BOLETIM OFICIAL
II JOGOS DE VERÃO DAS CAIXAS DOS ADVOGADOS DO BRASIL 2018
Modalidade: Jiu-jitsu
Categoria: Masculino e Feminino
A Comissão Organizadora dos II Jogos de Verão, leva ao conhecimento dos participantes as
normas e orientações com as quais será realizada a competição, a saber:
1 – A competição será realizada no Ginásio de Lutas do SESPORT, situado na Rua Cel Schawb
Filho, s/n – Bairro Bento Ferreira – Vitória, no dia 10/01/2018.
2 – Todos atletas inscritos deverão se apresentar no dia da competição, para a pesagem oficial,
que será feita no mesmo local das disputas, às 08h30.
3 – A pesagem será feita sem o quimono, com o mínimo de roupa possível.
4 – Após a pesagem, o árbitro geral (coordenador), fará a separação dos presentes por faixas e
peso, e sorteará os confrontos. Não será exigido estampa de logo de CAA nos quimonos.
5 – A competição será no sistema tradicional de eliminatória simples, e dependendo do número de
participantes, poderá o árbitro, fazer as necessárias repescagens com os perdedores para compor
a tabela, facilitando a sequencia da competição.
6 – Quando das lutas semifinais, os perdedores deverão se enfrentar para a disputa do 3º lugar,
posto que será oferecida apenas uma medalha para tal colocação.
7 – As disputas ocorrerão com o encontro de faixas e pesos previstos no Regulamento Geral,
quais sejam:
Faixas

Pesos
Até 70 Kg

Branca x Branca

Mais de 70 até 85 Kg
Mais de 85 Kg
Até 70 Kg
Mais de 70 até 85 Kg

Azul x Roxa

Mais de 85 Kg
Até 70 Kg
Marrom x Preta

Mais de 70 até 85 Kg
Mais de 85 Kg

8 – Antes do início da competição o atleta deverá se identificar ao mesário com sua carteira de
advogado expedida pela OAB.
9 - Os casos porventura omissos serão resolvidos na hora e no local pelo árbitro/coordenador.
A premiação será feira na SEXTA FEIRA, 12/01, às 19h00 no palco montado ao lado das quadras
de vôlei de praia no Clube Álvares Cabral.
Vitória-ES, 09 de janeiro de 2018.
Comissão Organizadora

