EDITAL

1- CONVITE
A CAVEIRA FIGHT, empresa de eventos em parceria com a Secretaria de Esportes
de NATAL-RN, tem o prazer de convidar todos os professores e os seus respectivos
atletas, de todas as agremiações esportivas de Jiu-Jitsu do RIO GRANDE DO NORTE e
de outros estados, para o I CIRCUITO CAVEIRA DE JIU-JITSU 2021 - LUTAS
CASADAS, que será realizado no dia 19 de SETEMBRO de 2021(domingo), com
início previsto para às 08:00 horas, no ginásio de esportes SAGRADA FAMILIA,
localizado na cidade de NATAL-RN. O Evento, I CIRCUITO CAVEIRA DE JIUJITSU 2021 - LUTAS CASADAS, tem como objetivo principal, a confraternização,
divulgação e premiação dos melhores atletas do JIU-JITSU do Nordeste.
2- DO EVENTO:
Este evento é aberto a todos os atletas de jiu-jitsu do estado do RIO GRANDE DO
NORTE e de outros estados, e de todas as categorias de peso (galo a pesadissimo), e
para as categorias de idades de mirim a Masters, para as faixas
(branca,cinza,amarela,laranja,verde,azul,roxa,marrom,preta). Haverá disputa nas
categorias de mirim ao Master. Não há limite de atletas por categoria. As academias
poderão inscrever quantos atletas quiserem.
3- DAS INSCRIÇÕES:
Todas as inscrições deverão ser feitas exclusivamente através do site oficial do
campeonato, www.campeonatodejiujitsu.com.br
O pagamento deverá ser feito através de PIX, emitido exclusivamente pelo
site do evento, para a confirmação da sua inscrição. O pagamento da
inscrição não é re-embolsável.
Valor da Inscrição: R$ 40,00 - Categorias
Masculino/Feminino. Até o dia 31/07/2021.
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Quem se inscrever até o dia 31 de JULHO de 2021, as inscrições deverão ser
confirmadas (pagas, até o dia, 20/08/2021(sexta-feira). Todas as inscrições serão
feitas on-line, e os nomes dos atletas serão automaticamente encaminhados para suas
respectivas categorias de faixa e peso, podendo a checagem ser feita durante todo o
período aberto para as inscrições. No dia 31/07/2021, às 23:59hrs (horário
Brasilia) impreterivelmente, encerram-se as inscrições.
4- DAS PREMIAÇÕES:
Os atletas do 1º (primeiros lugares), receberão troféus exclusivos do evento.
Teremos a distribuição de Kits dos apoiadores do evento entre os atletas vicecampeões.
Obs: Qualquer simulação ou fraude, poderá desclassificar ambos os competidores, e
assim perderam o direito a premiação.

5- DA PESAGEM:
A pesagem dos competidores acontecerá com o Kimono+Faixa, 1(uma) HORA antes da
luta do horário estipulado no cronograma para início das disputas de suas respectivas
categorias.
6- DA TABELA DE PESOS:
Os pesos (exclusivamente para esse campeonato), são os estabelecidos pelos próprios
competidores, e deverão respeitar os pesos ali informados na sua inscrição, os pesos
podem ter uma variação de +2Kgs (dois quilos para mais), caso o atleta ultrapasse
esse limite, o adversário será informado para que o mesmo decida se aceitará lutar,
caso atleta não aceite a luta, o mesmo será declarado vencedor. As inscrições deverão
ser feitas observando os pesos com kimono.
7- DAS REGRAS DO EVENTO:
As regras de arbitragem são as estabelecidas pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu
- CBJJ, e podem ser visualizadas no site http://www.cbjj.com.br/regras.htm
8- DA CHECAGEM DOS NOMES E CHAVES DO EVENTO:
As
inscrições
serão
feitas
on-line
através
do
site
www.campeonatodejiujitsu.com.br , desta forma todos os nomes dos atletas
inscritos ficarão disponíveis no site de inscrições, a checagem poderá ser feita a
qualquer momento e as correções deverão ser feitas no próprio site na opção de
alteração. Não mandem recados por redes socias, como; facebook, instagram,
messenger, etc. pois não levaremos em consideração. Todas as informações estarão
contidas neste edital, e caso alguma duvida persista, utilize o email e whatsapp oficial
do campeonato. Após o prazo final para comprovação da inscrição (20/08/2021), ou
seja, para comprovação do pagamento, os atletas confirmados para lutarem, poderam
fazer suas alterações até o prazo de (31/08/2021).
9- DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ATLETAS:
Teremos no local do evento bombeiros civis para avaliar as condições físicas dos
atletas e para prestar os primeiros socorros que porventura vierem necessitar, e em
casos mais graves acionaremos uma Ambulância (SAMU) para remoção do atleta. Os
atletas que tiverem planos de saúde (e dependendo da gravidade da situação),
poderão ser encaminhados para os hospitais da rede credenciada ao seu plano dentro
da cidade de NATAL-RN. Caso contrário, serão encaminhados para os hospitais públicos
disponíveis na cidade. A ambulância e os paramédicos acompanharão o atleta até o
hospital e deixarão o mesmo no local acompanhado de familiares ou de seu
professor/responsável pela sua equipe. Em hipótese alguma a ambulância ficará
esperando o atleta ser atendido. O retorno ao evento ou a locomoção até sua
residência ou alojamento será de inteira responsabilidade do atleta.
10- DO ALOJAMENTO/ESTADIA PARA OS ATLETAS:
É de inteira responsabilidade a locomoção e estadia do atleta participante. É de praxe,
no jiu-jitsu, as academias oferecerem para seus parceiros de luta os seus tatames e
instalações para que os atletas possam se alojar. Desta forma, pedimos aos atletas
para que entrem com contato com suas respectivas academias, para que possam
disponibilizarem seus espaços para acomodar os atletas que vêm de outras cidades.
11- DAS RESPONSABILIDADES:

Ao se inscreverem neste evento I CIRCUITO CAVEIRA DE JIU-JITSU 2021 LUTAS CASADAS, ficam todos cientes de que concordam e aceitam as condições
estabelecidas aqui neste edital. Além disso a sua adesão e participação neste evento
atesta que suas declarações são verdadeiras. Autorizam o uso de sua imagem, de seu
nome, o som de sua voz, para fins de divulgação deste e de futuros eventos nos
variados meios de comunicação (TV, Rádio, internet, Jornais e revistas, fotos e
filmagens, redes socias, etc.), sem que isso traga qualquer ônus para a organização do
evento , para seus patrocinadores e para os veículos de comunicação presentes ao
evento, em forma de indenização. Ficam os professores ou chefes de delegações,
responsáveis por atestar a saúde física e mental de seus atletas, no ato da sua
inscrição, visto já terem, como manda a lei, os atestados médicos de seus alunos, que
atestam tal situação de saúde e boa forma.
12- DO CRONOGRAMA DAS LUTAS:
O evento terá início às 8:00hrs horário local, com abertura do evento iniciaremos as
lutas. O cronograma completo estará disponível no site oficial da competição:
www.campeonatodejiujitsu.com.br
Um grande abraço,
CAVEIRA FIGHT (Willyam Ribeiro/Janaína Torquato).
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