
RANKING 2018 – FJJGO 

 

CAMPEONATOS EM DISPUTA: 

 Todos os eventos realizados pela FJJGO individualmente e/ou realizados em parceria pela 

Federação de Jiu-Jitsu de Goiás.  
 

SISTEMA DE CONTAGEM DE PONTOS: 

        1º LUGAR  2º LUGAR  3º LUGAR   

Estadual FJJGO  (todas as etapas)  

POR CATEGORIA PESO:     100p   75p   25p 

POR CATEGORIA ABSOLUTO:    250p   150p   50p 

BÔNUS PESO & ABSOLUTO:    100p 

 

        1º LUGAR  2º LUGAR  3º LUGAR 

OPEN FJJGO | ESTADUAL NO-GI (todas as etapas) 

POR CATEGORIA PESO:     75P   50p   25p 

POR CATEGORIA ABSOLUTO:    200p   100p   25p 

BÔNUS PESO & ABSOLUTO:    100p 

        

 * Ganhando categoria de peso e absoluto no mesmo campeonato, acrescentará o bônus de acordo com a tabela acima.  

 

 

CATEGORIA / FAIXA(S) QUE SERÃO COMPUTADAS AS PONTUAÇÕES P/RANKING: 

01-ADULTO MASC. Preta   |   02-MASTER MASC. Preta 

03-ADULTO MASC. Marrom   |   04-MASTER MASC. Marrom 

05-ADULTO MASC. Roxa   |   06-MASTER MASC. Roxa  

07-ADULTO MASC. Azul    |   08-MASTER MASC. Azul 

09-ADULTO MASC. Branca   |   10-MASTER MASC. Branca   

11-ADULTO FEM. Todas as faixas (branca,azul,roxa,marrom,preta)   

* Para o ranking 2018 FJJGO, teremos 11 categorias em disputa.  

* Os pontos das categorias Master 1, 2, e 3 serão todas computadas juntos (mesmo ranking).  

* Os pontos das categorias femininas serão computados juntos, adulto & máster. (mesmo ranking).  

 



 

PREMIAÇÃO: 

        1º LUGAR      

Categoria 01:  CERTIFICADO  - FREE-PASS 2018 - TROFÉU    

Categoria 02:  CERTIFICADO - FREE-PASS 2018  

Categoria 03:  CERTIFICADO - FREE-PASS 2018 - TROFÉU  

Categoria 04:  CERTIFICADO - THREE-PASS 2018  

Categoria 05:  CERTIFICADO - FREE-PASS 2018 - TROFÉU 

Categoria 06:  CERTIFICADO - THREE-PASS 2018  

Categoria 07:  CERTIFICADO  - FREE-PASS 2018 - TROFÉU  

Categoria 08:  CERTIFICADO - THREE-PASS 2018  

Categoria 09:  CERTIFICADO - ONE-PASS 2018   

Categoria 10:  CERTIFICADO - ONE-PASS 2018   

Categoria 11:  CERTIFICADO - THREE-PASS 2018 - TROFÉU  

TROFÉU   = Troféu personalizado pela FJJGO em reconhecimento pelo 1º lugar no ranking 

FREE-PASS = Isenção de taxa de inscrição para o calendário 2018 

THREE-PASS = isenção de TRÊS taxas de inscrições para o calendário 2018 

ONE-PASS = isenção de UMA taxa de inscrição para o calendário 2018 

CERTIFICADO = Certificado de reconhecimento pelo 1º lugar no ranking 

  

REGULAMENTO RANKING 2018 FJJGO 

1. Somente os campeonatos realizados pela FJJGO que valem pontos para o ranking do ano de 2018. 

a. Não valem pontos para o ranking campeonatos realizados pela UAEJJF, CBJJ e/ou IBJJF 

b. Não valem pontos para o ranking campeonatos de nenhuma outra Federação e/ou Confederação 

2. A pontuação referente a cada campeonato está anexada neste regulamento para o Ranking 2018, podendo 

ser acessada para consulta através do site oficial da FJJGO, http://fjjgo.com.br/ranking-2018. 

3. A pontuação BÔNUS será concedida ao atleta que conseguir DOUBLE-GOLD (medalhada de ouro dupla) em 

um único campeonato. Essa pontuação será acrescentada as demais pontuações referentes à 

categoria/peso, juntamente com a pontuação do absoluto, caso haja.   

4. No ranking de 2018 da FJJGO, o atleta não tem nenhuma obrigatoriedade de participar de todos os eventos 

para o recebimento de eventual premiação pelo lugar no ranking alcançado.  

a. Fica a critério de cada atleta participar ou não de eventos que a FJJGO realizar. 

b. A participação de atletas do Ranking 2018 em campeonatos de outra(s) Federação fica liberada e 

unicamente será decidida a critério do atleta.  

5. O atleta que mudar de faixa no decorrer do ranking, no mesmo ano, não poderá somar os pontos de uma 

categoria do ranking para outra, com as seguintes exceções: 

a. Caso a mudança de faixa ocorra em uma categoria com duas ou mais graduações, a pontuação será 

acumulada. 

i. Exemplo: Atleta, adulto feminino faixa azul, no decorrer do ano é graduado a faixa roxa, pelo 

fato da categoria Adulto Feminino Faixa AZUL/ROXA serem uma só, a pontuação conquista na 

faixa azul será acumulada a pontuação da faixa roxa.  
1. Caso esse mesmo exemplo citado do Artigo 4.i. fosse uma mudança de faixa roxa para 

faixa marrom, a pontuação não poderia ser acumulada.   



6. O atleta que mudar de equipe no decorrer do ranking, no mesmo ano, não poderá somar os pontos 

conquistados na equipe anterior, com os pontos da nova equipe. 

a. A pontuação será computada separadamente, entre antiga e nova equipe do atleta.  

7. As categorias Master 1,2,3 e demais serão todas computadas na mesma categoria, mudando apenas a 

graduação (cor da faixa).  

8. Caso ocorra a necessidade de acrescentar algo no regulamento e/ou houver a necessidade de alguma 

mudança, ficará sempre a critério da mesa disciplinar da FJJGO tomar essa decisão.  

a. Neste caso de qualquer eventual mudança no regulamento, será comunicado a todos os atletas pelo 

canal oficial da empresa, através do link HTTP://fjjgo.com.br, em um prazo de 07 dias úteis. 

http://fjjgo.com.br/

