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THIS DOCUMENT SHOULD ONLY BE USED BY ABU DHABI WORLD PROFESSIONAL JIU-JITSU CHAMPRIONSHIP ATHLETES

1. DETALHES DO EVENTO 2021
ABU DHABI WORLD YOUTH JIU-JITSU CHAMPIONSHIP
• Data: 14 de novembro, 2021
o (04 -17 anos.) Youth Meninos & Meninas
ABU DHABI WORLD MASTERS JIU-JITSU CHAMPIONSHIP
• Data: 15 de novembro, 2021
o Todos os Masters - Eliminação & Finais (Azul & Roxa)
o Country Qualifiers (Marrom & Preta Master 1)
ABU DHABI WORLD MASTERS JIU-JITSU CHAMPIONSHIP
• Data: 16 de novembro, 2021
o Masters 2,3,4 - Eliminações & Finais (Marrom & Preta)
o Chaves Principais (Marrom & Preta Master 1)
ABU DHABI WORLD PROFESSIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP
• Data: 17 de novembro, 2021
o Eliminações & Finais Adulto (Azul & Roxa)
o Classificação por países (Marrom & Preta)
ABU DHABI WORLD PROFESSIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP
• Date: 18 de novembro, 2021
o Chaves Principais (Marrom & Preta)
o Disputas de Bronze
o Chaves Principais (2 Atletas por país)
ABU DHABI WORLD PROFESSIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP
• Date: 19 de novembro, 2021
o Finais (Faixa Preta)
o Masculino e Feminino

2. ORGANIZAÇÃo

UAE Jiu-Jitsu Federation (UAEJJF)
Endereço: Al Khaleej Al Arabi St, Capital Tower, 17th Floor
PO BOX 110004, Abu Dhabi, UAE
Telefone: +971 2 333 6111
Website: www.uaejjf.com
Email: info@uaejjf.org

3. LOCALIZAÇAO DA COMPETIÇÃO

JIU JITSU ARENA
Endereço: Al Khaleej Al Arabi St, Zayed Sport City,
Abu Dhabi, UAE
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4. TAXA DE INSCRIÇÃO DA COMPETIÇÃO

Cada competidor deve pagar a taxa de inscrição para participar do campeonato. Esse pagamento é
feito online, diretamente através do website ajptour.com. Todos os participantes devem também
ser filiados da AJP.
Regras de Reembolso:
• Caso queiram fazer qualquer mudança em suas inscrições, os competidores terão até o
ultimo dia de inscrições para requisita-la. Por favor entrar em contato com
registrations@ajptour.com para qualquer mudança.
• A taxa de inscrição não pode ser transferida para outro competidor ou campeonato.

5. BRINDE PARA COMPETIDORS

Todos os competidores irão receber uma camisa do evento após a pesagem.

6. HOTÉIS

Hotéis adjacentes ao local da competição: (De carro)

7. Transporte

É pedido aos competidores que procurem a melhor opção de transporte.

8. CHECK-IN E ACREDITAÇAO

O check-in é o primeiro processo que os competidores devem realizar após a chegada no
campeonato. Segue abaixo um sumario básico do processo de identificação:
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PASSAPORTE OU IDENTIDADE VÁLIDA PARA VERIFICAÇĀO
Depois de terminar o check-in, os atletas podem proceder para a pesagem. O crachá de
acreditação deve ser usado a todo o tempo enquanto estiver no local da competição.

9. PESAGEM
A pesagem (sem o quimono) é o segundo processo dos quais os atletas devem realizar quando
chegarem na competição.
Segue abaixo um sumário básico do processo de pesagem
Atletas poderão pesar somente se estiverem carregando em mãos um documento de
identidade com foto, caso o contrário, a pesagem não será permitida e o atleta será
desclassificado.

•

Regras de vestimenta para a pesagem
Os atletas devem estar vestindo, no mínimo, uma camiseta não transparente e shorts
cobrindo até o joelho. A calça do quimono poderá ser uma alternativa ao short. Shorts curtos
e regatas não serão permitidos.

•

DATA E LOCAL DA PESAGEM
Favor checar a aba “Schedule” em nossa página do evento aqui: https://ajptour.com/en/event/395

10. CONTROLE DE QUIMONO
•

•
•

QUIMONOS DE JIU-JITSU APROVADOS: Somente quimonos brancos, azuis e pretos serão
aprovados.
A checagem de quimono será feita anteriormente a luta.
Nós recomendamos que os competidores tragam mais de um quimono, caso um deles
sofra algum dano durante as lutas.

