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A Federação de Jiu jitsu do Maranhão, vem tornar público as regras 

do Ranking Jiu Jitsu Pro 2018– Equipes e Atletas. 

 
 

O Ranking Jiu Jitsu Pro 2018 visa prestigiar e valorizar os atletas que 
participam de competições oficiais no âmbito estadual, regional, nacional e 
internacional dando-lhes mais visibilidade e reconhecimento por meio de análise 
justa e transparente de seus resultados, assim ranqueando os melhores atletas do 
jiu jitsu maranhense nas categorias disputadas com base nos pontos deste 
neste ranking. 

 
O Ranking Jiu Jitsu Pro 2018 será composto pelas Etapas estaduais 

2017, pelos Open,s chancelados a Federação de Jiu Jitsu do Maranhão e 

outras competições nacionais e internacionais . torneios organizados por 

outras Federações dentro do Estado do Maranhão só contarão pontos 

caso sejam anunciados previamente pela FJJ-MARANHÃO 

 
O Ranking Jiu Jitsu Pro 2018 será dividido nas seguintes categorias: 

 
 

1 – CATEGORIA INFANTIL 04 – 11 ANOS - MASCULINO 
 

2- CATEGORIA INFANTIL 04 – 11 - FEMININO 
 

3 – CATEGORIA INFANTO 12 – 15 ANOS –MASCULINO 

 
4 – CATEGORIA INFANTO 12 – 15 ANOS –FEMININO 

 
5 – CATEGORIA JUVENIL 16 – 17 ANOS –MASCULINO 

 
6 – CATEGPROA JUVENIL 16 – 17 ANOS - FEMININO 

 
7 – CATEGORIA PROFISSIONALFAIXA BRANCA 

 
8 – CATEGORIA PROFISSIONAL FAIXA AZUL 

 
9 – CATEGORIA PROFISSIONAL FAIXA ROXA 

http://www.fmlp.com.br/


 

10 – CATEGORIA PROFISSIONAL FAIXA MARROM 

 
11 – CATEGORIA PROFISSIONAL FAIXA PRETA 

 
12– CATEGORIA PROFISSIONAL BRANCA –FEMININO 

 
13– CATEGORIA PROFISSINAL GRADUADAS –FEMININO 

 
Regulamento RANKING JIU JITSU PRO 2018/ATLETAS 

 
 

1. Só marcarão pontos os atletas que se classificarem entre os três 
primeiros colocados de cada competição; 

 
2. O atleta que for promovido de faixa nas categorias adulto, ou máster ou 

troque de Equipe (Ex. Equipe “B”) ou  se escreva com nomes diferentes, 

não carrega os pontos adquiridos, ou seja, será considerado como outro 

atleta iniciando uma nova contagem de pontos; 

 
OBS. Atletas escritos com diversos nomes serão contabilizados separados, 
isso é, não somam os pontos, será considerado outro atleta. 

 
 

3. Em caso de empate em pontos no final do Ranking Estadual, será declarado 

Campeão o atleta com maior número de participação em competições válidas 

pelo Ranking, caso permaneça o empate, será declarado campeão o atleta 

com maior número de conquistas em 1º lugar, caso permaneça o empate , 

será declarado campeão o atleta com maior número de 2º lugar, e assim 

sucessivamente; 

 
4. A pontuação seguira os pontos estabelecidos para  cada  

Competição, conforme o demonstrativo presente neste 

regulamento; 

 

5. Este Regulamento entra em vigor a partir da presente data ( 15 de 
janeiro de 2017), ficando revogadas todas e quaisquer outras 
normas a respeito; 

 
6 . Os atletas podem concorrer em duas categorias de idade exemplo: juvenil 

e adulto com pontuações distintas desde que o mesmo tenha idade 

suficiente e lute nas duas categorias de idade; 

 

7. Nos absolutos das etapas estaduais as pontuações serão 

consideradas como bonificação, com valores menores do que os das 

categorias. . 



 

8. Em competições de nível nacional (relizadas fora do estado com 

chancela de confederação) e internacional ( realizadas fora do estado com 

chancela de confederação internacional) será considerada somente uma 

pontuação, sedo levada em conta a de maior valor, nunca será aplicado a 

somatória dos pódios. O atleta pontuará categoria Gi ou No Gi, ou categoria 

ou absoluto. Exemplo : Um atleta luta o Manaus Open da IBJJF, o mesmo 

vence a categoria de peso GI,é vice no absoluto GI, terceiro na categoria 

NO GI e vice no absoluto NO GI, o mesmo só receberá a pontuação de sua 

melhor posição, no caso receberá os pontos do primeiro lugar da categoria 

de peso GI. 

9. Para competições de nível nacional e internacional os atletas de outros 

estados receberão bonificação reduzida em 50%. 

10. Para competições da Federação os atletas de outros estados que 

participam do Ranking receberão a mesma pontuação que os demais. 

11. As etapas ou opens Estaduais que forem realizadas as disputas Gi e No Gi, 

a pontuação será considerada como dois eventos distintos. 

