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ELITE PRO OPEN JIU-JITSU 6 
— CIRCUITO 2019 — 

1. INFORMAÇÕES GERAIS DO EVENTO: 
Data: 8 de dezembro de 2019 
Local: Clube Cruzeiro - R. Duque de Caxias, 897, 
Faxinal do Soturno - RS 
Horário: das 9h às 20h 
Ingresso: entrada gratuita com 1kg de alimento não-
perecível 
Realização: Master Esportes 
Informações: www.eliteproopen.com.br 

2. INSCRIÇÕES: 
• 1º Lote — 10 de outubro até 9 de novembro:  
	 R$98 - juvenil, adulto, master (masculino) 
	 R$88 - juvenil, adulto, master (feminino) 
	 R$70 - pré-mirim, mirim, infantil e infanto 
	 GRATUITO - atletas especiais 
• 2º Lote — 10 de novembro até 4 de dezembro:  
	 R$108 - juvenil, adulto, master (masculino) 
	 R$98 - juvenil, adulto, master (feminino) 
	 R$80 - pré-mirim, mirim, infantil e infanto 
	 GRATUITO - atletas especiais 
• As inscrições deverão ser feitas através do site 

www.eliteproopen.com.br 
• Não há limite de atletas da mesma academia por 

categoria. 
• As inscrições para o Absoluto serão feitas no dia 

da competição, sem custo para os atletas. 
• A organização se reserva o direito de estender o 

período de inscrição. 
• Não serão aceitas inscrições de outra forma. 
• Não serão aceitas quaisquer trocas de nomes 

depois do preenchimento do quadro de 
inscrições. 

• As alterações de peso e faixa só poderão ser 
feitas no período da checagem geral, ficando 
vedada qualquer alteração de pesos e faixas 
após este período. 

• O valor da inscrição não será reembolsado sob 
hipótese alguma. 

3. CHECAGEM GERAL E ALTERAÇÕES: 
• A checagem geral será na sexta-feira anterior ao 

evento das 10h até às 22h, no site oficial do 
evento. 

• Os atletas deverão verificar a sua inscrição, bem 
como os seus dados no período da checagem 
geral. 

• Qualquer alteração de peso e faixa só poderá 
ser feita no período da checagem geral, ficando 
vedada qualquer alteração após este período. 

4. CHAVES DE LUTA E CRONOGRAMA: 
• As chaves de luta  e o cronograma oficial 

estarão disponíveis no sábado anterior ao 
evento a partir das 12h no site oficial do evento. 

• Após publicadas a chaves de luta, somente 
poderão ocorrer alterações por eventuais erros 
cometidos pela organização. 

• Não haverá mudanças nas chaves de luta, sob 
nenhuma outra hipótese. 

• Os atletas deverão verificar o cronograma oficial 
do evento para ter ciência do horário previsto 
para a luta de sua categoria e deverão estar 
presentes uma hora antes do horário previsto 
para o início de sua categoria. 

5. PESAGEM E KIMONOS: 
• A pesagem das categorias das primeiras 

categorias do cronograma oficial ocorrerá às 9h 
da manhã de domingo, no próprio ginásio; 

• A pesagem dos demais atletas será feita uma 
hora antes da luta das suas categorias – de 
acordo com o cronograma oficial; 

• A tabela oficial de peso e idade para a 
competição está anexa a este documento e 
publicada no site oficial do evento. 

• Todos os atletas pesarão com o kimono com 
que irão competir. 

• Haverá uma tolerância de 1% (um por cento) no 
limite máximo e mínimo de cada categoria. 

• O atleta que estiver fora dos parâmetros de 
peso da categoria em que está inscrito estará 
automaticamente desclassificado. 
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• O atleta poderá competir com kimono todo 
branco, todo preto ou todo azul, sendo vedados 
kimonos mistos. 

• Os kimonos dos atletas deverão obedecer às 
especificações da CBJJ. 

6. NÃO COMPARECIMENTO (W.O.): 
W.O. será aplicado ao atleta que: 
•  não comparecer a pesagem oficial; 
• não responder à chamada do coordenador de 

área para início do combate, tanto no início ou 
na sequência da chave; 

• o atleta que não responder à chamada para a 
fina l , perderá aque le combate e será 
considerado vice-campeão; 

• o atleta que tiver somente um adversário e não 
responder à chamada estará desclassificado e 
não receberá medalha ou pontos; 

• o atleta que receber W.O. poderá participar 
normalmente no Absoluto. 

7. PREMIAÇÃO E PONTUAÇÃO: 
• Medalhas para os atletas classificados em 1º, 2º 

e 3º lugar (dois terceiros). 
• Os atletas deverão apresentar-se de kimono 

para a cerimônia de premiação. 
• Troféus para as academias classificadas em 1º, 

2º e 3º lugar geral no evento. 
• Premiação em dinheiro para os campeões 

absolutos: 
• R$500 — adulto marrom/preta 
• R$500 — adulto roxa 
• R$500 — adulto azul 
• R$500 — adulto branca 
• R$500 — master marrom/preta 
• R$500 — master roxa 
• R$500 — master azul 
• R$500 — master branca 
• R$300 — feminino branca / azul 

• Serão considerados para a pontuação geral do 
evento, as categorias adulto e master:  

• 1º lugar: 10 pontos; 2º lugar: 6 pontos; 
3º lugar: 4 pontos. 

• Os atletas que estiverem sozinhos em suas 
categorias contarão pontos normalmente. 