11. REUNIÃO DE REGRAS

Uma reunião sobre regras será feita online pelo Official Head Referee da AJP. Atletas e
professores são bem-vindos.
•
•

•

Data: 13 de novembro (sábado) 2021
Horário: 16:00 as 20:00
Link para a reunião estará disponível em: https://ajptour.com/en/event/464
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12. PROFESSORES

Professores NÃO serão permitidos na área de aquecimento e na área de luta. Os professores
poderão acompanhar seus atletas somente durante as FINAIS das categorias PRETA / ADULTO,
com as vestimentas adequadas (vestuário oficial = calça, camisa de manga comprida e sapato).
Bermudas e chapéus não serão permitidos.

O código de conduta dos professores será rigorosamente observado

13. REGRAS DA COMPETIÇÃO

As regras da AJP serão aplicadas. Por favor verifique as regras em detalhe no website da AJP:
https://ajptour.com/en/regulations/competition-rules/ajp-jiu-jitsu-rules
CATEGORIAS DE IDADE
Abaixo de 18 anos
CATEGORIA

IDADE

ANO DE NASCIMENTO

Kids 1
Kids 2
Kids 3
Infant
Junior
Teen
Juvenile

4-5
6-7
8-9
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17

2016 - 2017
2014 – 2015
2012 – 2013
2010 - 2011
2008 – 2009
2006 – 2007
2004 – 2005

Acima de 18 anos
CATEGORIA

IDADE

ANO DE NASCIMENTO

ADULT

18 – 29

1992 – 2003

MASTER 1

30 – 35

1986 – 1991

MASTER 2

36 – 40

1981 – 1985

MASTER 3

41 – 45

1976 – 1980

MASTER 4

46 –

~ 1975
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CATEGORIAS DE FAIXA
Faixas de Adulto

DURAÇÃO DAS LUTAS
Kids 1, Kids 2 & Kids 3
Branca & Cinza / Amarela

Duration
Dois (2) minutos

Infant
Cinza / Amarela / Laranja

Duration
Três (3) minutos

Junior & Teen
Cinza / Amarela / Laranja & Verde

Duration
Três (3) minutos

Juveniles for: JUVENILE
Azul / Roxa

Duration
Quatro (4) minutos

Adults & Masters: MASTER/ MALES
Azul / Roxa

Duration
Cinco (5) minutos

Nota: Competidores terão direito de tempo de descanso entre lutas equivalente a duração de uma luta de sua categoria.
Durante as finais, competidores terão direito a dois tempos de luta de descanso.

14. CATEGORIAS E PREMIAÇÕES

Premiações em dinheiro serão dadas as seguintes categorias:
JUVENIL MASCULINO abaixo de 18 anos
FAIXAS

