Entidade de direção de Desporto. Representativa do Jiu-jitsu
Jiu jitsu do Estado de Minas Gerais
Reconhecida e oficializada pelo MEC e CND em 1975 – Vinculada a CBJJ e SEEJ
Insc. Federal 18.779.635/0001-66
18.779.635/0001
– Utilidade Pública.

Atendimento: Avenida Amazonas, 885 – S/ 348 – Centro – Contato: (31) 3224
3224-8979.
contato@jiujitsuminas.com.br
contato@jiujitsuminas.com.br, fjjcontatodireto@gmail.com CEP 30.180-000
30.180
BH - MG.

Belo Horizonte, 09
9 de abril de 2019.

CAMPEONATO
CAMPEONATO MINEIRO DE JIU-JITSU
JIU JITSU 2019 – OFICIAL
2ªª Etapa Estadual 2019 – Troféu Prata da casa – 45ªª Taça – MG
Dia 26 de MAIO 2019
Local: Ginásio do Mineirinho – BH/MG
Horário: 09h00min – Entrada franca.
franca.
Participarão equipes federadas e seus atletas com credencial 2019
2019.. Todas as categorias de idade, faixa e
peso. Categorias: Infantil
Infantil, Infanto Juvenil, Juvenil, Feminino (maiores e menores), Adulto Estreantes (brancas
e amarelas),
amarelas), Adulto Junior (azul a preta),
preta Máster 1 a 6 (azul a preta).

DATAS LIMITES PARA A PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO:
Até 06 DE MAIO último dia para filiação, renovação e reintegração e registro de equipe chegar a Federação.
TAXA DE PARTICIPAÇÃO R$ 100,00 até 15 DE MAIO 2019
Pré-mirim,
mirim, Mirim, Infantil e infanto-juvenil
infanto juvenil (crianças até 15 anos) 20% de desconto.
desconto
Último dia para a inscrição chegar à Federação, com este valor.
A cada 11 inscrições a academia ganha uma.
ABSOLUTOS faixas azuis, roxas, marrons e pretas
pretas.
TAXA DE PARTICIPAÇÃO R$ 50,00 até 15 DE MAIO 2019
DEPOSITOS
POSITOS na conta da Federação Mineira de Jiu
Jiu-Jítsu,
Jítsu, Banco Itaú – conta nº 0051900519-3-agencia
agencia 31583158
Capital. Enviar comprovante do depósito feito na boca do caixa.
INSCREVA O COMPETIDOR - no impresso ofici
oficial
al da Federação, sem rasuras. Pesar o competidor de
kimono. As folhas de inscrições podem ser enviadas via e
e-mail
mail ou correios.
CHAVE DE CONSENSO - O titular pode não aceita
aceita-la,
la, desde que anote esta decisão na folha.
Não será aceito inscrições do absoluto no dia do evento
evento.. E nem lutas casadas.
Informações
nformações no site: www.jiujitsuminas.com.br.
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA: INFORMADO EM BREVE.
BREVE
Todos os atletas deverão se apresentar uma hora antes da sua luta.
Observação (1) O cronograma poderá ser alterado de acordo com o número de inscrições – e comunicado.
(2) Todos os árbitros, e equipe de trabalho deverá se apresentar uniformizados meia hora antes
do evento. Quem ainda não tem uniforme oficial de ár
árbitro
bitro deverá providenciar.
providenciar E os interessados a prestar
seus serviços para FMJJ, tem que enviar seu nome completo junto com a data das inscrições para
serem inseridos na lista enviada ao diretor de arbitragem para a possibilidade de convocação de
acordo com a necessidade do evento.
(3) Todos, professores, atletas e publico dever proceder de acordo com regimento interno e o
código de conduta que é de conhecimentos de todos. E cabe o professor orientar atletas e seu publico.
A Federação antecipa o agradecimento e aguardamos sua presença e equipe.

Presidência da F.M. JJ-J.

