4ª COPA – “PEDRO E PAULO” DE JIU JITSU
SOBRE O CAMPEONATO
A 4ª Copa “Pedro e Paulo” de Jiu-jitsu tem por finalidade a
comemoração alusiva ao 63º aniversário do 9º Batalhão de Policia Militar,
através da pratica esportiva do Jiu-Jitsu, oportunizando a integração e
confraternização entre as instituições Policiais e de Bombeiros de nível
Nacional.
Nesta data, temos a honra de convidar todos os atletas para
participarem da 4ª COPA – “Pedro e Paulo” de Jiu Jitsu, a ser realizado no
dia 02 de setembro de 2018 (domingo), tendo como o objetivo principal a
confraternização do Jiu-Jitsu.
Este evento é RESTRITO aos: Policiais Militares, Bombeiros Militares,
Agentes Penitenciários, Policiais Civis, Policiais Federais, Policiais Rodoviários
Federais e os demais órgãos da segurança com autorização da comissão
organizadora.

LOCAL DO EVENTO
Cidade: Porto Alegre - RS
Ginásio do 9º Batalhão de Polícia Militar
Av. Praia de Belas, 800 – Cidade Baixa

INSCRIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
O período de inscrição será entre os dias 15/08/2018 a 30/08/2018
As inscrições serão feitas impreterivelmente pelo Portal http://www.eventos.xcombat.com.br/ entre os dias 15/08/2018 a 30/08/2018
O limite Maximo de inscritos não ultrapassara de 300 atletas. VAGAS
LIMITADAS!

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

Tabela de peso Conforme a CBJJ!

PAGAMENTO
A forma de pagamento será o valor de R$20,00 a ser pago pelo
competidor na data do evento.
Qualquer dúvida envia-nos uma Mensagem pelo whats (51) 986443752

CATEGORIAS
As Categorias do Campeonato em disputa são:
Categorias de Peso e Idade (Adulto e Master/Sênior) conforme as regras
da CBJJ e a idade é cálculada pelo ano de nascimento.
Não há limite de atletas por categoria. As instituições poderão inscrever
quantos atletas quiserem.
Poderão participar das competições: militares ativos e inativos da BM.
Não poderão participar das competições, os Militares Estaduais com a
prescrição de AFE ou qualquer inaptidão fisica. (Atleta deverá estar em QAP!)
Só poderão participar das competições atletas inscritos e homologados
conforme chaveamento de acordo com a graduação de faixa e peso.

A competição será dividida nas seguintes categorias:
1) ADULTO MASCULINO:
a)

Faixa Preta

b)

Faixa Marrom

c)

Faixa Roxa

d)

Faixa Azul

e)

Faixa Branca

2) ADULTO FEMININO:
a)

Faixa Preta

b)

Marrom

c)

Faixa Azul

d)

Faixa Azul

e)

Faixa Branca

6) MASTER MASCULINO:
a)

Faixa Preta

b)

Faixa Marron

c)

Faixa Roxa

d)

Faixa Azul

e)

Faixa Branca

OBSERVAÇÃO: Na falta de competidores na categoria por faixa poderão
ocorrer as seguintes fusões:
1) ADULTO MASCULINO:

a)

Faixa Preta/Marrom

b)

Faixa Roxa/Azul

c)

Faixa branca

2) MASTER MASCULINO:

a)

Faixa Preta/Marrom

b)

Faixa Roxa/Azul

c)

