EDITAL
1-CONVITE:
A PMPE através do CEFD, tem o prazer de convidar todos os comandantes de batalhões, companhias e diretorias, e os seus subordinados
praticantes de Jiu-Jitsu (atletas), para participar da 1ª COPA PMPE DE JIU-JITSU, que será realizado no dia 30 de JUNHO de 2018, com
início previsto para às 08:00 horas, na quadra do COLÉGIO DA PMPE (CPM), localizado na Rua Enrique Dias, S/N, Derby – Recife,
Pernambuco, CEP: 52010-100. O Evento 1ª COPA PMPE DE JIU-JITSU, tem como objetivo principal, a confraternização, divulgação e
premiação dos melhores do JIU-JITSU da PMPE.
2- DO EVENTO:
Este evento é aberto a todos PM atletas de Jiu-Jitsu, e de todas as categorias de peso (galo a pesadíssimo), e para as idades de Adulto a
Máster 6, e todas as faixas (branca a preta), e que estejam de acordo com as regras da CBJJ(Confederação Brasileira de Jiu Jitsu).
Haverá disputas nas categorias de Adulto a Máster 6 no MASCULINO e FEMININO.
3- DA DATA DO EVENTO:
O evento acontecerá no dia 30/06/2018 (Sábado), com cronograma a ser divulgado no site do evento no dia 28/06/2018. O PréCronograma será divulgado no site, e poderá ser atualizado ou sofrer alterações a qualquer momento, ele serve apenas pra se
referenciar em relação as lutas, porém não é definitivo.
4- DAS INSCRIÇÕES:
A inscrição deverá ser feitas exclusivamente através do site www.fightproevento.com.br O pagamento deverá ser feito através de
CARTÃO DE CRÉDITO na conta do evento pelo PAGSEGURO, que ficará ativo até o último dia para pagamento 26/06/2018 (Terça-Feira), ou
por BOLETO BANCÁRIO na conta do evento, que ficará ativo até o último dia para pagamento 26/06/2018 (Terça-Feira), que estarão
sempre disponíveis no site após a confirmação de sua inscrição até o último dia para pagamento. O Evento encerrará as inscrições no dia
25/06/2018 Segunda-Feira.
Valor Inscrição: R$ 30,00 - Adulto e Máster – Masculino e Feminino. Até o dia 26/06/2018.
Quem se inscrever até o dia 25 de JUNHO de 2018 (Segunda-Feira), as inscrições deverão ser confirmadas (pagas) até o dia 26 de JUNHO
de 2018 (Terça-Feira).
Como as inscrições serão on-line, os nomes dos atletas serão automaticamente encaminhados para suas respectivas categorias de faixa
e peso, podendo a checagem ser feita durante todo o período aberto para as inscrições, caso chegue nos dias das checagens finais e se o
atleta pagou sua inscrição e seu nome não consta nas checagens finais, o atleta terá que mandar o seu Boleto pago ou o comprovante
de pagamento por cartão do PagSeguro para o e-mail do evento contato@fightproevento.com.br , pra fazer a inclusão do atleta em
sua respectiva categoria, será de responsabilidade do atleta, observa as checagens finais, caso o atleta não tenha luta em sua
categoria de origem, a organização do evento com autorização do CEFD terá autonomia para incluir o atleta na categoria acima
e assim subsequente até que o mesmo tenha luta. As 23:59 horas (horário Brasília) do dia 25/06/2018 (Segunda-Feira)
impreterivelmente, encerram-se as inscrições. Teremos até o dia 26 de JUNHO de 2018 (Terça-Feira) para o último dia de pagamento e
os dias 27 e 28 de JUNHO de 2018 (Quarta e Quinta) para checagem final e alterações das inscrições, e o dia 29/06/2018 (Sexta-Feira)
para as chaves. Mudanças, só em caso extremo e com justificativa plausível, pois as inscrições serão feitas (digitadas) pelos próprios
atletas, em sistema on-line, e, portanto com menor probabilidade de erros.
5- DAS PREMIAÇÕES:
Os atletas do 1º ao 3º lugar (um terceiro lugar, atleta que perdeu na semifinal para o campeão) receberão medalhas alusivas do evento.
Para o Batalhão ou Companhia (Equipe campeã) terá um troféu.

6- DO REEMBOLSO:
O valor da inscrição não é reembolsável. Atletas que se lesionarem ou não puderem comparecer por quaisquer motivos após o
pagamento de sua inscrição, não terá sua inscrição reembolsada.
7- DA PESAGEM:
A pesagem acontecerá com o Kimono+Faixa conforme a regra CBJJ (disponível no link http://cbjj.com.br/info/uniforme/), antes da
primeira luta do horário estipulado no cronograma para início das disputas das categorias. Os competidores devem estar presentes 40
MINUTOS antes do início das disputas das categorias descrita no cronograma do evento que sairá no site no dia 28/06/2018 (QuintaFeira).
Todos os atletas das categorias Adulto e Máster, deverão portar documento de identidade oficial e com foto (RG, CNH, PASSAPORTE,
CARTEIRA DE TRABALHO, CARTEIRAS DE FEDERAÇÕES DE JIU-JITSU DO ANO DE 2018 VÁLIDAS), na hora da pesagem. Lembrem-se: A idade é
contada pelo ano de nascimento.
8- DA TABELA DE PESOS:
Os pesos são os estabelecidos pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu - CBJJ, e podem ser visualizadas no site
www.fightproevento.com.br na tabela disponível a todos. As inscrições deverão ser feitas observando os pesos com kimono.