 
12. Para os atletas Ranqueados nas primeiras posições do RANKING PRO 

2018 será oferecida a cerimônia de premiação intitulada de NOITE DE PREMIAÇÃO 

ANUAL – OSCAR DO JIU JITSU no início do ano de 2019, a Federação emitirá 

lista de atletas convidados para a cerimônia. O atleta convocado que não 

comparecer ao evento de premiação, automaticamente abre mão de sua premiação 

junto ao RANKING PRO 2018 automaticamente o segundo colocado passará 

a ter direito a premiação principal 
 

 

  TABELADEPONTOS PARACOMPETIÇÕES / RANKING JIU JITSU PRO2016-ATLETA  
            

  EVENTO 1ºLUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR   

  KIDS 70 60 50   

  COPA PROJETOS 70 60 50   

  CIRCUITO CAPITAL 90 80 60   

  FESTIVAL DE FÉRIAS 90 80 60   

  NORTE NORDESTE 100 90 80   

  CIRCUITO CIDADES 180 160 120   

  GRANDE FINAL 180 160 120   

            

  OPEN INTERNACIONAL 80 70 60   

  BRASILEIRO 100 90 80   

  MUNDIAL 100 90 80   

  SULAMERICANO 100 90 80   

  PANAMERICANO 100 90 80   

            
            

  ABSOLUTOS 55 45 35   



 

            
            

 
 
 
 
 



 

 

*Os eventos, campeonato brasileiro, mundial, panemericano, sulamericano, national, norte 

nordeste, só serão contabilizados 1 por ano, mesmo que o atleta tenha vencido duas ou mais 

ediçoes de confederações diferentes. 

 
Outros eventos não presentes nesta planilha poderão passar a ter validade junto ao ranking 

2018, desde que previamente anunciada a adição do mesmo pela federação o evento. 

 
Regulamento RANKING JIU JITSU PRO 2018 / PARA EQUIPES 

 
 
 

1. Será acumulado a pontuação adquirida nas etapas 
estaduais, Final estadual e Open,s chancelados, 
somente para fins de classificação. 

2. Punições serão atribuídas na pontuação da equipe em 
caso de quebras do código de étic. 

3. Será considerada equipe campeã do Ranking Jiu Jitsu pro 
2018 , a equipe que obtiver a maior pontuação 
acumulada ao término do ano. 

4. Em caso de empate , será considerada campeã a equipe 
que mais tiver atletas em primeiro lugar no Ranking Jiu Jitsu  

 
 

 

Premiação do Ranking 

 
*ATLETAS 

 
Para os campeões das Categorias do Ranking 

Troféu ATLETA DO ANO 1º, 2º e  3ºlugar. 

Para o 1º colocado Bolsa Pro JIU JITSU . Bolsa Pro JIU 

JITSU . Patrocínio da Federação no valor de R$ 1145,00 

em competições 2019, em créditos de: 

Inscrições Eventos de Nivel Estaduais (realizadas dentro de 

Estado do Maranhão com chancela da Federação Maranhense de Jiu 

Jitsu Profissional, no ano de 2018) - Isenção de 100% da inscrição 

com baixa automática no pagamento por meio de sistema, cabendo ao 
atleta apenas o envio de seus dados dentro do período de inscrição 

anunciado; 

Inscrições Eventos de Nível Nacional (realizadas fora do 

Estado do Maranhão com chancela OFICIAL de Confederação 

Nacional, no ano de 2018) - Reembolso de 50% pós competição do 

valor da inscrição categoria de peso com referência no valor de lote 

inicial . A confirmação de participação deverá ser feita por meio de 
fotos e comprovante de inscrição; 

Inscrições Eventos de Nível Internacional (realizadas fora 

do Estado do Maranhão com chancela OFICIAL de Confederação 

internacional, no ano de 2019) - Reembolso de 50% pós competição 

do valor da inscrição categoria de peso com referência no valor de lote 
inicial. A confirmação de participação deverá ser feita por meio de fotos 

e comprovante de inscrição. 



 

 

Fica estipulado um limite de R$1145,00 em incentivo de 

inscrições para competições que ocorrem no ano de 2019, nos critérios 
acima citados para eventos estaduais, nacionais e internacionais. Caso 

o atleta atinja o limite antes de findar o ano competitivo, passa esse a 
não receber mais bonificações em inscrições, tendo em vista este já 
feito uso total de seu direito. Caso o atleta não use a totalidade de 

R$1145,00 até o findar do ano, este não terá direito de saque em 
espécie, tendo em vista que a premiação é única e exclusivamente 
para uso em inscrições de torneios 2019, este também não poderá 
transferir saldo para ano subseqüente. 

 

 
Certificado Melhores do ano para 4º ao 10º lugar 

 

*EQUIPES 
 

- Troféu Melhores do ano para equipes 1º, 2º e 3ºlugar 
- Certificado professores, melhores do ano 1º, 2º e 3º lugar 

 
 

ANEXOS 
 

 
 


