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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JIU JITSU 

CNPJ: 12.842.284/0001/42 Endereço: AV Doutor Nilo Peçanha 2825/803 

Complemento: Porto Alegre/RS Bairro: Chácara das Pedras CEP:91330-001 

Telefone: (61) 9 8479-8504 Telefone: (61) 99679-8504 Telefone: (DDD) 

E-mail: contatofbjj@hotmail.com Site/redes sociais: www.fbjj.org.br 

@fbjj.oficial 

Responsável da OSC (Dirigente): Walter Mattos Filho 

CPF: 600.011.947-04 RG/ Órgão Expedidor: 412.058.052-9 SSP/RS 

Endereço do Dirigente: Rua Eudoro Berlink, 805/201, Porto Alegre/RS 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Antônio Natalino dos Santos Junior 

Função na parceria:Gestor da Parceria 

RG: 1.466.964 Órgão Expedidor: SSP DF CPF: 858.430.241-72 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 61 9 84798504 

E-Mail do Responsável: relacionamentofbjj@gmail.com 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

A Federação conta com amplo aspecto profissional com qualidade nacional e internacional, inovação e 

originalidade. Atuante desde 2016, a Federação Brasileira de Jiu-Jítsu – FBJJ oferece serviços à comunidade esportiva 

em prol do crescimento e estímulo do Jiu-Jítsu nos variados âmbitos da modalidade. A entidade possui curso de 

arbitragem para a profissionalização dos árbitros de jiu-jítsu, além de oferecer seminários, simpósios e congressos que 

oportuniza o crescimento do esporte como um todo.  

Possui longa experiência na organização de competições. A Federação inovou no Brasil ao apresentar e trazer 

uma metodologia de campeonato com pontuação hierárquica e métricas definidas de acordo com a tipificação do 

evento. Existem eventos de Local (ex. Goiânia) > Estadual (ex. Goiás) > Regional (ex. Centro-Oeste) > Nacional (ex. 

Brasileiro) > Internacional (ex. Sul-Americano), cada qual com o croqui específico e sistematizado. Alguns exemplos 

de eventos realizados ao longo desses anos foram:  

http://www.fbjj.org.br/
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• Grand Slam de Jiu-Jitsu 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; competição que reúne os atletas destaques de 

cada estado para uma competição de nível internacional na cidade do Rio de Janeiro, com a presença 

direta dos representantes dos Emirados Árabes e premiação para participar das competições no país 

árabe.  

• International Pro Brasília 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; competições com caráter local, promove 

visibilidade pontual, auxilia no desenvolvimento da modalidade e os campeões ganham mais 

notoriedade no ranking com pontuação de peso 1 e participam de outras competições com maior peso. 

• National Pro Espírito Santo; competição de caráter nacional com maior pontuação para os rankiados e 

com a presença de atletas de vários estados diferentes.  

• Sul-Americano Jiu-Jítsu PRO Brasília 2020, competição de caráter internacional que a cada ano é 

realizado em algum estado do Brasil na busca por novos adeptos ao jiu-jítsu e demonstrando um 

evento profissional para os participantes sejam amadores ou profissionais.  

A entidade tem como parceiros e apoiadores: Ministério da Cidadania - Secretaria Especial de Esportes, UAE 

Jiu Jitsu Federation (Emirados Árabes Unidos) Secretaria de Esportes de Brasília, Gramado, Espírito Santo, entre 

outros. A FBJJ tem em seu histórico eventos realizados com o apoio da Secretaria de Esportes do Distrito Federal e do 

Ministério da Cidadania, por meio da Lei de Fomento. O objetivo das competições é fomentar a modalidade entre os 

amadores e os profissionais (filiados). Vale destacar que competições promovidas por esta entidade servem de vitrine 

para que atletas e membros de comissões mostrem seu trabalho, além de fornecer parâmetros para composição das 

seleções estaduais e brasileira da modalidade. A entidade crê que oportuniza muito além da fomentação esportiva, 

atingindo sonhos e oportunizando trajetos para todos ligados à modalidade.  

A partir disso já se nota que a Federação Brasileira de Jiu-Jítsu – FBJJ é uma entidade gabaritada em 

regulamentar e realizar eventos de Jiu-Jítsu no Brasil. Mesmo assim é importante informar que a FBJJ realiza dezenas 

de eventos estaduais e locais durante o ano, diretamente ou em parceria com as Federações locais visando preparar os 

atletas para os principais eventos do calendário oficial, como o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Pan-

Americano, Grand-Slam Jiu-Jítsu PRO.  

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Apoio à realização FBJJ Centro-Oeste Brasileiro Jiu-Jítsu Pro Brasilia-DF 

Local de realização: Ginásio da Ceilândia   

Período de execução: 15/05/2021 a 16/05/2021  

Período de realização do Evento: 15/05/2021 a 16/05/2021  

Período de realização das Ações custeadas pelo 

Fomento: 
15/05/2021 a 16/05/2021  

Enquadramento: ( X ) participação ( X ) educacional   () rendimento 

Previsão de Atendimento/Público-alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades: Atendimento 
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a participantes da categoria mirim (5 anos) ao master 04 (sem limite de idade), todas as faixas e categorias. 

