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A Junta de Freguesia do Pinhal Novo tem a honra de anunciar a realização da 

V Taça Jiu - Jitsu Pinhal Novo. 

Este edital é dirigido a todos os atletas e professores que pretendam competir 

no evento e apresenta todas as informações necessárias para a participação. 

 

DATA: 08 e 09 de Outubro de 2022 

• 08 de Outubro – Adulto e Master  

• 09 de Outubro – Kids, Infanto-Juvenil e Juvenil 

 

HORÁRIO: 

Início às 10H00, sendo que os atletas devem estar 01H00 antes para pesagem 

e chamada. 

 

LOCAL DO EVENTO 

Pavilhão Desportivo Municipal do Pinhal Novo, sito na Rua Infante D. 

Henriques, no Pinhal Novo – Portugal. 

O acesso poderá ser efectuado através de comboio, saída na Estação do 

Pinhal Novo, sendo que o pavilhão dista cerca de 100 metros desta. 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO: 

O evento é destinado a atletas de qualquer nacionalidade, basta inscrever-se 

através do link constante na Plataforma Smoothcomp, validando a inscrição 

após pagamento da mesma. 

Não serão aceites inscrições ou alterações que sejam efectuadas por qualquer 

outra via que não seja a indicada no presente edital. 

Inscrições limitadas a 800 atletas. 

As inscrições são pessoais, intransmissíveis e não reembolsáveis. 
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A competição de absoluto será efectuada com a inscrição dos atletas que 

tenham ido ao podium, em Juvenil, Adulto e Master, faixa azul, roxa, marron e 

preta, salientando-se que, os atletas Master, que queiram competir no Absoluto 

Adulto, terão que competir na categoria de Adulto. 

O absoluto marron e preta será junta. 

Quando existam atletas Master que não tenham adversários na sua categoria 

de idade e peso, poderão ser integrados em chaves de atletas, também, 

Master mas de outra categoria. 

Os atletas e professores que participam na competição, podem ser 

fotografados, sendo as referidas fotos colocadas na página do evento, podendo 

ainda ser usadas para o cartaz ou publicitar o campeonato de 2023. 

O acesso ao evento quer por parte dos atletas quer por parte do público, será 

de acordo com as exigências tidas à data por parte da DGS. 

 

INSCRIÇÕES: 

As inscrições para o torneio terão que ser realizadas através da Plataforma 

Smoothcomp e do link https://smoothcomp.com/en/event/7419, confirmando-se 

a inscrição após pagamento da mesma. 

Qualquer adição à inscrição (alteração após o pagamento da inscrição) do 

atleta, terá de ser feita através da plataforma e nos prazos mencionados no 

presente edital. 

 

DATAS IMPORTANTES: 

Data limite de inscrição no torneio: até ao final do dia 03 de Outubro de 2022. 

Data da publicação das listas provisórias: até ao final do dia 04 de Outubro de 

2022. 

Data da publicação das chaves: até ao final do dia 05 de Outubro de 2022. 

 

https://smoothcomp.com/en/event/7419
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ATENÇÃO: Não serão permitidas quaisquer alterações às listas após a 

publicação das chaves do torneio. 

 

PREÇOS: 

• €20 para atletas com idade inferior a 18 anos. 

• €40 para atletas com idade igual ou superior aos 18 anos. 

PAGAMENTO: 

Concluído o pagamento da inscrição o atleta constará nas listagens do evento. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O torneio reger-se-á pelas regras da Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu 
Brasileiro (FPJJB) e da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF) 
que podem ser consultadas em http://www.fpjjb.com/regras.pdf  

 

PRÉMIOS: 

Os prémios por equipas serão contabilizados através da pontuação individual 
de cada atleta nas diversas categorias. 

Nos prémios individuais, apenas será atribuído o prémio aos atletas que 
tenham efectuado pelo menos uma luta na categoria de absoluto, sendo que, 
no absoluto azul e no absoluto roxa no mínimo terão que ter 4 atletas inscritos, 
enquanto que, no absoluto marron/preta terão que ter no mínimo 6 atletas 
inscritos na referida categoria.  

As grelhas de absolutos serão efetuadas por sorteio dos atletas. 

Para que seja atribuída premiação, os atletas não podem prescindir da luta 
oferecendo a vitória ao seu adversário. 

As premiações individuais são intransmissíveis e não convertidas em dinheiro, 
no caso das inscrições em outros eventos. 

  

http://www.fpjjb.com/regras.pdf
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CATEGORIA DE ABSOLUTO JUVENIL: 

• Faixa azul masculino / feminino – Inscrição no Open Nacional 2022 + 01 
Kimono. 

 

CATEGORIAS DE ABSOLUTO ADULTO E MASTER: 

• Faixa azul, adulto masculino / feminino – Prémio para o primeiro 
classificado, inscrição no Open Nacional 2022 + Kimono.                                                                                          

• Faixa azul, master masculino / feminino – Prémio para o primeiro 
classificado, inscrição no Open Nacional 2022 + Kimono. 

• Faixa roxa, adulto masculino / feminino – Prémio para o primeiro 
classificado, inscrição no Europeu 2023 + Kimono. 

• Faixa roxa, master masculino / feminino – Prémio para o primeiro 
classificado, inscrição no Europeu 2023 + Kimono.   

• Faixa marron/preta, adulto masculino/feminino - Prémio para o primeiro 
classificado, €200 + inscrição no Europeu 2023. 

• Faixa marron/preta, master masculino/feminino - Prémio para o primeiro 
classificado, €200 + inscrição no Europeu 2023. 

 

EQUIPAS VENCEDORAS DAS CATEGORIAS DE PRÉ-MIRIM A JUVENIL 

1. €1000 
2. €350 
3. €150 

 

EQUIPAS VENCEDORAS DAS CATEGORIAS DE ADULTO E MASTER 

1. €1000 
2. €350 
3. €150 

 

A Junta de Freguesia do Pinhal Novo desde já agradece a todos os Atletas e 
Professores, desejando um excelente torneio. 


