
 

 

10a Copa América de Jiu-Jitsu 
 

Temos a honra de convidar a sua equipe a participar da 10 ª Copa América de Jiu-Jitsu 2016. 
 
  A tradicional competição que há 10 anos finaliza o calendário do Jiu-Jitsu vem esse ano com 
novo regulamento, com base na SJJSAF (Sport Jiu-Jitsu South American Federation). Disputas de 3º 
lugar, retirada das “vantagens no placar, “golden score” para o desempate e revisões de video; são 
algumas das nossas mudanças que visam a imparcialidade e senso de justiça, preceitos básicos do 
esporte. Não fique fora desta grande festa do Jiu-Jitsu! 
  
 

LOCAL: Grajaú Country Clube – Rua Professor Valadares 262 – Grajaú – Rio de Janeiro 
 

DATA: 10 de dezembro de 2016. 
 

INSCRIÇÃO: 90,00 por atleta  
 

PRAZO (limite): 
- inscrições (abirihanraphael@hotmail.com): até 5 de dezembro 

- alterações (araruamajiujitsu@hotmail.com): até 7 de dezembro 
 
 
Para inscrição, o responsável pela equipe deve enviar a sua lista de inscritos por e-mail dentro do 
prazo e aguardar até 24 horas pelas coordenadas para o pagamento. Inclusões ou exclusões só 
serão aceitas até o dia 5/12. 
 
A organização pode encerrar as inscrições antes do prazo caso atinja o limite máximo de atletas 
com o intuito de manter uma boa qualidade e cumprimento do cronograma. 
 
Disponibilizaremos uma plataforma de avaliação para todos os atletas e professores envolvidos 
com o intuito de melhorar a qualidade do serviço prestado. 
 
 

CONTATO: (inscrições e informações sobre o evento) 
 

Coordenação: Raphael Abi-Rihan – (21) 99971-0769 (whatsapp) 
e-mail: abirihanraphael@hotmail.com 

site: www.abirihanjj.com.br 
A-R Dojo: Clube Monte Líbano: 2ª, 4ª e 6ª de 7:00 às 9:30 

3ª, 5ª e 6ª de 17:00 as 22:00 



 

 

PREMIAÇÃO: 
 
* medalhas de 1º, 2º e 3º colocados para todas as categorias em disputa 
* Troféus para as 3 equipes com maior pontuação geral 
* Jantar japonês no luxuoso KI, para o professor responsável por cada uma 3 equipes campeãs 
* Protetor bucal do Dr. Protetor para todos os campeões da faixa preta  

 
 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
● Este edital está disponível no website www.abirihanjj.com.br e na nossa fanpage no facebook. 
● As categorias em disputa e seus respectivos pesos se encontram em anexo, tal como a tabela dos 
tempos de luta. 
● Haverá repescagem entre os perdedores das semi-finais para disputar a medalha de bronze. 
● Será cumprido o regulamento da SJJSAF (www.sjjsaf.com) 
● Haverá absoluto em todas as categorias de idade a partir do adulto, desde que haja o mínimo de 4 
atletas inscritos na hora pelo valor de 30,00. Quem for campeão sem luta ficará isento da taxa do 
absoluto. 
● O cronograma da competição estará disponível no dia 09/12/2016 no website e na fanpage. 
● Será possível alterar categoria até o dia 7 de dezembro (e em hipótese alguma no dia do evento) pelos 
contatos: (21) 3527-0299 ou por e-mail (araruamajiujitsu@hotmail.com). 
● Será disponibilizada a tradicional salada de frutas gratuita para todos os atletas. 
● A equipe da CT STORE EXPO montará uma área de comércio e gastronomia com diversas 
marcas (fightwear) com descontos imperdíveis. Na exposição teremos animadores que 
promoverão desafios com o público adulto e infantil. 
 
 
 

 
IMPORTANTE: 

 
Não deixe de checar o livro de regras em www.sjjsaf.com . 

 
Todos os atletas devem estar inscritos com o nome e sobrenome corretos (A checagem existe para 

corrigir com antecedência – em hipótese alguma no dia do evento), 
 

Todos os atletas devem estar portando obrigatoriamente um documento de identificação com foto e 
data de nascimento na hora da luta. Do contrário, serão impedidos de lutar. 

 
 
 



 

 

TABELAS'DE'PESO'(COM'KIMONO)

CRIANÇAS((masculino(e(feminino)

CATEGORIA 4'e'5'anos 6'e'7'anos 8'e'9'anos 10'e'11'anos 12'e'13'anos 14'e'15'anos
GALO 16,7 19 20,5 25 31,7 45,8
PENA 20,5 22,7 24 29,5 36,2 51,3
LEVE 24 26,3 27,6 34 40,6 56,7
MÉDIO 27,7 30 31,3 38,6 45,5 62,2

MEIOEPESADO 31,2 33,5 35 43 50 67,5
PESADO 31,2(+ 33,5(+ 38,5 47,6 54,5 73

SUPEREPESADO B B 38,5(+ 47,6(+ 59 73(+
PESADÍSSIMO B B B B 59(+ B

ADULTO,(MASTER(1,(2,(3(e(4(+( JUVENIL((16(e(17(anos)

CATEGORIA MASCULINO FEMININO CATEGORIA MASCULINO FEMININO
GALO 58 B PLUMA 54,5 52
PLUMA 64 54,5 PENA 61,2 59
PENA 70 61 LEVE 68 65,7
LEVE 76 68 MÉDIO 75 72,5
MÉDIO 82 74,8 MEIOEPESADO 81,5 72,5(+

MEIOEPESADO 88 74,8(+ PESADO 88,5 B
PESADO 94 B SUPEREPESADO 88,5(+ B

SUPEREPESADO 100 B
PESADÍSSIMO 100(+ B

 

TEMPO&DE&LUTA&(em&minutos)

Column1 4&e&5&anos 6&e&7&anos 8&e&9&anos 10&e&11&anos 12&e&13&anos 14&e&15&anos 16&e&17&anos
TEMPO 2 2 3 4 4 4 5

categoria adulto master master&2&+
Faixa.Branca 5 5 5
Faixa.Azul 6 5 5
Faixa.Roxa 7 6 5

Faixa.marrom 8 6 5
Faixa.preta 8 6 5

 


