
EDITAL  
1ª ETAPA CIRCUITO COMBATE BJJ PRO 

2017 
  
 

 
 
 
Data: 15 de Janeiro 
Local: Av. Gen. Osório de Paiva – Parangaba  – Ginásio Poliesportivo da Parangaba – 
Fortaleza – CE 
   
INSCRIÇÕES: 
Ponto de inscrição - Guerreiros Fight Wear Av. Pontes Vieira, 609 Lj 04  
Inscrições até 13 de Janeiro 
R$ 60,00 – Categoria 
R$ 60,00 – Absoluto  
R$ 40,00 – Projetos Sociais 
   
ATENÇÃO: ATLETAS/ PROFESSORES/ RESPONSÁVEIS QUE EFETUAREM O DEPÓSITO 
COM ENVELOPE VAZIO, OU VALOR DIFERENTE DO SOLICITADO. DEPÓSITO EM CAIXA 
ELETRÔNICO, OU ENVIAR UM COMPROVANTE DE OUTRO ATLETA (JÁ INSCRITO), 
SERÃO PUNIDOS. (Suspensão por tempo indeterminado ou expulsão).  
  
 COMO SE INSCREVER: 
1) Via e-mail/WhatsApp (85) 98820-2399 -  (85) 99662-3251 
Faço o download da ficha de inscrição, efetue o depósito em um dos bancos abaixo, cole o 
comprovante bancário na ficha de inscrição e envie no e-mail circuitocombate@gmail.com, até 
a data limite e aguarde até 10 dias que você receberá o número de protocolo por e-mail 
confirmando a inscrição. (Pedimos que o atleta envie o primeiro e-mail e aguarde a resposta, 
em até 10 dias, pois não é uma resposta automática e respondemos por ordem de chegada. 
Atletas sem protocolo correm o risco de ficar fora da competição). 
  



 
ATENÇÃO: 
 
– NÃO ACEITAMOS DEPÓSITOS EM CAIXAS-ELETRÔNICOS E DEPÓSITOS EM 
CHEQUE. EFETUE O DEPÓSITO NA BOCA DO CAIXA SENDO DEPÓSITO IDENTIFICADO 
(no nome do atleta). 
– Caso o atleta efetue o depósito erroneamente ou faça sua inscrição de maneira incorreta o 
valor depositado NÃO será devolvido, ou a inscrição NÃO SERÁ ACEITA. 
– Atletas que desistirem de participar do evento por qualquer razão que seja (desistência, 
ausência por problema médico, entre outros) NÃO receberá a devolução do dinheiro 
depositado e NÃO poderá inscrever outro atleta no lugar do desistente.  
 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
Caixa Econômica 
Ag 1563 
Cc 24510-3 
Favorecido: Tammy de França 
  
Bradesco 
Ag 678-5 
Cc 6734-2 
Favorecido: Tammy de França 
    
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
1) Será obrigatória a apresentação do RG/CNH/DOC com Foto 
2) Não aceitamos depósitos em caixas eletrônicos e depósitos em cheque.Transferências 
bancárias são aceitas. 
3) Depósitos feitos erroneamente não serão devolvidos! 
4) O atleta deverá preencher a ficha com o NOME DA CATEGORIA DE PESO (não colocar o 
peso em kg), conforme exemplo abaixo: 
  
Nome                       Categoria de peso                                 Categoria Idade                     Faixa 
João da Silva         Meio-pesado                                          Adulto                                       Roxa 
 
6) O atleta que deseja lutar absoluto deverá fazer sua inscrição juntamente com a inscrição da 
categoria de peso. E só pode participar do absoluto o atleta que se inscrever na categoria de 
peso. O mesmo DEVERÁ INDICAR NA FICHA DE INSCRIÇÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DO 
ABSOLUTO, conforme exemplo: 
  
Nome                            Categoria de peso                   Categoria Idade                       Faixa 
João da Silva              Meio-pesado                           Adulto                                          Roxa 
João da Silva              Absoluto                                  Adulto                                          Roxa 
  
Atletas que fizerem o pagamento do absoluto e não indicarem o absoluto na ficha corre o risco 
de ficar fora do absoluto sem direito a devolução do dinheiro depositado. 
7) Após se inscrever, o atleta deverá aguardar a CHECAGEM que será disponibilizada no site 
da BJJCOMBAT e MEIAGUARDA, no link Checagem. Após o encerramento das inscrições o 
mesmo deverá acompanhar as atualizações da checagem para confirmar se foi inscrito na 
categoria correta, caso haja divergência na categoria inscrita para a categoria do site, o atleta 
deverá enviar e-mail para circuitocombate@gmail.com 
7.1) Mudanças de categoria por conta de erro do atleta só serão aceitas com antecedência, ou 
seja, até as saída das chaves. 
8) Atletas que enviarem a inscrição erroneamente poderão ficar fora do campeonato, e o 
dinheiro não será devolvido. 
  
 
 
 
 



 
 
PREMIAÇÃO 
Medalhas do 1º ao 3º Colocado 
Suplementos e Kimonos (para campeão absoluto M/F Juvenil/Adulto/Master e Sênior). 
Obs.:No mínimo 8 atletas para premiação do absoluto. 
 
Juvenil M/F - Branca e Azul 
Adulto M - Branca, Azul, Roxa, Marrom e Preta 
Adulto F - Branca, (Azul e Roxa juntas) e (Marrom e Preta juntas) 
Master/Sênior M - Branca, Azul, Roxa, Marrom e Preta 
 
Ranking MEIAGUARDA 

Por ser um torneio o torneio que abre a temporada 2017, ele receberá um peso maior na 
pontuação. 

Campeão – 5.000 
Vice-campeão – 4.000 
3º Lugar – 3.000. 

Vale lembrar que no absoluto a pontuação vale o dobro. 

Se o evento ultrapassar a marca de 400 competidores será acrescido 1.000 pontos para cada 
medalhista. 

Também será agregado 500 pontos de bônus pela viagem para atletas de outros estados 
e 300 para competidores de outras cidades do Ceará. Cada medalha conquistada será 
acrescentado 500 ou 300 pontos de bônus. 

  
 *Inscrições para absoluto devem ser feitas juntamente com as inscrições da categoria.  
 
Atenção: 
As vagas são limitadas. Cabe a organização encerrar as inscrições antecipadamente caso haja 
um número excessivo de atletas para não sobrecarregar o cronograma e a equipe de 
arbitragem. 
O cronograma oficial com horários será disponibilizado no site na semana do campeonato. 
  
Dúvidas? 
(85) 98820-2399 | (85) 99662-3251 
  
 


