EDITAL COPA GROSS DE JIU JITSU
1 - DA COMPETIÇÃO.
1.1 - COMPETIÇÃO: COPA GROSS DE JIU JITSU
1.2 - DATA: 19/04/2020 – 09 (Nove) HORAS
1.3 - LOCAL: PRAÇA VERÍSSIMO MELLO, 68 - CENTRO, MACAÉ - RJ, 27913-100
1.4 - INFORMACÕES: GROSS JIU JITSU – 22 9 8818 2526
1.5 - CUSTO DA INSCRIÇÃO:
1º LOTE - É considerado as inscrições de primeiro lote, as inscrições realizadas conforme descrito
no item 2.1 até o dia 11/04/2020
INFANTIL - VALOR R$ 60,00
ADULTO - VALOR R$ 80,00
2º LOTE - É considerado as inscrições de segundo lote, as inscrições realizadas conforme descrito
no item 2.1 após o dia 11/04/2020
INFANTIL - VALOR R$ 80,00
ADULTO - VALOR R$ 100,00
1.6 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO PODERÁ SER FEITO DE DUAS FORMAS,
DEPÓSITO BANCÁRIO OU RECEBIMENTO EM MÃOS COM ATENDIMENTO AGENDADO.
1.6.1 - FORMA 01: ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OU DEPÓSITO
IDENTIFICADO.
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 1545
CONTA POUPANÇA: 1016456-7
FAVORECIDO: REINALDO ACIOLI DOS SANTOS JÚNIOR
CNPJ / CPF: 157.119.857-10
2 - DA INSCRIÇÃO.
2.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente no site da empresa GROSS JIU JITSU, através
do link http://gross.behappy-eventos.com, na página principal do site terá um banner
“EVENTOS”, após clicar, será direcionado para “PRÓXIMOS EVENTOS”, clique em inscrição do
evento desejado, onde será direcionado ao formulário de inscrições, que deverá ser preenchido
todas as informações solicitadas e anexado o comprovante de pagamento em formato PDF, no
término do cadastro, clicar em ENVIAR FORMULÁRIO, logo o cadastro estará concluído, fique
atento a checagem parcial, caso seu nome não esteja na listagem, entre em contato através do email behappy.adm@gmail.com, possivelmente houve uma falha em sua inscrição.
2.2 - Caso não haja o pagamento da inscrição, até a data limite indicada no item 3.1,
automaticamente a inscrição do atleta será cancelada;
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2.3 - Em nenhuma hipótese, haverá estorno ou transferência, para outro atleta do valor pago pela
inscrição.
2.4 - É importante ressaltar, que é de única e exclusiva responsabilidade do Atleta e do
Professor, verificar na checagem, todos os dados informados no ato da inscrição, devendo respeitar
o item 3.3 do Edital no que se refere às alterações no cadastro dos seus atletas.
2.5 - As inscrições do ABSOLUTO serão aceitos somente para categoria masculina, o atleta que
receber medalha em sua categoria, ficará apto a participar da disputa do absoluto, precisando o
atleta ficar atento a convocação no decorrer do evento para inscrição para disputar o absoluto. O
absoluto somente estará disponível a partir da faixa etária adulto (a partir de 18 anos), nas faixas
BRANCA, AZUL, ROXA, MARROM E PRETA, ressaltando que MARROM E PRETA lutam como
faixa única. Informamos também que só será aceito DOIS ATLETAS POR AGREMIAÇÃO PARA
CADA FAIXA e NÃO SERA COBRADO VALOR DA INSCRIÇÃO DO ABSOLUTO.
3 - DO CRONOGRAMA
3.1 - 15/04/2020 (Quarta-feira) - Encerramento das inscrições às 23:59h;
3.2 - A GROSS JIU JITSU poderá a qualquer momento sem aviso prévio, alterar a data
do encerramento, ou prorrogar o prazo das inscrições, caso seja necessário;
3.3 - 16/04/2020 às 00:01h - Checagem parcial onde poderão ser realizadas as confirmações e
correções das inscrições com encerramento às 23:59h do dia 16/04/2020. Sendo de total
responsabilidade do professor e do atleta a verificação da inscrição e checagem de dados do atleta;
Parágrafo Único: Na checagem, não será permitido alterar o Atleta para categorias que não
tenham adversários, não serão abertas novas categorias de peso e idade, somente será permitido o
remanejamento para as categorias já existentes;
3.4 - 17/04/2020 - Checagem definitiva e cronograma do evento. (Não existindo mais o direito de ser
realizado qualquer tipo de alteração);
3.5 - 18/04/2020 - Serão divulgados as chaves das lutas do Evento;
3.6 - As solicitações de alterações e/ou correções nas inscrições deverão ser enviadas
exclusivamente para o e-mail BEHAPPY.ADM@GMAIL.COM, Cumprindo o prazo pré-estabelecido
conforme citado no item 3.3;
3.7 - Após a solicitação de alterações e/ou correções, o solicitante deverá entrar no site da GROSS
JIU JITSU, para verificar se as mudanças solicitadas foram realizadas com sucesso;
3.8 - Caso não tenha ocorrido a referida alteração e/ou correção em até 12 (doze) horas após a
solicitação, o mesmo deverá enviar um novo e-mail para GROSS JIU JITSU;
3.9 - Após o encerramento da checagem conforme citado no item 3.3 não será realizada nenhuma
alterações e/ou correções.
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4 - DA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL
4.1 - Todos os atletas deverão portar a todo o momento no evento documento original e oficial com
foto ou certidão de nascimento anexada com um documento com foto do Pai ou Mãe;
4.2 - A falta da apresentação do documento pessoal conforme citado no item 4.1 impedirá o atleta
de lutar.
5 - DO DIREITO DE IMAGEM
5.1- Todo o atleta ao realizar a inscrição, automaticamente estará autorizando, à GROSS JIU
JITSU, a utilizar a sua imagem, tais como: fotos, vídeos, entre outros, em todos os meios de
divulgação possíveis, quer sejam na mídia impressa (livros, catálogos, revista, jornal, entre outros),
televisiva (propagandas para televisão aberta e/ou fechada, vídeos, filmes, entre outros), radiofônica
(programas de rádio/podcasts), escrita e falada, Internet, Banco de dados informatizados,
Multimídia, “home vídeo”, DVD, entre outros, e nos meios de comunicação interna, como jornal e
periódicos em geral, na forma de impresso, voz e imagem, de forma gratuita.
6 - DA FAIXA ETÁRIA
6.1 - A faixa etária e a idade do atleta serão definidas pelo ano de nascimento.
·