• Na pontuação geral do evento, serão critério de 
desempate: o número de medalhas de ouro, 
prata e bronze. 

• As classes “Pré-mirim” e “Mirim" serão 
disputadas em naipes mistos, as categorias são 
agrupadas e todos os atletas são premiados 
igualmente. 

8. ABSOLUTO: 
• A premiação em dinheiro será paga com 

qualquer número de participantes inscritos no 
absoluto correspondente. 

• Qualquer atleta inscrito no evento poderá 
participar do absoluto correspondente à sua 
faixa e categoria. 

• As inscrições para o absoluto estarão abertas 
uma hora antes do horário previsto para o 
começo das lutas da categoria no cronograma 
oficial e encerarão trinta minutos antes do 
horário de início das lutas. 

• Será permitido aos atletas da classe juvenil que 
lutem o absoluto adulto, mediante autorização 
expressa do responsável legal do atleta. 

• Os absolutos feminino faixa branca e faixa azul 
se rão d ispu tados separadamente . As 
vencedoras se enfrentarão pelo prêmio. 

9. RANKING TOP ELITE 2019 
*consulte regulamento completo no site. 
• Os melhores atletas do Circuito Elite Pro Open 

2019  receberão o  título de TOP ELITE e suas 
respectivas premiações. 

• A colocação será determinada pelos resultados 
obtidos pelo atleta em sua categoria e no 
absoluto, de acordo com a pontuação a seguir: 

• Categoria: 
‣ 1º lugar: 10 pontos 
‣ 2º lugar: 6 pontos 
‣ 3º lugar: 4 pontos 

• Absoluto: 
‣ 1º lugar: 15 pontos 
‣ 2º lugar: 9 pontos 
‣ 3º lugar: 6 pontos 
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• Serão considerados para efeitos do Ranking Top 
Elite 2019, os resultados obtidos pelo atleta nos 
três eventos de 2019 (edições 4, 5 e 6), nas 
seguintes divisões: 

• masculino adulto marrom/preta 
• masculino adulto roxa 
• masculino adulto azul 
• masculino adulto branca 
• masculino master marrom/preta 
• masculino master roxa 
• masculino master azul 
• masculino master branca 
• feminino roxa/marrom/preta 
• feminino azul 
• feminino branca 

• As divisões masculinas terão como premiação: 
• passagem aérea (Porto Alegre - São 

P a u l o - P o r t o A l e g re ) p a r a o 
Campeonato Brasileiro CBJJ 2020; 

• inscrição no Campeonato Brasileiro 
CBJJ 2020; 

• vaga para o GP Super Copa Gaúcha de 
Jiu-Jitsu 2019 (edições 4 e 5). 

• As divisões femininas terão como premiação: 
• vaga para o GP Super Copa Gaúcha de 

Jiu-Jitsu 2019. 
• Terão direito às vagas para o GP Super Copa 

Gaúcha, nas divisões de mais de uma faixa 
(masculino master marrom/preta, masculino 
adulto marrom/preta e feminino roxa/marrom/
preta), o melhor colocado de cada faixa. 

• Serão critérios de desempate: o número de 
medalhas de ouro, prata, bronze; confronto 
direto; e, finalmente, sorteio. 

10. RESPONSABILIDADE DO ATLETA: 
• É responsabilidade de atleta ter conhecimento 

das regras, das normativas disciplinares, dos 
termos de responsabilidade e das diretrizes que 
regem o esporte. 

• Ao participar da competição o atleta está ciente 
quanto aos riscos de sua integridade física 
perante à natureza da atividade esportiva 
praticada. Assumindo integralmente os riscos e 
danos que por ventura possam ocorrer. 

• O atleta ao participar das competições do Elite 
Pro Open outorga à organização do evento, 
todos os direitos sobre sua imagem a serem 
feitas no evento, podendo utiliza- las para 
divulgação em televisão, jornais, revistas, 
internet, cartazes ou qualquer meio de 
divulgação. 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
• Os campeonatos promovidos pela Master 

Esportes são estruturados conforme regras da 
CBJJ, no que não contrariarem esse edital e as 
informações contidas no site oficial do evento. 

• Os atletas, comissão técnica e público, deverão 
obedecer às regras disciplinares da FGJJ. 

• O at le ta que desrespe i tar as Normas 
Disciplinares será penalizado. Ademais, será 
descontado 10 (dez) pontos da academia do 
atleta infrator. 

• A organização disciplinar, o funcionamento, as 
infrações disciplinares desportivas, e suas 
respec t i vas sanções re l ac ionadas ao 
comportamento de at letas/professores/
instrutores/técnicos de jiu-jitsu no que se 
referem ao desporto de prática formal no Estado 
do Rio Grande do Sul, regulam-se por lei e por 
estas Normas Disciplinares. 

• A Master Esportes detém todos os direitos de 
imagem do evento. 

• É facultada a Master Esportes a alteração de 
qualquer cláusula que interfira no bom 
andamento da competição. 

• É obrigatória a apresentação de documento de 
identificação oficial no check-in da competição, 
sendo de extrema importância portar essa 
documentação durante todo o campeonato. 

• Todos os atletas, das categorias até 17 anos 
deverão apresentar documento que comprove 
sua idade, além do termo de autorização do 
responsável para a participação no campeonato. 

• É proibida a entrada de instrumentos sonoros no 
ginásio de competição. 

• A comissão organizadora resolverá todos os 
casos omissos nesse regulamento. 

_________________________________________ 
MASTER ESPORTES 

versão 1.1 
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