Faixa branca

3) ADULTO FEMININO:

a) Faixa Preta/Faixa Marrom
b) Faixa Roxa/Azul
c) Faixa Branca

DA SELETIVA
1. A classificatória para a seletiva final da BPSF acontecerá juntamente
com a COPA PEDRO E PAULO;
2. Para estar apto à classificar para a vaga da Seletiva final da BPSF
obrigatoriamente o atleta precisa estar filiado a BPSF
http://bpsf.com.br/register/;
3. Somente concorrerão à vaga os Policiais Civis, Militares e Federais\
Guardas Municipais\ Membros do Poder Judiciário\ Bombeiros Militares\
Membros do Ministério Público\ Agentes Penitenciários.
4. Integrantes das Forças Armadas e demais profissionais da Segurança
pública poderão participar da COPA PEDRO E PAULO sem quaisquer
restrições. Somente não concorrerão às vagas para a Seletiva final da
BPSF;
5. Estarão classificados os campeões ou o melhor colocado das seguintes
categorias de peso das faixas Branca\Azul\Roxa;
6. Será feito a junção das faixas Marrom e Preta. Devido a essa junção
estarão classificados os 1° e 2° colocados ou os 2 melhores colocados
de cada categoria de peso;
Será obedecido as regras de peso e faixa da CBJJ\IBJJF
ABSOLUTO
A inscrição do absoluto ocorrerá no dia do evento!
A competição terá as seguintes Categorias do Absoluto:
Para faixa branca, azul, roxa e marrom e preta poderá
ser unificada e com peso livre;

ATENÇÃO:
e da categoria de peso, no mínimo 08
atletas por chave luta.

absoluto.
gorias do absoluto serão todas de peso livre,

ter poderá lutar na categoria absoluto.
um finalista e este não puder
lutar, este receberá o título 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.
fraude poderá desqualificar ambos os contendores.

CHECAGEM
A Checagem será de responsabilidade do atleta e será feito no próprio site
http://www.eventos.x-combat.com.br/ no dia 31 de agosto.
CHAVES
As chaves serão publicadas no 01 dia setembro.

PESAGEM
NA PESAGEM É INDISPENSÁVEl A APRESENTAÇÃO A IDENTIDADE
FUNCIONAL EM TODAS AS CATEGORIAS. INFORMAMOS QUE HAVERÁ
FISCALIZAÇÃO E NÃO SERÁ POSSIVEL PARTICIPAR DA PESAGEM SEM
A IDENTIFICAÇÃO.
A pesagem acontecerá com o Kimono, MEIA HORA antes do horário
estipulado no cronograma para início das disputas das categorias.
Aconselhamos aos competidores estarem presentes uma hora 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.

FISCALIZAÇÃO
Como o nosso objetivo é sempre fazer um bom campeonato e bem
organizado, para a competição, NÃO será permitido:

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.

PREMIAÇÃO

Premiações das Categorias de Peso
Medalha para 1º, 2º, 3º e 4º Colocado.
Haverá um único 3º colocado. O terceiro é aquele que perdeu a semifinal para
o campeão
Troféu por Instituições 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Colocados.
.
Faixa branca: Medalha
Faixa azul: Medalha
Faixa Roxa: Medalha
Faixa Marrom e Preta: Medalha
Premiações para Absoluto (Para Validar a Premiação, no mínimo 08
atletas por chave de luta)
Troféu de 1º Colocado.

DIREITO DE IMAGEM
Os PARTICIPANTES, desde já, em função de sua participação no
evento esportivo denominado:

4ª COPA – “Pedro e Paulo” de Jiu Jitsu, a ser realizado em 02 de
SETEMBRO.
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 um médico 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.
INFORMAÇÕES GERAIS
Mais informações:

Sobre a Organização e Campeonato
(51) 98644-3752 – SD SOUZA – (51) 99346-7973 – SD MENNA ou por e-mail:
9bpm-p1@bm.rs.gov.br
CRONOGRAMA
O cronograma será disponibilizado no site, e também através das OPMs,
pelo responsável da organização do evento.
A pesagem das categorias está prevista para às 8hs e inicia as lutas as
9h em ponto, dependendo da quantidade de atletas poderemos definir o
cronograma, fica bem provável que será divulgado até sexta feira que antecede
o evento.

RODRIGO MOHR PICON
Tenente Coronel QOEM - Comandante do 9º BPM

