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A Federação Maranhense de Jiu jitsu  Profissional, vem tornar público as 
regras do Ranking Jiu Jitsu Pro 2017– Equipes e Atletas. 

 
 

O Ranking Jiu Jitsu Pro  2017  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 2017 será composto pelas Etapas estaduais 2017, 

pelos Open,s chancelados a Federação Maranhense de Jiu Jitsu Profissional 

e outras competições nacionais e internacionais previamente anunciados 

pela FMLP por meio deste regulamento ou pelo seu site e redes sociais. 

Poderão também somar pontos ao ranking as etapas de outras 

Federações desde que previamente solicitado pelo presidente da entidade 

da referida competição a sua participação junto a organização do 

Ranking Jiu Jitsu Pro. 

 

O Ranking Jiu Jitsu Pro 2017 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 PROFISSIONAL FAIXA BRANCA 

 
8 – CATEGORIA PROFISSIONAL FAIXA AZUL 

 
9 – CATEGORIA PROFISSIONAL FAIXA ROXA 

 



 

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 2017 /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 . Esta regra não se aplica somente à Grande Final Estadual, que 

poderá ter valores com peso diferente a depender do anúncio da Federação; 



 

8. Em competições de nível nacional e 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 

2017 será oferecida a cerimônia de premiação intitulada de NOITE DE PREMIAÇÃO 

ANUAL – OSCAR DO JIU JITSU no início do ano de 2018, 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 2017. 

 

 

    TABELA DE PONTOS PARA COMPETIÇÕES / RANKING JIU JITSU PRO 2016- ATLETA  
 
 
 

EVEN
TO 

1
º 

2º 3
º 

CAMPE
ÃO 

 

LUGAR LUGAR LUGAR W.O 

ETAPAS, KIDS, FESTIVAL (CATEGORIAS) 600 400 300 100  

ETAPAS, KIDS, FESTIVAL ( ABSOLUTOS 400 300 200 100  

OPENS ESTADUAL 400 300 200 100  

GRANDE FINAL ESTADUAL (CATEGORIAS) 600 400 300 100  

GRANDE FINAL ESTADUAL ( ABSOLUTOS)  600  400 300 100  

BRASILEIRO, PAN , MUNDIAL, 

SULAMERICANO, WORLD TRAIL ABU 

DHABI,GRANDE SLAM , NATIONAL 

CBJJ, CBJJE, CBJJO,CBLP,CBJD,LBJJ E 
UAEJJF 

 
 

800 

 
 

700 

 
 

600 

 
 

100 

 

NORTE NORDESTE JJ 500 400 300  100  

OPENS INTERNACIONAIS  500 400 300 100  



 

 

*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 2017, DESDE QUE PREVIAMENTE ANUNCIADA A ADIÇÃO DO MESMO 

PELA FEDERAÇÃO O EVENTO. 

 
Regulamento RANKING JIU JITSU PRO 2017 / PARA EQUIPES 

 
 
 

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

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

3. Será considerada equipe campeã do Ranking Jiu Jitsu pro 
2017 , 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 Pro 

 
5. Da conversão de pontos em dinheiro para professores: 

 
NÃO HAVERÁ ESSE TIPO DE BONIFICAÇÃO POR EQUIPES PARA O ANO DE 
2017 

 
 
 

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$ 1260,00 

em créditos de inscrições estaduais, nacionais, 

internacionais conforme tabela de distribuição oferecida 

pela Federação Maranhense de Jiu Jitsu Profissional , para 

o campeão do Ranking. 

 Certificado Melhores do ano para 4º ao 10º lugar 
 
 
 

 
*EQUIPES 

 
- Troféu Melhores do ano para equipes 1º, 2º e 3ºlugar 



 

- Certificado FMLP professores, melhores do ano 1º, 2º e 3º lugar 