Premiação por faixa / Categorias de Peso

KG

AZUL

-46

-50

-55

-60

-66

-73

ROXA

-46

-50

-55

-60

-66

-73

-81
-81

1o

2o

3o

-94

USD 800.00

USD 500.00

-

-94

USD 1,000.00

USD 700.00

-

JUVENIL FEMININO abaixo de 18 anos
FAIXAS

Premiação por Faixa / Categorias de Peso

KG

1o

2o

3o

AZUL

-40

-44

-48

-52

-57

-63

-70

-82

USD 800.00

USD 500.00

-

ROXA

-46

-50

-55

-60

-66

-73

-81

-94

USD 1,000.00

USD 500.00

-
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MASCULINO ADULTO
FAIXAS

Premiação por Faixa / Peso

KG

1o

2o

3o

AZUL

-56

-62

-69

-77

-85

-94

-120

USD 2,000.00

USD 1,000.00

USD 500.00

ROXA

-56

-62

-69

-77

-85

-94

-120

USD 4,000.00

USD 2,000.00

USD 1,000.00

MARROM

-56

-62

-69

-77

-85

-94

-120

USD 6,000.00

USD 3,000.00

USD 1,500.00

PRETA

-56

-62

-69

-77

-85

-94

-120

USD 10,000.00

USD 5,000.00

USD 3,000.00

FEMININO ADULTO
FAIXAS

Premiação por Faixa / Peso

KG

AZUL

-49

-55

-62

-70

-95

1o

2o

3o

USD 2,000.00

USD 1,000.00

USD 500.00

ROXA

-49

-55

-62

-70

-95

USD 4,000.00

USD 2,000.00

USD 1,000.00

MARROM/ PRETA

-49

-55

-62

-70

-95

USD 6,000.00

USD 3,000.00

USD 1,500.00

MASCULINO MASTER 1 acima de 30 anos
FAIXAS

Premiação por Faixa / Peso

KG

1o

2o

3o
-

AZUL

-56

-62

-69

-77

-85

-94

-120

-

-

ROXA

-56

-62

-69

-77

-85

-94

-120

-

-

-

MARROM

-56

-62

-69

-77

-85

-94

-120

-

-

-

PRETA

-56

-62

-69

-77

-85

-94

-120

USD 6,000.00

USD 3,000.00

USD 1,500.00

RANKINGS MUNDIAS
1o

2o

3o

FAIXA PRETA – MASCULINO ADULTO

USD 25,000.00

USD 10,000.00

USD 5,000.00

FAIXA PRETA – FEMININO ADULTO

USD 10,000.00

USD 5,000.00

USD 3,000.00

FAIXA MARROM – MASCULINO ADULTO

USD 10,000.00

USD 5,000.00

USD 3,000.00

FAIXA PRETA – MASCULINO MASTER 1

USD 10,000.00

USD 5,000.00

USD 3,000.00

ACADEMIA

USD 10,000.00

USD 5,000.00

USD 2,000.00

MELHORES DA TEMPORADA

RANKINGS CONTINENTAIS
MELHORES DO CONTINENTE

1st

MELHORES DA ÁSIA

USD 5,000.00

MELHORES DA EUROPA

USD 5,000.00

MELHORES DA AMÉRICA DO SUL

USD 5,000.00

MELHORES DA AMÉRICA DO NORTE

USD 5,000.00

MELHORES DA ÁFRICA

USD 5,000.00

MELHORES DA OCEANIA

USD 5,000.00
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15. CINTURÕES

16. PONTOS DO RANKING
Points
1o Lugar

2o Lugar

3o Lugar

4o Lugar

5o Lugar 6o Lugar 7o Lugar

4000 3200 2400 2000 1600 800 400

Pontos de Participação

160

17. PODIUM
•
•

•

Os atletas devem usar seus quimonos para receberem suas medalhas no pódio.
Não é permitido carregar camisetas ou bandeiras de clube no pódio. Atletas poderão
somente carregar bandeiras de seus países.
Caso uma categoria tenha somente um ou dois competidores, eles não receberão
premiação em dinheiro. Os atletas poderão ser movidos para a categoria de cima.

SEGURO E RESPONSABILIDADE

UAEJJF não será responsável por qualquer dano físico ou material ocorrido durante o evento.
Cada competidor é responsável por sua própria segurança (controle de não-gravidez e controle de
gênero serão colocados sob a responsabilidade dos competidores) e devem assumir total
responsabilidade por acidentes e seguro de saúde, assim como responsabilidades civis durante o
ABU DHABI WORLD PROFESSIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2021.
O organizador do ABU DHABI WORLD PROFESSIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP e a UAEJJF não serão
responsáveis por qualquer seguro relacionado as questões mencionadas acima.
O organizador do ABU DHABI WORLD PROFESSIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP e a UAEJJF não
assume qualquer responsabilidade por qualquer alegação de dano físico, doença ou morte
resultantes da participação e viagem para o evento.
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18. VISTO

Atletas que precisarem de visto para a entrada nos Emirados Árabes Unidos devem consultar o
consulado ou embaixada dos EAU em seus respectivos países.

CRONOGRAMA OFICIAL PARA ATLETAS

* CRONOGRAMA FINAL POR CATEGORIAS DE FAIXA será postado após o fechamento das
inscrições.
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19. GUIA DO COMPETIDOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