9- DAS REGRAS DO EVENTO:
As regras utilizadas será as estabelecidas pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu - CBJJ, e podem ser visualizadas no site
http://www.cbjj.com.br/regras.htm
10- DA CHECAGEM DOS NOMES E CHAVES DO EVENTO:
As inscrições serão feitas online através do site www.fightproevento.com.br Como todos os nomes de todos os atletas inscritos ficarão
disponíveis no site de inscrições, a checagem poderá ser feita a qualquer momento e as correções deverão ser feitas pelo pró prio atleta
no site, é só entra com seu CPF e fazer sua alteração, o evento não se responsabilizará por inscrições feitas erradas pelos atletas ou
pelo responsável pela inscrição. Não mandem recados por redes sociais, como: facebook, messenger, whatsapp, pois não levaremos em
consideração. Após o prazo final para pagamento da inscrição que é (26/06/2018) Terça-Feira e da Checagem Final nos dias 27 e 28 de
JUNHO (Quarta e Quinta), ou seja, após a comprovação do pagamento, as chaves serão geradas, de forma automática, utilizando-se de
sistema informatizado com algoritmo exclusivo para este evento, desenvolvido por empresa idônea, prestadora de serviço, não haverá de
forma nenhuma interferência manual na elaboração das chaves, no dia 29/06/2018 (Sexta-Feira) teremos as chaves disponíveis para
consulta e caso ainda persista alguma dúvida ou erro (somente de nome de atleta, ou de Batalhão ou Companhia), poderemos fazer a
alteração. Não mudaremos atletas de categoria, peso ou de faixa por nenhum motivo.
11- DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ATLETAS:
Teremos no local do evento pessoas competentes no procedimentos de APH (Atendimento Pré Hospitalar) para avaliar as condições
físicas dos atletas e para prestar os primeiros socorros que porventura vierem necessitar. E no caso de haver necessidade de uma
Ambulância para remoção dos acidentados, será utilizada uma ambulância solicitada pela PMPE através do CEFD. Os atletas que tiverem
planos de saúde (e dependendo da gravidade da situação), poderão ser encaminhados para os hospitais da rede credenciada ao seu plano
dentro da cidade de Recife-PE e Região Metropolitana. Caso contrário, serão encaminhados para os hospitais públicos disponíveis na
cidade. A ambulância e os profissionais em APH acompanharão o atleta até o hospital e deixarão o mesmo no local acompanhado de
familiares ou responsável por ele. Em hipótese alguma a ambulância ficará esperando o atleta ser atendido. O retorno ao evento ou a
locomoção até sua residência ou alojamento será de inteira responsabilidade do atleta.

12- DO ALOJAMENTO PARA OS ATLETAS:
O custo com alojamento ou hospedagem a todos os participantes deve ser custeado por cada participante.
13- DAS RESPONSABILIDADES:
Ao se inscreverem no evento, ficam todos cientes de que concordam e aceitam as condições estabelecidas aqui neste informativo. Além
disso a sua adesão e participação neste evento atesta que suas declarações são verdadeiras. Autorizam o uso de sua imagem, de seu
nome, o som de sua voz, para fins de divulgação deste e de futuros eventos nos variados meios de comunicação (TV, Rádio, inte rnet,
Jornais e revistas, fotos e filmagens), sem que isso traga qualquer ônus para a organização do evento, para seus patrocinadores e para
os veículos de comunicação presentes ao evento, em forma de indenização. Fica cada atleta inscrito por atestar a saúde física e mental,
no ato da sua inscrição, visto já terem, como manda a lei, os atestados médicos, que atestam tal situação de saúde e boa forma.

14- DA DISCIPLINA NO EVENTO:
O atleta, ou telespectador, que se exaltar nas suas condutas, será convidado a retirar-se do evento de forma educada, se o mesmo não
contribuir vamos tomar as medidas legais. Atleta que agredir qualquer pessoa (staff, arbitragem, organização e público presen te) com
xingamentos de baixo calão, agredir fisicamente, será expulso de todas competições realizadas pela PMPE, e será instaurado sindicância,
pra averiguar os fatos, e a ORGANIZAÇÂO do evento irá tomar as medidas cabíveis, judicialmente em relação a isso, ressalva ainda que
toda Batalhão ou Companhia a qual o atleta faz parte estará desclassificada, perdendo todos os pontos que somar pra contagem geral, e
se ainda houver atletas do mesmo Batalhão ou Companhia em chaves que venham posteriormente acontecer lutas, esses atletas serão
tirados das chaves e impedidos de competirem. O staff e/ou árbitro que se dirigir de forma mal educada a alguém de qualquer equipe,
atleta ou público presente, levará suspensão pros próximos eventos, como forma de punição, e se ainda houver agressão verbal ou física
por partes de staff e/ou árbitros há algum professor, atleta ou público, os mesmo serão expulso de nosso quadro de equipe.
15- DO CRONOGRAMA DAS LUTAS:
O evento terá início às 08:00 horas com abertura do evento na presença de todas as delegações e iniciaremos as lutas. O cronograma
completo estará disponível no site de inscrição: www.fightproevento.com.br no dia 28/06/2018. Aguardamos todos os senhores
Comandantes e atletas para este evento nossa gloriosa PMPE, esperançosos de que estaremos dando um passo importante e significativo
para o desenvolvimento do Jiu-Jitsu dentro de nossa corporação. Desde já agradecemos a colaboração e participação de todos. Um
abraço, CEFD PMPE, em parceria com FIGHT PRO EVENTOS.

