LIGA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE JIU-JITSU
ENTIDADE REGIONAL DE AMINISTRAÇÃO DE JIU-JITSU
Fundada em 15.AGO.83, reestruturada em 16.SET.2000

"

REGULAMENTO PARA O RANKING
"
O Circuito do Estado do Rio de Janeiro de Jiu-Jitsu criado em 1993, pioneiro no
território nacional, de reconhecimento em todos os seguimentos do jiu-jitsu, em moldes único,
conforme o REGULAMENTO que se segue, está registrado para que fique definitivamente
consagrado, só podendo ser copiado com permissão expressa por escrito pela LERJJI.
Capítulo I
Fcu"Citgokcèùgu
Art. 1° - Para colocação do RANKING as Agremiações serão avaliadas sistematicamente
por"EQNQECÑ’Q" pou" ugiwkpvgu" rgtîofo" fg" cncuug" c" ucdgt<" *HGOKPKPQ." LKW/LKVUW" MKF"
(MENORES DE 15 ANOS - masculino)." LWXGPKN." CFWNVQU" OCUEWNKPQ" g" OCUVGT" / com
pontuação específica a ser aferido através de avaliação sistemática, etapa por etapa do Circuito
Anual compreendido pelas Competições pré-estabelecidas.
Parágrafo Primeiro – Com a experiência positiva das TRIAIS as lutas de faixas ROXA,
MARROM e PRETA nas competições realizadas pela LERJJI terão duração de 28"(seis) okpwvou0"
Parágrafo Segundo – Para dirimir algumas incompreensões, as Equipes e seus Atletas
terão de estar com a anuidade quites até a 2ª etapa. A partir de que perdem todos os pontos
conquistados na 1ª etapa caso não faça a regularização. Só tem validade anuidade de atleta na
qual sua Equipe também tenha sua anuidade quitada.
Parágrafo Terceiro – Pço" rctvkckrco" fo" TCPMKPI" Citgokcèùgu" g" Cvngvcu" swg" pço"
vgpjco" uwc" ukvwcèço" tgiwncogpvcfc" *pço" hk|gtco" hknkcèço." ow" pço" vgpjco" swkvcfc" c"
cpwkfcfg"fo"cpo+0
Art. 2° - A pontuação específica será partir da 1°. classificação decrescendo 10% (dez por
cento) por colocação como se segue, sendo que nas Etapas Fwrno" ›Cﬁ estaropvwcèço"ugtâ"
ownvkrnkccfc"rot"foku:
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Art. 3° - Após a 4ª etapa do Circuito não serão mais aceita
de rctcgtkcu e wpkùgu"com Equipes que já tenham participado das etapas anteriores.
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inscrição

Parágrafo Único - A LERJJI se reserva ao direito de considerar GSWKRG"PQXC quando for
constatado que na 5ª ou 6ª etapa houve inclusão de algum atleta na equipe que já tenha
participado nas etapas anteriores do mesmo circuito por outra Equipe.
Ecrîvwno"KK"
Fou"Cvngvcu
Art. 4° - Os atletas filiados à LERJJI receberão pontos por colocação, sendo acrescido 72"
*ckps°gpvc+"ropvou"rot"xkvôtkc"simples ou :2"*okvgpvc+"rot"xkvôtkc"swg"ngxg"o"cvngvc cfxgtuâtko"
c"fgukuví
pckc"após iniciado o combate.
Parágrafo Primeiro - Os atletas que vencerem por desclassificação do adversário antes do
início da luta (balança,WxO, etc.) somarão aos pontos de colocação mais 52"*vtkpvc+"ropvou;
Parágrafo Segundo - Não terão direito ao acréscimo do ponto que trata o parágrafo anterior
os atletas que não tenham adversários em sua chave de luta (Campeões sem lutar).
Parágrafo Terceiro - Os atletas que perderem por WxO, na balança, ou por
desclassificação não recebe nenhuma pontuação.
Art. 5° - Como critério de pontuação, os quatro primeiros colocados (campeão, vicecampeão, 3° e 4° Colocados) terão pontos individuais, enquanto os 5°s. colocados (1, 2, 3 ou 4
atletas), os 6°s. colocados (1, 2, 3, ... ou até 8 atletas) terão pontuação iguais, respectivamente, e
assim por diante.
Art. 6° - Para atender a determinação do artigo anterior a pontuação será decrescente,
diminuindo regressivamente 20% (vinte por cento) como se segue:
CLASSIFICAÇÃO

PONTOS NORMAIS

PONTOS DUPLO "A"