O passo mais importante é chegar no horário!
Você precisa chegar 15 minutos antes do horário de sua pesagem para fazer o check-in .
Você está na competição!
Antes que você se direcione ao check-in, certifique-se que tenha seu passaporte ou Identidade e
sua confirmação de inscrição.
Siga as sinalizações que irão te guiar até a sua mesa da pesagem.
Espere pacientemente na fila e quando chegar a sua vez, comprimente o oficial do check-in e
entregue a sua confirmação de inscrição e o seu passaporte.
Após a checagem de seus documentos pelo staff da UAEJJF, você receberá seu crachá de
acreditação.
Após receber seu crachá de acreditação, você devera prosseguir para a pesagem.
Uma vez que chegar na balança, siga as instruções do staff.
Você tem somente uma chance na balança oficial!
Uma vez que chegar na área de aquecimento, as ordens de luta estarão disponíveis em televisões
espalhados pelo local. Você será chamado pelo staff da UAEJJF e levado para a área de
concentração antes da sua luta.
Uma vez que você estiver na área de competição, espere a instrução do arbitro para entrar no
tatame.
Tome sua posição, relaxe e aproveite a luta!
Após terminar sua luta, você deve voltar à área de concentração para esperar pela sua próxima
luta ou esperar para ser direcionado ao pódio.
No pódio, você devera vestir somente o seu quimono. (Jaquetas, calcados, chapéus, headphones,
camisetas, produtos de marketing, óculos escuros ou banners de academia não serão permitidos).
Uma vez que você tenha recebido sua premiação, você deverá sair da área de competição (área
de aquecimento, área de concentração).
Você poderá assistir o resto do campeonato da arquibancada.

20. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mantenha o quimono limpo e em boas condições.
Traga um documento de identificação com foto para o evento. A falta de tal documento
pode resultar na sua desclassificação.
Siga o cronograma do evento em nosso website: https://ajptour.com/en/federation/1.
Atletas devem manter seu quimono e faixa sempre amarrada enquanto esperam na área de
competição.
A decisão do árbitro é final. Reclamações não serão aceitas e mudanças não serão feitas.
Não é permitido que atletas pulem muros ou barreiras dentro da área de competição.
Esteja na área de aquecimento pelo menos 45 minutos antes do tempo de inicio de sua
chave. Você deverá estar aquecido uma vez que sua chave seja chamada.
Preste atenção as chamadas pelo sistema de som da área de aquecimento.
No horário designado, vá para a área de aquecimento vestindo o seu quimono e seu crachá
de acreditação.
Na área de aquecimento, preste atenção nas chamadas do staff técnico.
Após a chamada do staff técnico, você será direcionado para a área de concentração para
esperar a sua luta
ABU DHABI WORLD PROFESSIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP — 2021
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•
•
•
•
•

•

NÃO PERMANEÇA na área de competição depois de sua luta. Retorne a área de
concentração e espere lá pela chamada do staff técnico para o próximo round.
Seja respeitoso com o staff, oficiais, atletas e professores. Em retorno, eles mostrarão a
mesma cortesia.
Seja respeitoso com os árbitros, mostrando consideração e apreciação pela performance de
seus deveres.
Qualquer discordância relacionada as lutas, será decidida pelo árbitro. Todas as decisões
tomadas pelos árbitros serão finais.
Direcione suas questões ao staff do campeonato na mesa da administração. Nós faremos
nosso melhor para responder suas dúvidas o mais rápido possível. Por favor seja paciente
com suas perguntas, já que tem muitos outros competidores no evento. Isso significa que
estaremos muito ocupados ao longo do dia.
Por favor mantenha seus pertences com você, já que não nos responsabilizaremos por itens
perdidos ou roubados.