Estimativa para cada categoria do evento no anexo 02, regras aplicadas ao evento: anexo 01. 

Previsão de beneficiários diretos: 600 participantes 

Previsão de público indireto: 600 (somente um acompanhante por participante, sendo coach ou responsável 

por menor de idade) 

Valor Total do Projeto: 142.067,33 (cento e quarenta e dois mil e sessenta e sete reais e trinta e três 

centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: 140.467,33 (cento e quarenta mil reais quatrocentos e sessenta e 

sete e trinta e três centavos) 

2.1 OBJETO DA PARCERIA:  

Apoio à realização FBJJ Centro-Oeste Brasileiro Jiu-Jítsu Pro Brasília - DF. 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO:  

A Federação Brasileira de Jiu-Jitsu (FBJJ) tem um projeto anual que pretende realizar eventos em todas as 

cidades do Brasil, servindo como incentivo e seletiva do esporte. Esse evento leva a oportunidade aos praticantes da 

modalidade a interação e competitividade saudável pelo esporte. A parceria junto a Secretaria de Esporte e Lazer do 

Distrito Federal permitirá mais aderência de praticantes de diferentes níveis sociais, além do fator de contribuição do 

bem-estar psíquico e social para a comunidade. 

A entidade promoverá um evento com o objetivo de competição saudável entre os participantes na cidade de 

Brasília – DF em 15 e 16 de maio de 2021. O evento promoverá aos participantes a pontuação de cada categoria para 

composição do ranking 2021. A FBJJ fará junto com a parceira da Secretaria de Esportes do Distrito Federal via 

Termo de Fomento para a elaboração do evento. O evento contará com a presença de no mínimo 600 participantes 

competindo entre si em suas respectivas categorias e graduações, tendo início as 09:30h e término as 19:30h com 

trinta minutos de carência para mais ou menos, visando a não proliferação do coronavírus não será permitido a entrada 

de público espectador, sendo somente liberado um acompanhante ou couch por participante para apoio, seja ele: 

comorbidades, menoridade, aconselhamento, instrução, entre outros.  

Para a realização do evento será necessário contratar empresas terceirizadas para o fornecimento de itens 

estruturais indispensáveis ao croqui do evento, sendo eles locação de Q15, carpetes, televisores, notebooks, 

alambrado, balanças, equipe de trabalho além da compra do material de premiação: medalhas e troféus. Será fornecido 

para 10 projetos sociais cadastrados oriundos de vulnerabilidade social a vestimenta requerida para participação no 

evento, pois só assim os participantes terão as condições de lutar o evento além disso o quimono ficará com o 

indivíduo para auxiliar no treinamento ao longo do desenvolvimento do perfil profissional.  

O Centro-Oeste Brasileiro JJ PRO faz parte do grupo de eventos inéditos em diversas regiões do Brasil. A 

iniciativa prevê atender e disseminar a modalidade atingindo grupos que doravante não conheciam o esporte. O Jiu-
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Jítsu é uma arte de defesa pessoal que como qualquer esporte auxilia na autoestima do indivíduo e provê bem-estar 

físico e mental. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:  

O Jiu jitsu é uma modalidade esportiva com curva ascendente de adeptos no Brasil e no mundo, esse 

argumento se comprava com a meta da UAEJJF – United Arabic Emirates Jiu Jitsu Federation – que estabelece 2030 

como o ano que todos poderão se autodefender através do estudo, ensinamento e prática das técnicas provenientes do 

jiu-jítsu (http://uajjf.com). Observa-se a necessidade de fomento ao esporte, por meio de competições que insira o 

participante no âmbito esportivo promovendo a saúde mental e física do desporto, acrescido do compartilhamento de 

vivências. Além disso, esse acontecimento proporcionará integração com a sociedade envolvendo participantes 

provenientes de diversas localidades que sem o apoio não participariam com efetividade.  

O evento terá abrangência de diferentes fases da vida de um indivíduo, tendo participantes desde a categoria 

Kids – 5 anos até a categoria Master 4 (sem limite de idade), todos federados, sendo tanto público feminino quanto 

masculino, além de contemplar o público amador, iniciante, intermediário e profissional caracterizados pela graduação 

e cor de faixa do participante – de faixa branca a faixa preta. O histórico de competições no Distrito Federal demonstra 

aderência constante das equipes de jiu-jítsu do local e do entorno, o que só reforça a salubridade das competições para 

desenvolvimento e sociabilidade dos praticantes. A troca de experiências é uma fonte de inspiração e obtenção de 

conhecimento, que possibilita valor adicionado a vida de cada participante além de enriquecimento profissional.  