Ano de Nascido 2016 e 2015 (04 e 05 anos) - Lutam festival

·

Ano de Nascido 2014 e 2013 (06 e 07 anos) - Lutam como idade única.

·

Ano de Nascido 2012 e 2011 (08 e 09 anos) - Lutam como idade única.

·

Ano de Nascido 2010 e 2009 (10 e 11 anos) - Lutam como idade única.

·

Ano de Nascido 2008 e 2007 (12 e 13 anos) - Lutam como idade única.

·

Ano de Nascido 2006 e 2005 (14 e 15 anos) - Lutam como idade única.

·

Ano de Nascido 2004 e 2003 (16 e 17 anos) - Lutam como idade única.

·
·
·
·
·
·
·

ADULTO
Ano de Nascido 2002 e anos anteriores (18 anos a 29 anos) - Lutam como idade única.
MASTER 01
Ano de Nascido 1990 e anos anteriores (30 anos em diante) - Lutam como idade única.
MASTER 02
Ano de Nascido 1984 e anos anteriores (36 anos em diante) - Lutam como idade única.
MASTER 03
Ano de Nascido 1979 e anos anteriores (41 anos em diante) - Lutam como idade única.
MASTER 04
Ano de Nascido 1974 e anos anteriores (46 anos em diante) - Lutam como idade única.
MASTER 05
Ano de Nascido 1969 e anos anteriores (51 anos em diante) - Lutam como idade única.
MASTER 06
Ano de Nascido 1964 e anos anteriores (56 anos em diante) - Lutam como idade única.
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6.2 - Atletas faixas branca e cinza até a idade de 17 anos lutarão como faixa única.
6.3 - Atletas faixas laranja e verde até a idade de 17 anos lutarão como faixa única.
6.4 - No ato da inscrição será levada em consideração a categoria da idade maior.
7 - DO RISCO
7.1 - O Atleta e/ou seu Representante e/o Professor declara(m) no ato da inscrição, ter(em) pleno
conhecimento da natureza, finalidade e riscos envolvidos na prática de Jiu Jitsu, mesmo os
originados por negligência, culpa e imprudência; e livre e voluntariamente decide incorrer nestes
riscos.
7.2 - O Atleta e/ou Professor no ato da inscrição, isentam a empresa GROSS e seus colaboradores
de toda e qualquer responsabilidade por danos materiais, pessoais, morais, à imagem, ou de
qualquer outra espécie, que venham a ser causados à sua pessoa ou aos seus bens.
8 - DA REGRA
8.1 - Esta competição seguirá as regras da CBJJ.
8.2 - A desclassificação por WO não seguirá as regras citadas no item 8.1 e sim conforme descrito:
Será considerado desclassificado por WO o atleta que for convocado à área de concentração e não
comparecer no prazo de 20 (Vinte) minutos.
8.3 - A premiação do 3ª lugar não seguirá as regras citadas no item 8.1. Somente receberá a
premiação de 3ª lugar o atleta que perder para o campeão.
9 - DAS PREMIAÇÕES DE ATLETAS E EQUIPES
9.1 - O 1° lugar (Campeão) de cada categoria ganhará 01(uma) medalha de ouro.
9.2 - O 2° lugar (Vice-Campeão) de cada categoria ganhará 01 (uma) medalha de prata.
9.3 - O 3° lugar de cada categoria ganhará 01 (uma) medalha de bronze.
9.4 - Premiações de equipes, da 1ª ao 5ª colocado:
• 5ª Colocado: Troféu;
• 4ª Colocado: Troféu + R$ 150,00;
• 3ª Colocado: Troféu + R$ 350,00;
• 2ª Colocado: Troféu + R$ 500,00;
• 1ª Colocado: Troféu + R$ 1.000,00.
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