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REGULAMENTO DO RANKING LGD  

  

Para efeito e conhecimento de todos, os Atletas e suas respectivas Agremiações que participam das etapas da 

LGD, estarão disputando o ranking do circuito anual Gonçalense de jiu-jitsu, obedecendo as seguintes regras:  

  

I - DOS ATLETAS  

  

• Os pontos serão computados de acordo com a colocação do atleta em cada etapa; 

• Os pontos seguem o critério de colocação da seguinte forma:  

• 1º = 9 pontos  

• 2º = 3 pontos  

• 3º = 1 ponto  

• Caso o atleta mude de categoria, mude de faixa, mude de idade ou se escreva com nome diferente, uma nova 

contagem de pontos será feita. Ex. Nome completo e Nome abreviado, (A mesma pessoa com pontuações 

separadas);  

• Consertos de grafia, categoria, equipe e tudo mais que for necessário só será feito no dia da checagem que 

antecede cada evento, no dia ou após o evento não será feito nenhum tipo de modificação, sob nenhum pretexto.  

• A checagem de competição é obrigatória, caso o responsável não entre em contato para as devidas correções o 

mesmo estará certificando que suas inscrições estão corretas e no caso de não ter sido feita a checagem e se 

descubra algum erro de digitação na divulgação do Ranking a pontuação do ranking seguira exatamente como 

ocorreu no evento, NÃO É FEITO NENHUMA CORREÇÃO APÓS A CHECAGEM DA COMPETIÇÃO.  

• Ao final do circuito será descartado o menor e maior resultado do atleta para a soma geral dos pontos em cada 

categoria;  

• A primeira e última etapa terá sua pontuação dobrada da seguinte forma:  

• 1º = 18 pontos  

• 2º = 6 pontos  

• 3º = 2 pontos  

• Se os atletas que tiverem a mesma pontuação na soma geral ao final do circuito, de acordo com a idade, faixa e 

categoria, ocasionando assim um empate, os atletas receberão a premiação de igual colocação.  

• Qualquer situação que não esteja contendo neste regulamento será de competência da Direção Técnica do 

Evento junto com a Diretoria da LGD.  

  

II – DAS AGREMIAÇÕES  

  

• Os pontos serão computados de acordo com a colocação da Agremiação em cada etapa;  

• Os pontos serão somados de acordo com a colocação daquela Agremiação;  

• Caso um dos atletas mudar de Agremiação para outra, no decorrer do circuito, a Agremiação permanecerá com 

os seus pontos conquistados daquela etapa;  

• No resultado de cada etapa do circuito será descontado a quantidade de wo que a equipe tiver durante o ano, 

cada atleta que levar wo será descontado 9 (nove) pontos.  

• Ao final do circuito será descartado o menor e maior resultado da Agremiação para a soma geral dos pontos;  

• Se uma mesma Agremiação tiver a mesma pontuação na soma geral ao final do circuito, ocasionando um 

empate, as mesmas receberão premiação de igual colocação.  

• Qualquer situação que não esteja contendo neste regulamento será de competência da Direção Técnica do 

Evento junto com a Diretoria da LGD.  
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