21. EXPLORE ABU DHABI
Capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi é uma cidade industrial bem ordenada, com uma
bela localização a beira d’agua. Habitada primeiramente pela tribo nômada Bani Yas, o povoado
permaneceu uma pequena vila de pescadores até o descobrimento do petróleo. A cidade foi
estabelecida pelo Sheik Zayed e foi projetada pelo arquiteto japonês Dr. Takashi.
Mesquita do Sheik Zayed é a maior atração turística que impressiona todas que a visitam. Vestida
em mármore macedônico, a linda e gigantesca Mesquita do Sheik Zayed é de longe o maior e mais
popular cartão postal de Abu Dhabi.
Qasr Al-Hosn também conhecido como Velho Forte, ou Forte Branco, é o prédio mais antigo de
Abu Dhabi e um dos maiores pontos históricos da cidade.
Yas Island é um dos melhores destinos para hotéis luxuosos, com longas orlas perfeitas para tomar
um banho de sol.
Yas Marina Circuit onde acontece corrida do Circuito de Abu Dhabi da Formula 1 todo ano. Você
pode experimentar altas velocidades com um piloto de corrida profissional em uma incrível volta
pelo Circuito Yas Marina
Warner Bros. Um dos maiores parques de diversão 100% climatizados do mundo. O Warner Bros.
Abu Dhabi traz todos os lendários personagens do estúdio sob o mesmo teto. Do Super-Homem
ao Batman e Mulher Maravilha até os queridos personagens de desenhos como Scooby-Doo, Fred
Flisntone e muitos outros.
Ferrari World Abu Dhabi O primeiro parque temático da Ferrari abriga uma variedade de
montanhas-russas e atrações inspiradas na escuderia, a maior loja da Ferrari e diversas opções de
cozinha italiana para toda a família.
Yas WaterWorld Este parque aquático futurístico se estende por uma área do tamanho de 15
campos de futebol, com 43 atrações – cinco das quais são únicas.
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A’L BAHAR é uma comunidade a beira da praia localizada na Corniche de Abu Dhabi. Dentro dos
80,000 metros quadrados encontram-se 48 restaurantes, lojas e outlets em unidades estilosas ao
longo da orla.
Para mais informações, por favor acesse: https://visitabudhabi.ae

22. ABU DHABI WORLD PROFESSIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2021
O Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship 2021 está aberto para todos os lutadores
de todas as nacionalidades.
Com um número limitado de lutadores por país em cada uma das categorias, atletas do mesmo
país serão colocados do mesmo lado da chave. A UAEJJF utilizará o AJP World Ranking como
método de montagem de chave.
Todos os atletas serão elegíveis para o Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship
2021, com um limite de 2 atletas de um determinado país a partir das oitavas, quartas ou semifinais
(Somente Adulto & Master 1 – Faixas Marrom e Preta). Para as demais divisões de faixa, não terá
limite de atleta por nacionalidade e atletas do mesmo país serão colocados do mesmo lado da
chave.
Com um número máximo de dois atletas elegíveis de cada país que já não tenha dois ou mais
lutadores entre os mais bem ranqueados.
Processo de seleção por país para países com mais de 2 atletas
O melhor (mais bem ranqueado) atleta nas faixas Marrom e Preta será elegível diretamente
baseado no AJP World Ranking. Somente um atleta será selecionado de acordo com o AJP World
Ranking.
*Prioridades serão dadas aos atletas mais bem ranqueados para escolherem em qual divisão irão se inscrever.
**Atletas não ranqueados como 1º no AJP World Ranking em suas respectivas divisões serão movidos para a
qualificação por países.

O segundo atleta a se qualificar para a chave principal, o fará através da classificação por países
(Aplicado somente para Adulto & Master 1 – Faixas Marrom e Preta).
•

CLASSIFICAÇÃO POR PAÍSES é o método de classificação para selecionar o 2º lutador
representante de um determinado país.

O AJP World Ranking é o método matemático de ranqueamento, anualmente, para atletas homens
e mulheres.
1. O AJP World Ranking é um método objetivo baseado em mérito usado para determinar
a qualificação de entrada e seeding no World Championship.
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2. O AJP World Ranking corre aproximadamente 65 vezes no ano (somente campeonatos
de quimono). *Campeonatos NO GI contarão pontos para o ranking NO GI
3. Todo atleta que tenha arrecadado pontos no AJP World Ranking em qualquer
campeonato elegível da AJP durante a corrimento do ranking, será incluído no AJP World
Ranking .
4. Atletas não serão permitidos mudar sua nacionalidade ou academia durante a
temporada, por conta dos rankings de país e academias.
O resultado final dos AJP Rankings é baseado no total de pontos para cada atleta participante nos
campeonatos abaixo:
•

Um (1) Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship

•

Seis (6) Abu Dhabi Grand Slams Tours

•

Seis (6) Continental Pro Championships

•

Vinte e cinco (25) National Pro Championships

•

Vinte (20) International Pro Championships

ABU DHABI GRAND SLAM JIU-JITSU WORLD TOUR 2021-2022
A UAEJJF lançou em 2015 o Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour. Os Grand Slams são
abertos para todas as nacionalidades e consistem de oito eventos no Japão, Estados Unidos,
Brasil, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Rússia, China e Austrália.
O ABU DHABI GRAND SLAM é o mais importante evento no Calendário da AJP. O Abu Dhabi
Grand Slam oferece:
•
•
•

