilegível podendo ser retificado, etc.  

 
CRONOGRAMA:  

 

 DOMINGO DIA 15 de dezembro de 2013 (em anexo). 

 

 
Site da FJJO-CE: 

http://fjjoce.com.br/ 

 

Demais meios de comunicação! 

 

 
 INFORMAÇÕES:    

 

Site: http://fjjoce.com.br/ 

ROBSON SÁ (OI > 85- 8756.5701 /TIM > 85- 9931.2112). 
 

 

___________________________________ 

Francisco Carlos Pinto Sá 

Presidente  

http://fjjoce.com.br/


OI (85) 88031088 TIM (85) 97068703   

 
 


