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Processo Seletivo Nacional de JIU JITSU para os  

Jogos Mundiais de Policiais 2019 
 

 

1.SELETIVAS 

 As seletivas Nacionais acontecerão entre os meses de Abril/ 2018 e Abril/2019, com o objetivo 

de selecionar atletas do Jiu Jitsu para a equipe da BPSF que poderá representar a Federação e 

o Brasil nos 3º USIP World Police Games ou nos World Police and Fire Games, porém a 

decisão de qual evento s atletas selecionados irão será da BPSF e informado ainda em 2018. 

 

2. ETAPAS 

Serão realizadas 03(três) etapas seletivas classificatórias para a seletiva final, que acontecerá 

no mês de Abril/2019. 

2.1. Seletivas Nacionais Classificatórias:  

1ª - 29 de Abril de 2018; 

2ª - 29 de Setembro de 2018; 

3ª - primeira quinzena de Dezembro de 2018; 

 

2.2. Seletiva Final: Abril de 2019. 

  

3. ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS 

As etapas classificatórias seguirão as regras Oficiais da CBJJ, porém as categorias de idade e 

graduação seguirão as decididas pela BPSF, como se segue: 

a) Regras de técnicas permitidas seguirão a graduação mais elevada de cada categoria de 

faixa, ou seja, Azul e Preta; 

b) masculino -  até 30 anos / acima de 30 anos 

c) feminino – não tem divisão de idade 

d) Categorias de peso seguirão as oficiais, porém não haverá categoria Absoluto; 
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e) Divisões de faixas – Branca a Azul / Roxa a Preta  

f) Tempo de 5 minutos de luta para Branca a Azul e 7 minutos para Roxa a Preta; 

g) Forma de disputa será de eliminatória simples em todas as categorias com mais de 05 

atletas e Round Robin com até 05 atletas 

 

3.1. Cada etapa classificatória irá selecionar os atletas para a etapa final na seguinte 

conformidade: 

a) Campeão e Vice Campeão das categorias Roxa a Preta(masculino e feminino) em ambas as 

categorias de idade; 

b) Campeão das categorias de Branca a Azul(masculino e feminino) em ambas as categorias 

de idade; 

c) o atleta classificado não poderá mudar de categoria na qual se classificou, salvo se disputar 

as seletivas classificatórias em categorias diferentes, mas deverá definir sua categoria até o dia 

05 de janeiro de 2019, pelo email info@bpsf.com.br , ou ficará a decisão para a BPSF, que em 

nenhuma hipótese irá alterar o que ficou decidido; 

3.2. Todos os atletas medalhistas nos 2º USIP World Police Games estão automaticamente 

classificados para a Etapa Final, porém deverão lutar em pelo menos uma etapa classificatória, 

obrigatoriamente para ratificar sua classificação a etapa final, independente do resultado 

alcançado; 

4- SELETIVA FINAL 

A Seletiva final será disputada sem categoria de idade e faixa, pois seguirá o sistema adotado 

pelas competições da USIP e da BPSF. 

4.1. As regras na seletiva final serão as da CBJJ até a Fase Semifinal; 

4.2. A pesagem da seletiva final será realizada no dia anterior a competição; 

4.2. As lutas terão duração de 7 minutos até as Semifinais; 

4.3. Os atletas medalhistas nos 2º USIP World Police Games serão “BYE”(cabeças de chave) 

em suas respectivas categorias de peso; 

4.3. As lutas finais que decidirão os representantes da BPSF serão disputadas sem limite de 

tempo e será o vencedor o atletas que finalizar seu adversário;  
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5. TRANSPORTE E HOSPEDAGEM  

As referidas despesas durante os eventos serão de inteira responsabilidade dos participantes.  

 

6. ATENDIMENTO MÉDICO  

A organização do evento prestará os primeiros socorros em caso de acidente durante a 

competição, mas não se responsabilizará por despesas médicas que por ventura possam 

ocorrer em decorrência do mesmo.  

 

7. DOCUMENTAÇÂO 

Todos os atletas selecionados para a etapa final deverão possuir passaporte válido, no mínimo 

até janeiro de 2020, pois os campeões da seletiva final terão 48h, após a conseguirem a vaga 

para enviar a cópia digitalizada. 

7.1. Aqueles que não cumprirem o requisito de envio da cópia serão desclassificados e a vaga 

será passada ao 2º colocado da Seletiva final que terá deverá enviar imediatamente que 

contatado, caso contrário seguiremos aos seguintes na classificação. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

questões não abordadas neste regulamento serão decididas pela Diretoria da BPSF. 

 

 
 
 
 
 

Marcelo Vinícius Costa Rezende 
CEO - Presidente 

 


