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3ª Seletiva Nacional para os Jogos Mundiais de Policiais 2019 
 

 

DATA: dia 20 de outubro de 2018.  

LOCAL: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333- Vila Guilherme SP/SP, 02055-000 

 

HORÁRIOS:  

 

O horário previsto para início das lutas é a partir das 14h.  

Pesagem dos atletas no local e dia da prova das 10h00 ás 11h00.  

 

INSCRIÇÕES:  

As inscrições poderão ser feitas pela internet, sendo o último dia para pagamento de cartão de crédito 

15/10 e último dia para vencimento de boleto dia 10/10 ou ao atingirmos 450 atletas.  

VALORES: Atletas Filiados 

Até o dia 05/10 - Valor R$ 150,00 (Entrada na Feira, seminário e inscrição do evento) + taxa do sistema  

De 06 a 15 outubro - Valor R$ 180,00 (Entrada na Feira, seminário e inscrição do evento) + taxa do 

sistema  

 

DESISTÊNCIA E REEMBOLSO DO VALOR DA INSCRIÇÃO. 

De acordo com o código de defesa do consumidor, o atleta tem o prazo de 7 (sete) dias corridos após a 

data da compra para solicitar o cancelamento e estorno do valor inscrição. O valor da inscrição não será 

devolvido depois dessa data. A solicitação deve ser feita por um dos canais de atendimento da 

organização, via e-mail ou telefone. As informações de contato serão amplamente divulgadas no site 

oficial do evento. 
 

CATEGORIAS  

Categorias de idade (apenas masculino):  

Até 30 anos  

Acima de 30 anos  

 

Categorias de Faixa e tempo de luta:  

Branca até azul – 5 minutos  

Roxa até Preta – 7 minutos  

 

Categorias de Peso    Feminino    Masculino  

Galo      48,50 kg    57,5 kg  

Pluma      53,50 kg    64 kg  

Pena      58,50 kg    70 kg  

Leve      64 kg     76 kg  

Médio      69 kg     82,3 kg  

Meio-Pesado     74 kg     88,3 kg  

Pesado     79,30 kg    94,3 kg  
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Superpesado     84,30 kg    100,5 kg  

Pesadíssimo     acima 84,30 kg   acima 100,5 kg 

 

RETIRADA DO KIT DO ATLETA É obrigatória a conferência de todos os itens que compõe o kit, bem 

como o tamanho da camiseta, no momento da retirada. Em caso de item faltante, deverá ser informado de 

imediato a funcionário da organização presente no local da retirada dos kits. O item faltante será entregue 

de imediato. Não serão aceitas reclamações ou alegações de itens faltantes após o momento da retirada do 

kit. Não é permitida a alteração do tamanho da camiseta, o mesmo é selecionado no momento da 

inscrição. 
 

O kit estará disponível para retirada no dia da prova após a pesagem oficial, no local da prova, das 10:00 

ás 11:00 

 

 

Para retirada dos mesmos o participante deverá levar um documento de identidade (RG) e funcional. O 

atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulados pela organização ficará impedida de participar 

da corrida e perderá o direito ao kit. Não serão entregues kits em locais e horários diferentes dos indicados 

pela Comissão Organizadora. A participação é pessoal e intransferível. 

 

DA ORGANIZAÇÃO:  

 

Campeonato seguirá as regras oficiais da IBJJF, exceto as graduações e tempo de luta que foram 

adequados pela BPSF. Os dois primeiros colocados estarão classificados para a Seletiva final que ocorrerá 

em março de 2019. A segunda seletiva será realizada em setembro de 2018, com data e local a determinar. 

Poderá ocorrer uma terceira seletiva um dia antes da seletiva final, no mesmo local. A último seletiva 

reunirá todos os atletas de todas as graduações em uma única competição, seguindo as regras de 

competição de faixa preta da IBJJF.  

 

HIDRATAÇÃO  

 

Haverá hidratação ao final de cada luta 

 

 

ATENDIMENTO MÉDICO 

Haverá, para qualquer tipo de emergência, posto médico e ambulâncias à disposição dos participantes que 

necessitem de atendimento imediato e também para possíveis remoções. O atendimento médico 

propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA sob 

responsabilidade desta. O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro 

sistema de atendimento eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a remoção / 

transferência até seu atendimento médico. 

Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da 

corrida, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos, durante ou após a corrida. O 

competidor é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua condição física e seu 

desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. Pode o diretor da 
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corrida, segundo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer 

momento. 
 

 

PREMIAÇÃO  

Medalha para os atletas 1º, 2º e 3º lugares. Troféu para o Campeão  

 

 

REGRAS GERAIS  

 

Ao se inscrever para esta prova o atleta declara que: - Concorda com este regulamento e está ciente das 

regras oficiais da IBJJF - Cede todos os direitos de utilização de sua imagem. - Declara estar em perfeito 

estado de saúde. - Assume a responsabilidade por qualquer problema de saúde que decorra em virtude de 

sua participação na prova. - Está ciente dos riscos inerentes a pratica da modalidade, torções, luxações e 

escoriações podem ocorrer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________  

Nome do atleta:  

Rg: 
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