REGRAS CIRCUITO CATARINENSE STANCE DE JIU-JITSU 2017
Catarinense de Jiu-jitsu e Artes Marciais Mistas
o: Blufight Eventos

REGRA RANKING 2017
REGRA DE ARBITRAGEM

-

Brasileira de Jiu-jitsu

DE LUTA

8x8

TABELA DE PESO E TEMPO DE LUTA : TABELA ESPECIAL DA BLUFIGHT

sempre 1 hora antes de iniciar a categoria.
2)Mesmo tendo 1
o no absoluto, caso contrário não será em
hipótese alguma validada a partição no absoluto.
comparecimento na
recebendo sua medalha da categoria , e desclassificado do absoluto .
O RANKING ATLETA
DATA: 11
O1° Lugar: 900 pts /1º Lugar sem lutas : 450 pts / 2º Lugar: 300 pts /3º Lugar : 100 pts
DATA: 13 DE MAIO 1° Lugar: 900 pts /1º Lugar sem lutas : 450 pts / 2º Lugar: 300 pts /3º Lugar : 100 pts
DATA: 23 DE JULHO
1° Lugar: 900 pts /1º Lugar sem lutas : 450 pts / 2º Lugar: 300 pts /3º Lugar : 100 pts
DATA: 24 DE SETEMBRO -

1° Lugar: 900 pts /1º Lugar sem lutas : 450 pts / 2º Lugar: 300 pts /3º Lugar : 100 pts
DATA: 19 DE NOVEMBRO 1° Lugar: 1800 pts /1º Lugar sem lutas : 900 pts / 2º Lugar: 600 pts /3º Lugar : 200 pts
EXTRA
A cada finalização se somará 30 pontos extras no Ranking
Obs:
no decorrer do circuito (

transferido para outra categoria, caso o atleta mude
SOBRE A CONFIRMAÇÃO DE FINALIZAÇÃO

A cada Combate que termina por finalização , o árbitro entregará um CARTÃO escrito
FINALIZAÇÃO para o atleta, o mesmo deverá entregar ao prancheta responsável pela área de
luta, assim poderá anotar na chave seu históricos de finalizações.
Obs: O atleta deverá ficar atento para receber esse CARTÃO FINALIZAÇÃO, para que não haja
problemas futuros. O mesmo pode cobrar do árbitro no termino do combate, caso o mesmo
esqueça de entregar-lo.
PONTUAÇÃO DO RANKING DO ABSOLUTO NÃO SE SOMORÁ COM AS CATEGORIAS (SÃO
PONTUAÇÕES INDEPENDENTES.)
CRITERIO DE DESEMPATE RANKING
mero de etapas disputadas
2)Quantidade de vezes que foi campeão no circuito
ões
3)Persistindo o empate , será feito sorteio
A regra de desempate pode sofrer alterações , caso encontremos alguma forma melhor, para não
prejudicar o atleta e sermos justos da melhor forma possivel.
CADASTRAMENTO ATLETAS
-

haver duplicidade de cadastro.
o mesmo que
que sairá no certificado do Ranking.
O RANKING POR EQUIPE EM CADA ETAPA

Em cada Etapa a soma por equipe será da seguinte forma:
9
1 ponto por atleta - 3º colocado
*
atleta de acordo com
de cada etapa.
CATEGORIAS EM DISPUTA NO CIRCUITO STANCE RANKING 2017
Pré Mirim a Senior
Absolutos
O master/senior masculino lutarão juntos no absoluto
Não terá absoluto master/senior Feminino, apenas Absoluto Adulto feminino

Adulto Masculino Faixa Branca – R$ 1.000,00
O melhor atleta da Faixa Branca Adulto ——
( entre todas as categorias: o atleta que mais
pontuar). Apenas 1 atleta na faixa em questão receberá o premio de R$ 1.000,00 ( hum mil reais).
( Categoria Absoluto não estará em disputa)

