REGULAMENTO DO RANKING 2018/2019
SJJSAF
ATENÇÃO
Professores que tenham projetos sociais e atletas bolsistas, entrem em contato até
15/12/2018 pelo WhatsApp 21 99431-4178 para cadastrar sua academia no Programa
de Apoio ao Competidor da SAF.

ETAPAS DO RANKING 2018/2019
Todas etapas do circuito Sul-americano de entidades ligadas à SJJSAF desde 04/10/2018 (Sul-americano
Open 2018) até o Panamericano 2019.
A data de cerimônia de entrega da premiação do Ranking será divulgada até dia 03 de junho de 2019 no
Instagram da SJJSAF.

PASSAGEM PARA DISPUTAR O MUNDIAL DA SJJIF 2019 NA
CALIFÓRNIA
✅ Adulto Feminino Preta
✅ Adulto Feminino Marrom
✅ Adulto Feminino Roxa
✅ Adulto Feminino Azul
✅ Adulto Masculino Preta
✅ Adulto Masculino Marrom
✅ Adulto Masculino Roxa
✅ Adulto Masculino Azul
✅ Master 30 Masculino Preta
✅ Master 36 Masculino Preta
Condições:
1) Deve ter disputado pelo menos 5 etapas do circuito 2018/2019
2) Deve apresentar o passaporte em 31/05/2019 com visto válido até 31/12/2020
3) Deve apresentar até o Rio Challenge 2019 a carteirinha da SJJSAF (R$40,00) vigente para que os
pontos dos campeonatos anteriores sejam computados e a partir de então serão somados os pontos
apenas dos atletas com carteirinha vigente na inscrição de cada campeonato.
4) A pontuação de resultados em categorias de peso diferentes na mesma faixa etária e graduação serão
somadas para fins de premiação da passagem.
Critérios de desempate:
1) Total de pontos no Ranking
2) Quantidade de 1ª colocação
3) Mais títulos no absoluto
4) Mais Títulos no Desafio dos Leves
5) Data de nascimento mais antiga

CINTURÃO PARA CAMPEÃO DO RANKING INDIVIDUAL GERAL
Atleta filiado com mais pontos no ranking nas seguintes divisões:
✅ Faixa Cinza Masculino
✅ Faixa Cinza Feminino
✅ Faixa Amarela Masculino
✅ Faixa Amarela Feminino
✅ Faixa Laranja Masculino
✅ Faixa Laranja Feminino
✅ Faixa Verde Masculino
✅ Faixa Verde Feminino
✅ Faixa Azul Masculino Juvenil
✅ Faixa Azul Feminino Juvenil
Condições:
1) Deve ter disputado pelo menos 5 etapas do circuito 2018/2019
2) Deve ter a carteirinha vigente da SJJSAF R$40,00
3) A pontuação de resultados em categorias de peso diferentes na mesma faixa etária e graduação serão
somadas para fins de premiação do cinturão..
Critérios de desempate:
1) Total de pontos no Ranking
2) Data de nascimento mais antiga
3) Sorteio

CERTIFICADO PARA TRÊS PRIMEIROS COLOCADOS DO RANKING
INDIVIDUAL POR CATEGORIA DE PESO
Atleta filiado com mais pontos no ranking em todas divisões de idade, sexo, graduação e peso.
Condições:
1) Deve ter disputado pelo menos 5 etapas do circuito 2018/2019
2) Deve ter apresentado a carteirinha da SJJSAF R$40,00 até o Brasil Open 2019
Critérios de desempate:
1) Total de pontos no Ranking
2) Data de nascimento mais antiga

SISTEMA DE PONTUAÇÃO PARA RANKING INDIVIDUAL
Conforme itens 15.4 e 16.6 do livro de regras da SJJIF.

Os atleta que se colocarem entre os 3 melhores em suas divisões acumulam pontos para o seu país e/ou
equipe com base na seguinte estrutura de pontos:
●
●
●

Torneios com menos de mil (1000) competidores: 7 pontos para o primeiro lugar / 3 pontos para
o segundo lugar / 1 ponto para o terceiro lugar
Torneios com mais de mil (1000) competidores: 14 pontos para o primeiro lugar / 6 pontos para
o segundo lugar / 2 ponto para o terceiro lugar
O SJJIF Worlds Tournament triplica os pontos premiados: 21 pontos para o primeiro lugar / 9
pontos para o segundo lugar / 3 ponto para o terceiro lugar

ATLETAS SEM LUTA NA CHAVE
Atleta sem luta na chave conta 3 pontos no Ranking individual, mas não conta pontos para a equipe/país
na etapa.

CHAVE COM APENAS ATLETAS DA MESMA EQUIPE

Se houver apenas 2 atletas da mesma equipe, o 1o lugar ganha 3 pontos e o 2o lugar ganha apenas 1
ponto.

CAMPEÃO POR W.O.
Em caso de vitória por W.O. a luta será contabilizada para fins de contagem de pontos do ranking
individual e a pontuação por equipe no evento será integral.

LUTA VENCIDA SEM COMBATE
Em caso de luta vencida por desistência do adversário, esta será contabilizada para fins de contagem de
pontos do ranking individual.

DESQUALIFICAÇÃO
Em caso de desqualificação do adversário a luta será contabilizada para fins de contagem de pontos do
ranking individual.

