Portugal Grand Slam Jiu-Jitsu 2017
A Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro (FPJJB) tem o prazer de anunciar
a realização do Portugal Grand Slam Jiu-Jitsu 2017. Este edital, dirigido a todos os
Atletas e Professores que pretendem competir no evento, apresenta todas as
informações necessárias para a participação.
Data: 1 de julho de 2017 às 09h30m.
Morada: Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos – Nave Ilídio Ramos
Rua Nova do Estádio, 244
4460-381 Senhora da Hora, Matosinhos, Portugal
(Coordenadas: 41°11'6.73"N, 8°40'5.72"W)
Condições necessárias para a participação: O evento é destinado a atletas
de todas as nacionalidades.
Para participar, o atleta tem de estar devidamente filiado na FPJJB no corrente
ano. Esta poderá ser realizada de acordo com o preceituado em
http://www.fpjjb.com/index.php?filiacao. Este requisito não se aplica a atletas com
residência principal no estrangeiro.
As inscrições no campeonato terão de ser realizadas através do preenchimento
do formulário de inscrição para o Portugal Grand Slam Jiu-Jitsu 2017 existente em
http://www.fpjjb.com. Não serão aceites inscrições que sejam efetuadas por qualquer
outra via.
As edições das inscrições (alterações após o fecho das inscrições) dos atletas
terão de ser realizadas no período previsto para o efeito e via correio eletrónico,
utilizando, para tal, o info@fpjjb.com. Não serão aceites alterações que sejam efetuadas
por qualquer outra via.
Data limite para a filiação necessária para participar no campeonato:
23h59m59s do dia 24 de junho de 2017.
A data acima apresentada é para o recebimento da documentação completa na
FPJJB. A FPJJB não se responsabiliza por elementos entregues após o prazo de filiação
e/ou pela documentação incompleta mas necessária para a realização da mesma. NÃO
SERÃO ACEITES PAGAMENTOS RELATIVOS AO CAMPEONATO APÓS O DIA 24
DE JUNHO DE 2017.
Período de inscrições no torneio: Desde as 00h 00m 00s do dia 3 de junho de 2017
até às 23h 59m 59s do dia 24 de junho de 2017.
Data de afixação das primeiras listas: 23h 59m do dia 25 de junho de 2017.
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Período edição de inscrição pelo atleta: Desde 23h 59m 59s do dia 25 de junho de
2017 até 23h 59m 59s do dia 27 de junho de 2017.
Data de afixação das chaves do torneio (Kids e Juvenis): 23h 59m do dia 28 de
junho de 2017.
Período de escolha de atletas pertencentes às equipas A, B e C (comunicação feita
apenas pelos responsáveis das equipas): 23h 59m do dia 28 de junho de 2017.
Data de afixação das chaves do torneio (Adulto, Master): 23h 59m do dia 29 de
junho de 2017.
Data de afixação do cronograma do torneio: 23h 59m do dia 29 de junho de 2017.
Data de afixação dos resultados oficiais do evento: 23h 59m do dia 2 de julho de
2017.
ATENÇÃO: Não serão permitidas quaisquer alterações às listas após a data de afixação
das chaves do torneio.
Preço de inscrição no campeonato:
• 25€/atleta se completa uma idade igual ou superior a 18 anos em
2017;
• 15€/atleta se completa uma idade inferior a 18 anos em 2017;
• 50€/atleta se completa uma idade igual ou superior a 18 anos em
2017, não filiado desde que residente no estrangeiro;
• 30€/atleta se completa uma idade inferior a 18 anos em 2017, não
filiado desde que residente no estrangeiro.
Forma de pagamento:
• Transferência bancária para o NIB 0036 0103 99100023458 84 da
FPJJB.
• Após a transferência, o comprovativo da mesma deve ser enviado
para o seguinte endereço: info@fpjjb.com
ATENÇÃO: INSCRIÇÕES LIMITADAS A 500 ATLETAS. A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ
VÁLIDA APÓS O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO.
O campeonato reger-se-á pelas regras da International Brazilian Jiu-Jitsu
Federation
(IBJJF),
que
podem
ser
consultadas
em
http://www.cbjj.com.br/docs/regrasibjjf-1aedicao.pdf.
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Os prémios atribuídos às equipas serão distribuídos da seguinte forma:
o Campeonato Infantil + Juvenil (todas as faixas, ambos os sexos);
o Campeonato Adulto Estreante (só faixa branca, ambos os sexos);
o Campeonato Adulto (da faixa azul à faixa preta, ambos os sexos);
o Campeonato Master (todas as faixas, ambos os sexos).

Nas categorias Pré-mirim I, Pré-mirim II, Pré-mirim III, Mirim I, Mirim II, Mirim III,
Infantil I, Infantil II, Infantil III, Infanto-juvenil I, Infanto-juvenil II, Infanto-juvenil III os
atletas serão distribuídos pela seguinte ordem de importância:
1.
Idade;
2.
Peso;
3.
Faixa.
Atenção: Todos os vencedores das categorias Absoluto serão premiados com
uma inscrição no 8º Nacional Open de Jiu-Jitsu, organizado pela FPJJB.

A todos os Atletas participantes, a FPJJB deseja um excelente campeonato,
cheio de conquistas.
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