É com grande honra e satisfação que lhes apresento a primeira etapa do CABRA DA
PESTE CUP GI E NOGI, O evento que tem em vista proporcionar para seus competidores
além de um evento de qualidade, 15mil em premiação em dinheiro para os absolutos
livres, premiações para 2° e 3° lugares dos absolutos livres, 10 cinturões para os
campeões dos absolutos, troféus para os absolutos femininos e juvenis, 4mil em dinheiro
para as equipes campeãs GI E NOGI.

O EVENTO
Será realizado no Ginásio Poliesportivo Carlos Alberto Portela (CARLÃO)- Pajuçara,
Maracanaú – CE, 61932-270.
Com início as 08:00h do dia 15 de julho de 2018 (DOMINGO)

CONVIDADOS
O evento será aberto a todas as equipes do estado do Ceará e do Brasil.
01- Categorias de Base GI & NO GI - Masculino e Feminino:
Pré-Mirim - Mirim - Infantil - Infanto-Juvenil – Juvenil
02- Categoria Profissional GI & NO GI - Masculino e Feminino:
Adulto
03- Categorias Veteranos GI & NO GI - Masculino e Feminino:
Máster (30 a 35 anos) Sênior 01 (36 a 40 anos) - Sênior 02 (41 a 45 anos) - Sênior 03 (46
a 50 anos) - Sênior 04 (51 a 55 anos) - Sênior 05 (56 anos e acima)

1. As inscrições estão abertas a todos os atletas;
2. Não será exigido carteirinha de nenhuma entidade;
3. O Atleta poderá lutar usando qualquer documento oficial com foto;
4. O regulamento é o da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu - CBJJ;
5. Observe atentamente o Edital do Evento para o pagamento de taxas e premiação;
7. Só valerão depósitos nas contas especificadas neste Edital;
8. O e-mail Oficial é: cabradapestecup@gmail.com (Todas as informações devem ser
enviadas para este e-mail)
9. Observe atentamente as TABELAS DE PESO pois NÃO HAVERÁ TOLERÂNCIA.

ATENÇÃO PARA DIVISÃO DE CATEGORIAS
Segue abaixo as divisões de faixa e idade, vale ressaltar que para esse evento entre as
categorias de Pré-Mirim a Juvenil, algumas delas serão unificadas as faixas de graduação
para lutarem juntas, conforme listado abaixo:
Exemplo: Na categoria Infanto-Juvenil 12 e 13 anos, os atletas de faixa Amarela, Laranja
e Verde lutarão na mesma categoria, já os atletas de faixa Branca lutarão em categoria
separada.
MASCULINO e FEMININO - Ano 2018
PRÉ-MIRIM - 4 e 5 anos (2014-2013) : Branca/Cinza(Lutam juntos)
MIRIM - 6 e 7 anos (2012-2011) : Branca/Cinza/Amarela(Lutam juntos)
INFANTIL A - 8 e 9 anos (2010-2009): Branca/Cinza/Amarela(Lutam juntos)
INFANTIL B - 10 e 11 anos (2008-2007): Branca/Cinza/Amarela(Lutam juntos)
INFANTO-JUVENIL A - 12 e 13 anos (2006-2005)
- Branca
- Amarela/Laranja/Verde(Lutam juntos)
INFANTO-JUVENIL B - 14 e 15 anos (2004-2003)
- Branca
- Amarela/Laranja/Verde(Lutam juntos)
JUVENIL - 16 e 17 anos (2002-2001)
- Branca
- Azul
- Roxa
Todos os atletas de Adulto à Sênior lutam com suas categorias de faixa separadas.
ATENÇÃO: A IDADE DO ATLETA É PELO ANO DE NASCIMENTO.
EX: No ano de 2018 um Atleta que nasceu em 31/12/2004 compete com 14 anos.
Utilizamos o ano vigente 2018 menos o ano do nascimento, no caso, 2004.
Então: 2018-2004 = 14 anos.

