
 

EDITAL 

ETAPA COROATÁ – CIRCUITO CIDADES 

1- CONVITE 

A FEDERAÇÃO DE JIU JITSU DO MARANHÃO em nome de seu presidente 

Wellyton Menezes, tem o prazer de convidar todos os professores e seus respectivos atletas do 

estado do Maranhão e localidades vizinhas para participarem da ETAPA COROATÁ do 

CIRCUITO CIDADES a ser realizada na cidade de Coroatá - MA. 

 

2- DO EVENTO 

Este evento é aberto a todos os atletas de Jiu-Jitsu dos Estado do Norte e Nordeste 

do Brasil de todas as categorias de peso e para as idades de Pré-mirim, Mirim, Infantil, Infanto-

Juvenil, Juvenil, Adulto e Masters, e para as faixas (branca, coloridas, azul, roxa, marrom e preta). 

Haverá disputa nas categorias de Pré-mirim a Master, e dos absolutos. Não há limite de atletas 

por categoria. As academias poderão inscrever quantos atletas quiserem, contudo seguirão 

regulamento de pontuação por equipes conforme anunciado pela Federação. 

O evento será na cidade de Coroatá - MA e será realizado todo em um único dia, 04 de Agosto.  

 

3- DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente através do site www.fmlp.com.br 

(site oficial). As mesmas iniciam dia 10 de julho e findam dia 31 de julho. Os valores das 

inscrições mudarão de acordo com as datas dos lotes informados neste edital 

O pagamento deverá ser feito através de boleto bancário e impresso após a 

confirmação da sua inscrição. Observem a data do pagamento no boleto. O pagamento desta 

inscrição não é reembolsável. 

As inscrições poderão ser pagas via transferência ou depósito em uma das contas abaixo: 

 
Enviar para o e mail: fmlp@outlook.com 



 

 

3.1- Taxa de Inscrição  

Lote Único  

Atletas de 4 - 15 anos: Categoria: R$ 50,00/ Absoluto R$40,00 

Atletas de 16 - 17 anos: Categoria R$ 60,00/ Absoluto R$40,00 

Atletas a partir de 18 anos: Categoria R$ 70,00/ Absoluto R$40,00 

 

4- DAS PREMIAÇÕES 

4.1 - Os atletas do 1º ao 3º lugar (um terceiro lugar) nas disputas das categorias e dos 

absolutos receberão medalhas exclusivas do evento. Para os absolutos, além das medalhas, 

ofereceremos uma premiação especial, obedecendo aos seguintes critérios: - Mesmo que se 

encontrem, no decorrer das lutas, atletas da mesma academia terão que lutar.  A comissão técnica 

e organizadora do evento estará atenta às simulações. Os prêmios não serão entregues, em 

hipótese alguma, se não houver uma luta digna de final de absoluto (simulação). Somente com 

comprovação da equipe médica do evento, uma luta poderá ser impedida de ser realizada. 

4.2 - Os absoluto masculino serão divididos em absoluto leve até 77kg e absoluto 

pesado acima de 77kg, os campeões desses absolutos recebem premiação em medalhas, pontos 

para suas equipes e o direito de lutar o Super Desafio Absoluto que será o confronto entre o 

campeão do absoluto leve contra o campeão do absoluto pesado, os vencedores dos Desafios 

faturam a premiação principal do evento.  

4.3 - Os absolutos femininos seguem a divisão feminino faixa branca e feminino 

graduadas com premiações independentes, o mesmo se aplica nos absoluto infanto juvenil 

masculino e feminino que não terão divisão de peso. 

 

 

Obs 1: Não será exigido número mínimo de atletas para o pagamento integral da premiação 

anunciada. 



Obs 2: Caso um dos absolutos adultos masculino leve ou pesado tenha o número menor que 5 

atletas, automaticamente será feita a junção dos atletas dos absolutos leve e pesado, assim 

formando uma única chave de disputa. O vencedor desta será considerado o vencedor do super 

desafio absoluto masculino. 

4.4- Cláusula Referente as Finais dos Absolutos 

Em todas as finais dos ABSOLUTOS e SUPER DESAFIOS ABSOLUTOS deverão 

acontecer às lutas, mesmo que sejam atletas de uma mesma equipe. Qualquer simulação ou fraude, 

poderá desqualificar ambos os competidores. 