/"Ecorgço

/"30222"ropvou=

/"40222"ropvou=

/"Xkcg/Ecorgço

/"""":22"ropvou=

/"30822"ropvou=

/"5£0"Eonoccfo

/""""862"ropvou=

/"304:2"ropvou=

/"6£"Eonoccfo

/""""742"ropvou=

/"30262"ropvou=

/"7£"Eonoccfou

/""""632"ropvou=

/"""":42"ropvou=

/"8£"Eonoccfou

/""""552"ropvou=

/""""882"ropvou=

/"9£"Eonoccfou

/""""482"ropvou0

/"""742"ropvou=

/":£"Eonoccfou

/""""332"ropvou0

/"""442"ropvou0

Art. 7° - Os atletas que forem promovidos, que tenham mudado de categoria ou se
transferido para outra equipe pço"ccttgico"ou"ropvou conquistados em etapas anteriores.
Parágrafo Primeiro - Quando houver ocorrido uma destas situações o atleta vai figurar na
relação do ranking como sendo outro atleta.
Parágrafo Segundo - O atleta não receberá duas premiações na mesma categoria(na 1º, 2º
e 3º colocação).

Parágrafo Terceiro - Se for constatado que determinado atleta participou da 5ª ou 6ª etapa
por uma Equipe diferente da que tenha participado nas etapas anteriores, a Gswkrg" ugtâ"
gpswcftcfc no Parágrafo único do Art. 3°, figurando como GSWKRG"PQXC.
Art. 8º - Vetado.
Capítulo III
Eopukfgtcèùgu"Igtcku
Art. 9° - A 5¬0"conoccèço caberá ao atleta que pc" ugokhkpcn for fgttovcfo" rgno atleta que
se sagrar ccorgço, ficando a 6¬0"conoccèço com o atleta que rgtfgt" pc" ugokhkpcnpara o xkcg/
ccorgço.
Art. 10° - Para concluir o RANKING FINAL, cada Agremiação e cada Atleta
deverá fgucctvct sua menor pontuação registrada no Circuito.
Parágrafo Primeiro - Não será permitido o descarte de pontuação atribuída a etapa, na qual
a Agremiação ou o Atleta não tenha sido inscrito.
Parágrafo Segundo - Também pço" rofgtâ" fgucctvct pontos referente a $YzQ$, ou
FGUENCUUKHKECFQ por qualquer motivo (mesmo perdendo na balança).
Art. 11 - A UWOOGT"LKW/LKVUW"QRGP"EWR (1ª. Etapa+"e a Vcèc"Ekfcfg"fg"Pkvgtôk (6ª. Etapa)
serão considerada fwrno"$C$, contando ropvwcèço"fodtcfc, para as Agremiações e Atletas que
dela participar.
Parágrafo único - Não serão contados em dobro, os pontos relativos a vitória, seja por
pontos, por finalização ou desclassificação do adversário.
Art. 12 - Atletas desclassificados ou que cometerem ato de indisciplina passivo de punição,
não contarão pontos na etapa da ocorrência, podendo sofrer outras penalidades a critério da TJD.
Art. 13 - Constatada inscrição de atletas em faixa ou idade inferior a sua, além da
desclassificação do atleta.
Art. 14 - Os atletas só serão incluídos no RANKING se tiver pago a anuidade do ano em
curso,
Parágrafo Primeiro - Não terão direito a pontuação o Atleta e sua Equipe enquanto não
quitarem sua anuidade, o que significa que a partir da 1ª Etapa não serão contados pontos
quando não estiver quitado a anuidade.
ParágrafoSegundo - Ropvou" tghgtgpvg" c" rctvkckrcèço" gpswcpvo" pço" jcxgt" swkvcfc" c"
cpwkfcfg"ugtço"fgucctvcfou"pço"ugpfo"kpcnwkfou
Art. 15 –Absoluto não é aferido pontos para o RANKING.

Art. 16 - Receberão premiação especial (Vtohê
w" Ectnou" Itcckg) os atletas que somarem
maior número de pontos por classe (JIU-JITSU KID - JUVENIL - ADULTO e MASTER (masculino)
e no GERAL (feminino)).
Parágrafo Primeiro– Não haverá dois atletas na mesma colocação, ocorrendo empate na
pontuação de mais de um atleta no Troféu Carlos Gracie o critério para desempate é o seguinte:
1º) ganha o atleta de maior graduação de faixa;
2º) se forem da mesma faixa, ganha o de categoria mais pesado;
3º) o atleta menos graduado ou de categoria mais leve ficará com a colocação seguinte e
assim por diante;
Parágrafo Segundo – Temporariamente o Premio relativo ao Troféu Carlos Gracie será
restrito a somente ao Diploma.
Art. 17 – VEDADO
Art. 18 – VEDADO.
Art. 19 – VEDADO
Art. 20 - As dúvidas e pontos pendentes, serão decididos pela Direção da LERJJI.
Art. 21 - Este Regulamento entra em vigor a partir da presente data, ficando revogadas
todas e quaisquer outras normas a respeito.

Niterói, RJ, em 1º.FEV.2017