A maior premiação em pontos no World Jiu-Jitsu Ranking
Alta premiação em dinheiro
Grande exposição pública

Medalhistas serão listados no Ranking Mundial e premiações em dinheiro serão premiadas para
os atletas mais bem colocados em cada divisão. Os competidores mais bem colocados receberão
altas premiações em dinheiro no final da temporada, de acordo com o AJP World Ranking:
https://ajptour.com/en/federation/1/ranking/season/5/98-abu-dhabi-grand-slam-world-tourrank

23. CONTINENTAL PRO
Os Continental Pro Championships começarão como o primeiro método de qualificação para o
14º Abu Dhabi World Professional Jiu-jitsu Championship. Os Continental Pro 2021-2022 serão
campeonatos disputados por lutadores que determinarão os campeões continentais que
liderarão os melhores competidores para o 14º Abu Dhabi World Professional Championship.
Ocorrido todo ano em países diferentes, os campeonatos continentais serão:
ABU DHABI WORLD PROFESSIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP — 2021
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

AJP Europe Pro
AJP Asia Pro
AJP North America Pro
AJP South America Pro
AJP Africa Pro
AJP Oceania Pro

24. NATIONAL PRO JIU-JITSU QUALIFICATION SERIES
O 2021-2022 National Pro Qualifier Series é uma sequência de National Pro Jiu-Jitsu
Championships ao redor do mundo, organizado sob o patronado da UAEJJF que encaminhará os
melhores competidores ao 14º Abu Dhabi World Professional Jiu-jitsu Championship, uma série
de eventos que conta com 40,000 atletas de 165 países, com um lugar reservado para o round
final na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi.
A posição no ranking nacional será determinada por um processo de qualificação, onde o
Campeão Nacional coleta pontos para ser ranqueado nacionalmente, dividido por categorias de
peso e categorias de idade (Adulto & Master) para representar suas respectivas nações em Abu
Dhabi, a Capital do jiu-Jitsu. De cinco continentes, todas as federações serão representadas por
seus países e irão competir entre os clubes.
A maioria dos campeões de sucesso será determinada através desse processo.
*WildCards serão dadas a alguns países e atletas.
A AJP Promoverá mais de 30 National Pro Championships ao redor do mundo entre novembro
2021 até outubro 2022, para finalmente receber os atletas qualificados no ADWPJJC em
novembro 2022, onde mais ou menos 2,000 lutadores (Adulto) serão esperados para competir,
vindo de mais de 100 países classificados
As expectativas estão elevadas para o 13º ADWPJJC, onde o nível técnico será cada vez maior
uma vez que os atletas serão selecionados através do AJP World Ranking.
National Pro Jiu-Jitsu Championships confirmados incluem:
•

Croatia National Pro

•

Slovenia National Pro

•

Russia National Pro

•

Ukraine National Pro

•

Italy National Pro

•

South Korea National Pro

•

Mongolia National Pro

•

Japan National Pro

•

Australia National Pro

•

Brazil National Pro
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•

Colombia National Pro

•

USA National Pro

•

Canada National Pro

•

South Africa National Pro

•

Mexico National Pro

•

Spain National Pro

•

Netherlands National Pro

•

Switzerland National Pro

Para um calendário atualizado, cronograma e onde se inscrever, por favor visite:
http://www.ajptour.com/

25. INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP
The International Pro Championship é uma série de campeonatos abertos a todas as
nacionalidades.
Esses campeonatos são organizados sob o patronado da UAEJJF a serão sediados ao redor do
mundo em parceria com federações locais entre 20 de novembro de 2021 e 30 de novembro de
2022
Abertos para todos os atletas, de todas as idades. Alguns destes eventos incluirão também
divisões de NO GI
International Pro Jiu-Jitsu Championships confirmados incluem:
















Moscow International Pro, Russia
Zurich International Pro, Switzerland
Dubai International Pro, UAE
Barcelona International Pro, Spain
Sofia International Pro, Bulgaria
Miami International Pro, USA
Saint Petersburg International Pro, Russia
San Diego International Pro, USA
Campinas International Pro, Brazil
Fortaleza International Pro, Brazil
Brasilia International Pro, Brazil
Florianopolis International Pro, Brazil
Curitiba International Pro, Brazil
Gramado International Pro, Brazil
And many others

Para um calendário atualizado, cronograma e onde se inscrever, por favor visite:
http://www.ajptour.com
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