RANKING 2020
Regulamento do Ranking da FGJJ
Somente os Campeonatos que a FGJJ organizar em 2020 que valerão pontos para o Ranking.
OBS: Campeonatos com Kimono e Sem Kimono valerão pontos para o Ranking 2020.

Artigo - 01: Somente os eventos que a Federação de Jiu-Jitsu do Estado de Goiás com
nome fantasia Federação Goiana de Jiu-Jitsu – FGJJ que valerão pontos para o
Ranking da FGJJ 2020, e somente desta federação que é valido pela secretária de
esportes do Estado de Goiás.
Artigo - 02: Para que o atleta possa dar entrada no Pró-Atleta (Bolsa Esporte) de 2021
terão de estar corretamente quites com a Federação Goiana de Jiu-Jitsu – FGJJ, ou
seja, sua faixa legalmente registrada (diplomado) e filiado (nada a dever a FGJJ).
Artigo - 03: O atleta que mudar de faixa no mesmo ano (de azul para roxa, roxa para
marrom ou marrom para preta) não poderão somar os pontos conquistados entre as
faixas no Ranking da FGJJ 2020.
Artigo - 04: O atleta que tiver sozinho em sua categoria ganhará somente “4 Pontos”.
Artigo - 05: Se tiver apenas dois atletas da mesma equipe em uma categoria, o primeiro
ganhará “4 Pontos” e o segundo colocado “2 Pontos”.
Artigo - 06: Se algum atleta parar de lutar os eventos da FGJJ no mesmo ano que
estiver recebendo o beneficio do Pró-Atleta (Bolsa Esporte), perderá o direito de
receber este benefício.
Artigo - 07: A contagem de pontos do Ranking da FGJJ 2020 de “ATLETAS” e de
“EQUIPES” será automaticamente computado logo após o atleta ser chamado para
receber sua medalha, basta entrar em nossa plataforma no site
www.fbjjd.soucompetidor.com.br e acessar o ícone RANKING e a categoria desejada.
Artigo - 08: Todos os primeiros do Ranking da FGJJ 2020 ganharão as inscrições de
todos os eventos da FGJJ que organizar em 2021.
Artigo - 09: Acompanhe nosso calendário 2020 em nossos sites www.fgjj.com.br e
saiba as datas dos eventos para se programar.
Artigo - 10: O Ranking de ATLETAS a pontuação é diferenciada do Ranking de
EQUIPES, confira a tabela abaixo:
RANKING DE ATLETAS
Divisão
Categoria
Absoluto

1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

9
12,5

6
8,5

4
5,5

RANKING DE EQUIPES
Divisão
Categoria
Absoluto

1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

9
13,5

3
4,5

1
1,5

OBS: Poderão entrar novos eventos em nosso calendário 2020, e serem colocados para
valerem pontos no Ranking FGJJ 2020.