INCRIÇÕES
As inscrições deveram ser efetuadas por meio de deposito bancário nas contas descritas
abaixo.
OBS: Vamos aceitar cartões de credito e debito, maiores informações entre em
contato conosco.
O atleta ira baixar a ficha de inscrição, ira preencher devidamente e assinar, depois
escaneie junto com o comprovante do deposito e envie para nosso E-mail ou WhatsApp .
PRIMEIRO LOTE- Até o dia 31 de maio de 2018.
Todas as Categorias GI e NOGI – R$ 60,00
Absoluto GI e NOGI – R$ 50,00
Projeto Sociais – R$ 30,00

SEGUNDO LOTE – Até o dia 22 de junho de 2018.
Todas as Categorias GI e NOGI – R$ 70,00
Absoluto GI e NOGI – R$ 60,00
Projeto Sociais – R$ 35,00

ULTIMO LOTE – Até o dia 11 de julho de 2018.
Todas as Categorias GI e NOGI – R$ 80,00
Absoluto GI e NOGI – R$ 60,00
Projeto Sociais – R$ 40,00
OBS: Projetos sociais pagaram com 50% para se inscrever na categoria de peso, caso
queira lutar o absoluto, será no valor integral. E somente terá desconto atletas do
Pré-mirim ao juvenil e projeto com CNPJ.

Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1961 Conta: 46959-9 Operação: 013

DANIELA DE SOUZA LIMA
E-mail: cabradapestecup@gmail.com
WhatsApp para inscrição : (85) 9 96367811
Telefone para contato: (85) 9 87167562

PREMIAÇÃO

ATENÇÃO PARA A OBSERVAÇÃO (Leia com atenção)
Para a premiação em dinheiro completa terá que ter no mínimo 5 atletas.
Abaixo de 05 Atletas as disputas ocorrerão naturalmente, porém não haverá
premiação em dinheiro.
Todos os Atletas do Absoluto receberão suas medalhas e o cinturão, conforme tabela
do Edital, independente do número de inscritos.

CHECAGEM E PESAGEM
A pesagem acontecerá com o quimono e no submission sem o kimono, trinta minutos
antes do horário estipulado no cronograma, para inicio das disputas.
Aconselhamos os competidores estarem presentes uma hora antes do início da
pesagem.
NÃO HAVERÁ TOLERÂNCIA NA PESAGEM DO ATLETA:
Aconselhamos aos Atletas a conferirem o seu peso antes de preencher a ficha de
inscrição.
Aconselhamos aos Professores e em especial aos Pais de Atletas que evitem metas
extremas para perda de peso, pois não haverá tolerância na pesagem e o Atleta será
desclassificado e os valores pagos NÃO serão devolvidos.
A pré checagem será divulgado no dia 12 de julho, sendo assim os atletas terão até o dia
13 de julho para fazer as correções. As chaves serão divulgadas no dia 14 de julho de
2018.
O cronograma será divulgado no dia 13 de julho.
ATENÇÃO PARA O AVISO:
A organização reserva o direito em realizar o evento somente em um dia ou dois
dias, ou até mesmo adiar, ou em casos extremos, cancelar o evento, tudo isso de
acordo com o número de inscritos.Somente valerão os dias e horários publicados
no CRONOGRAMA OFICIAL DO EVENTO.
O CRONOGRAMA indica a intenção de horário de começo de chave. A competição
seguirá até o final da chave e apuração de todos os vencedores. O evento não se
compromete com horário de término pois isso dependerá do andamento normal do
evento.
Portanto o Atleta deverá estar preparado para superar contingências, mesmo se
houver atrasos a organização continuará o evento até o término das chaves. Caso
o atleta desista por quaisquer motivo será declarado W.O.

A organização aconselha com veemência aos Atletas a não comprarem passagens
aéreas em promoções onde a empresa aérea não devolve valores pagos ou
remarca viagem. Além disso, advertimos aos atletas a não marcarem quaisquer
compromissos contando com horário de termino das chaves. Imprevistos
acontecem e podem causar atrasos, adiamentos ou cancelamento da competição.
Atenção: Em caso de atrasos o evento não devolverá quaisquer valores em
nenhuma circunstância.
Em casos de Adiamento ou Cancelamento de evento a organização, enviará um
comunicado, para o e-mail que o Atleta informou na ficha de inscrição, informando
sobre a nova data do evento, ou caso o Atleta escolha, poderá neste caso, solicitar
a devolução dos valores pagos, através de requerimento próprio.

Desde já, desejamos a todos os participantes boa sorte e que Deus abençoe a todos!

Oss.

