SELETIVA CAARJ – JIU JITSU (Masculina e Feminina)
II Jogos de Verão 2018
Etapa Vitoria-ES
DO CADASTRO E INSCRIÇÃO:
É necessário possuir registro junto a OAB do Rio de Janeiro, bem como estar adimplente com a anuidade.
As inscrições para a seletiva deverão ser feitas através do e-mail jiujitsu@caarj.org.br, até às 17h do dia
30/11/17.
A seletiva obrigatoriamente obedecerá às regras vigentes da CBJJ.
Os inscritos devem comparecer no dia 03/12, às 8h da manhã, na Rio Sport Center, localizado na Av. Ayrton
Senna 2541, Barra da Tijuca, com kimono próprio, portando sua carteira original da OAB e atestado médico
original (data máxima de emissão de 6 meses). Sem esses itens, o atleta NÃO poderá participar da competição.
Qualquer dúvida, entrar em contato pelo telefone 2277-2314.
CATEGORIAS/PESAGEM:
Masculino e Feminino
A pesagem obedecerá as seguintes tabelas de peso:
LEVE + 65 à 75 kg
MÉDIO + 75 à 85 kg
PESADO + 85 à 95 kg
SUPER - PESADO + 95 kg
DAS LUTAS:
     Os confrontos obedecerão as seguintes faixas:
     Branca x Branca
     Azul x Roxa
     Marron x Preto
DA CLASSIFICAÇÃO:
Os atletas serão selecionados para os jogos de verão, de acordo com a classificação, sendo limitado a 03 (três)
vagas por faixa, salvo preta. Conforme abaixo:
Branca...03
Azul…....03

Roxa…...03
Marrom...03
Preta……04
DISPOSIÇÕES GERAIS:
I – As lutas seguirão o sistema de eliminação simples, onde o perdedor em cada luta é eliminado e o vencedor
passa para a próxima fase de disputa;
I.I – Exceção: Regra de três aonde é composta por três atletas o perdedor voltará a lutar.
II – Duração das Lutas: 5 minutos, utilizado para todas as faixas;
III – O atleta deverá se apresentar com Kimono em condição de uso, não será aceito kimono de duas cores.
Exemplo: Parte de cima azul e calça branca; Só serão aceitos Kimonos nas cores azul, preto ou branco;
IV – O atleta será pesado sem kimono;
V – O atleta deverá se apresentar em perfeito estado de higiene, com unhas cortadas;
VI – O atleta poderá ter três chamadas para comparecer à área de luta, após o início de seu respectivo
cronograma. Caso não compareça na terceira e última chamada, o mesmo será desclassificado. Cada chamada
será de 5 minutos o tempo de luta;
VII – O atleta, após cada luta, terá 2 tempos de luta para se recuperar e voltar a lutar;
VIII – Cada atleta terá direito a uma única pesagem para aferição do peso;
IX – É obrigatório que o atleta use roupa de baixo;
X – Cada atleta terá seu nome distribuídos nas chaves.
XI – O cronograma e chaves serão divulgados dia 30 de novembro 2017;
XII – As lutas terão início às 9h.

PAULA SEPULVEDA
Coordenadora Técnica do Jiu Jitsu dos Jogos de Verão 2018.

                                                                                    Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2017.