Na impossibilidade causada por contusão de 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. 

 

 

5- DA PESAGEM 

A pesagem acontecerá com o kimono + faixa, momentos antes da 1ª luta do 

horário da categoria. Aconselhamos aos competidores estarem presentes uma hora antes do 

início da pesagem de suas categorias.  

Todos os atletas deverão portar a carteira da FJJ-MARANHÃO pvc ou virtual, ou 

documento de identidade oficial com foto, (REGISTRO DE NASCIMENTO, RG, CNH, 

PASSAPORTE, CARTEIRA DE TRABALHO), na hora da pesagem. Lembrem-se: A idade é 

contada pelo ano de nascimento. 

 

6- DA TABELA DE PESOS/IDADES 

Tabela Oficial da FJJ – Maranhão 

 

 

 



7- DAS REGRAS DE ARBITRAGEM 

As regras de arbitragem são as estabelecidas pela Confederação Brasileira de Jiu-

Jitsu - CBJJ, e podem ser visualizadas no site http://www.cbjj.com.br/regras.htm, com exceção do 

tempo de luta e tabela de peso que seguirão os mesmos aplicados pela FJJ-MARANHÃO. 

 

8- DA CHECAGEM DOS NOMES E CHAVES DO EVENTO 

As inscrições serão feitas online através do site www.fmlp.com.br. Como todos os 

nomes de todos os atletas inscritos ficarão disponíveis no site de inscrições, durante a checagem 

as correções deverão ser encaminhadas para o email: fmlp@outlook.com. Não mandem recados 

por redes sociais, como: facebook, orkut, messenger, whatsapp e etc, pois não serão levadas em 

consideração.  

Após o prazo final para comprovação da inscrição (31/07), ou seja, para 

comprovação do pagamento, as chaves serão geradas, de forma automática, utilizando-se de 

sistema informatizado com algoritmo exclusivo para este evento. Desenvolvido por empresa 

idônea, prestadora de serviço. Não haverá de forma nenhuma interferência manual na elaboração 

das chaves. No dia 03/08/2019 teremos as chaves disponíveis para consulta e caso ainda persista 

alguma dúvida ou erro (somente de nome de atleta ou de academia), poderemos fazer a alteração. 

Não mudaremos atletas de categoria, peso ou de faixa por nenhum motivo. 

 

9- DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ATLETAS 

Teremos no local do evento bombeiros civis para avaliar as condições físicas dos 

atletas e para prestar os primeiros socorros que porventura vierem necessitar, e em casos mais 

graves acionaremos uma Ambulância (SAMU) para remoção do atleta. 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 onde se realiza o evento. Caso 

contrário, serão encaminhados para os hospitais públicos disponíveis na cidade do evento. 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. 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. 

 

10- DO ALOJAMENTO PARA OS ATLETAS 

Alojamento Grátis 

A organização disponibilizará de alojamento grátis para os atletas vindos de outras localidades, 

havendo a necessidade de levar colchonete. 

Os atletas interessados devem entrar em contato previamente com a federação no email 

fmlp@outlook.com informando a necessidade do alojamento. 

 



11- DAS RESPONSABILIDADES 

Ao se inscreverem neste evento ficam todos cientes de que concordam e aceitam as 

condições estabelecidas aqui neste informativo. Além disso a sua adesão e participação neste 

evento atesta que suas declarações são verdadeiras. Autorizam o uso de sua imagem, de seu nome, 

o som de sua voz, para fins de divulgação deste e de futuros eventos nos variados meios de 

comunicação (TV, Rádio, internet, Jornais e revistas, fotos e filmagens), sem que isso traga 

qualquer ônus para a organização do evento, para seus patrocinadores e para os veículos de 

comunicação presentes ao evento, em forma de indenização. Ficam os professores ou chefes de 

delegações, responsáveis por atestar a saúde física e mental de seus atletas, no ato da sua inscrição, 

visto já terem, como manda a lei, os atestados médicos de seus alunos, que atestam tal situação 

de saúde e boa forma. 

 

12- DO CRONOGRAMA DAS LUTAS 

9:30h - Abertura dos portões 

10:00h – Início das Lutas 

17:00h – Término do Evento 

O cronograma oficial detalhado estará disponível após o término das checagens. 