PASSAGENS AÉREAS PARA O MUNDIAL NA CALIFORNIA -E.U.A.
Adulto Masculino
O melhor atleta da Faixa Azul Adulto ——
( entre todas as categorias: o atleta que mais
pontuar). Apenas 1 atleta na faixa em questão receberá a passagem. ( Categoria Absoluto não
estará em disputa)

O melhor atleta da Faixa Roxa Adulto—- (
entre todas as categorias: o atleta que mais
pontuar). Apenas 1 atleta na faixa em questão
receberá a passagem. (Categoria Absoluto
não estará em disputa)
O melhor atleta da Faixa Marrom Adulto- (
entre todas as categorias: o atleta que mais pontuar). Apenas 1 atleta na faixa em questão
receberá a passagem.
( Categoria Absoluto não estará em disputa)
O melhor atleta da Faixa Preta Adulto—- ( entre todas as categorias: o atleta que mais
pontuar). Apenas 1 atleta na faixa em questão receberá a passagem. (Categoria Absoluto não
estará em disputa)

Master Masculino ( Opção de lutarem no Mundial de Adulto ou no Mundial Master )
Estará em disputa a Faixa Marrom e a Faixa Preta , o atleta que mais pontuar entre essas
faixas. ( obs: Faixa Marrom lutará com Faixa Marrom, e Faixa Preta lutará com Faixa Preta ) O
atleta que mais pontuar entre todos dessas faixas ,apenas 1 atleta nas faixas em questão
receberá a passagem. ( EX. O maior pontuador da marrom x maior pontuador da preta, aquele
tiver o maior numero de pontos será contemplado )
(Categoria Absoluto não estará em disputa)

REGRAS PARA RECEBER A PREMIAÇÃO
1) Estar com passaporte em dia;
2) visto em dia para os Estados Unidos;
3) Contrato com a Blufight assinado, com todos os termos legais, dentre ele o espaço reservado
nas costas do Kimono para expor as marcas dos patrocinadores do Circuito.

4) A Passagem é intransferível;
5) Caso o atleta não cumpra com os requisitos básicos, a passagem passará para o 2º colocado.
6) Todas as informações acima junto com os documentos RG e CPF deverão ser entregues no
dia da cerimônia dos melhores do ano. ( data em definição )

VALORES INSCRIÇÕES DOS CIRCUITO 2017
PRÉ MIRIM A INFANTO JUVENIL —————
R$ 70,00
(Para as Etapas realizadas em Balneario Camboriú será obrigatório levar 1 kilo de alimento)
JUVENIL —————————————————— R$ 80,00
(Para as Etapas realizadas em Balneario Camboriú será obrigatório levar 1 kilo de alimento)
ADULTO/MASTER/SENIOR ————————— R$ 90,00
(Para as Etapas realizadas em Balneario Camboriú será obrigatório levar 1 kilo de alimento)
TAXA PARA LUTAR ABSOLUTO ——————— R$ 15,00
ENTRADA PÚBLICO EM GERAL: 1 KILO DE ALIMENTO (ETAPAS EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ)

OBS: HAVERÁ ABSOLUTOS NAS CATEGORIAS:
JUVENIL : MASCULINO E FEMININO
ADULTO: MASCULINO E FEMININO
MASTER/SENIOR: MASCULINO

PREMIAÇÕES ABSOLUTOS
As premiações para os absolutos, serão publicadas em cada etapa, e será publicada com
antecedência no site ilutas.com.br , BlufightOficial.com.br e em todas as redes sociais:

ENTREGA DOS PREMIOS E CERTIFICADOS PARA OS CAMPEÕES DO RANKING 2017
O Circuito Stance entregará todos os premios e Certificados no Cerimonial dos Melhores do Ano
A data esta em definição.
Troféus paras as 3 melhores equipe do ano
Melhor Arbitro ( atraves de voto popular )

Twitter: @BlufightOficial
Instagram: Blufight Oficial
Facebook: Circuito Stance Jiu-Jitsu
Facebook: Blufight Lutas
Mais informações pelo e-mail: contato@BlufightOficial.com.br ou pelo
Whatsapp 47-9.9618-5217 ou 47-9.9659-6656

Grato,
Blufight Eventos