Em conformidade com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL GDF –que tem por 

missão “propor e executar as políticas e diretrizes nas áreas de esporte, (..). Também celebra convênios e parcerias 

com a comunidade, instituições esportivas e com a iniciativa privada com vistas ao fomento das atividades de esporte 

e lazer, além de garantir e promover o esporte como inclusão social, por meio de uma ação conjunta entre o Estado e 

a sociedade.Também são desenvolvidas ações de captação e execução de eventos, nacionais e internacionais, 

esportivos e recreativos visando o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal” 

(http://www.esporte.df.gov.br/missao/) a entidade apresenta similaridade de missão no que tange a execução das políticas e 

diretrizes da modalidade esportiva visando incentivo a prática esportiva de crianças, jovens, adultos, idosos e de 

pessoas portadoras de deficiência, sendo uma parceria com propósito e fins análogos. A Organização reitera o intuito 

de promover uma competição com a intenção de levar os alunos à prática do jiu-jítsu concomitantemente inserindo o 

cidadão a prática esportiva como ferramenta de inclusão social e de transformação.  

2.4 OBJETIVO GERAL: 

Realização de campeonato esportivo com o objetivo de fomentar o esporte no Distrito Federal e regiões 

adjacentes englobando diferentes níveis sociais, incluindo instâncias em vulnerabilidade social, assim a modalidade 

http://www.esporte.df.gov.br/missao/
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esportiva Jiu-Jitsu cumpre sua função de inclusão social ao contribuir para a prática de hábitos saudáveis, além da 

participação no ranking nacional da modalidade e inclusão de participantes em eventos profissionais da categoria. 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Contribuir para o desenvolvimento da modalidade; 

• Auxiliar no desenvolvimento do Jiu-Jítsu no país;  

• Massificar a modalidade diante à população;  

• Viabilizar a participação dos atletas da modalidade em competições profissionais, como é o caso da 

modalidade do evento supracitado; 

• Criar e desenvolver ídolos nacionais; 

• Divulgar o trabalho social feito pelas equipes, academias, professores e participantes do Distrito 

Federal, entorno e outros Estados, através da apresentação dos resultados obtidos durante a 

competição advindo dos projetos sociais; 

• Apresentar as técnicas do jiu-jitsu; 

• Desenvolver o potencial físico e mental dos praticantes; 

• Custear os materiais de premiação, estrutura e locação para ocorrência do evento.  

2.5 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ 

CUMPRIMENTO DAS METAS  

Metas (Qualitativas) Indicador 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento das Metas 

Fomento à modalidade Jiu-

Jitsu 

Ranking Season 2021 

FBJJ. 

- Pontuação individual; 

- Pontuação por equipes; 

Fornecimento de Estrutura 

Profissional para a realização 

da competição 

Estrutura contratada 
- Notas fiscais 

- Fotos 

Metas (Quantitativas) Indicador 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Atingir no mínimo 600 

participantes. 

Quantidade de inscrições 

recebidas Listagem de inscritos no evento 

Fornecimento de 280 

quimonos para competidores 

carentes de projetos 

contemplados com o quimono 

viabilizando a participação do 

Oportunizar que 10 projetos 

sociais de Jiu Jitsu possam evoluir 

na modalidade. 

- Recibo com a assinatura do projeto 

recebedor e fotos da entrega. 

- Listagem dos competidores 

contemplados com os quimonos, 

comprovando a situação de carência. 
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competidor no evento. 

Oportunizar que 167 atletas (1 

de cada categoria do evento) 

evoluam no ranking nacional 

da modalidade, no qual cada 

um pode atingir até 150 

pontos no ranking por meio da 

etapa Centro-Oeste Brasileiro 

Jiu-Jítsu PRO Brasília – DF 

Fotos do ranking / Relatórios   

Relatório técnico, disponibilização no 

site contendo relação nominal com a 

posição do atleta.  

 

2.6 CRONOGRAMA DO EVENTO 

Nome do Evento: FBJJ Centro-Oeste Brasileiro Jiu-Jítsu Pro Brasília - DF 

Descrição/Etapa: Campeonato de Jiu-Jítsu  

Data do Evento: 15/05/2021 a 16/05/2021 Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado pelo 

Fomento (Se for o caso): 

15/05/2021 a 17/05/2021 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: Ginásio da Ceilândia 

Espaços Físicos 

Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(X) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  

Qual?__________________ 

(...) Outro  

Qual? ________________ 

Quantidade de participantes neste evento      1300 

Direto: 600 Indireto: 600 Total: 1200 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

( x) Regional 

() Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Kids 16/05/2021 matutino 120 

(X) Jovens (15 a 24 anos) 

Juvenil 16/05/2021 matutino 130 

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Adulto e Master 16/05/2021 

vespertino 
330 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(X) Pessoas portadoras de necessidades especiais (limitação 

física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 

acima) 

Adulto e Master 16/05/2021 

vespertino 
20 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 
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(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet. Especifique A inscrição para todos os eventos do circuito da Federação Brasileira de Jiu-Jítsu é 

feita online, por meio do endereço eletrônico https://fbjj.soucompetidor.com.br/. Usualmente o período de inscrições 

se inicia com cerca de dois meses antecedentes ao evento e se encerra 07 dias antecedentes ao evento ou caso seja 

atingido a lotação máxima. 

(...) Outros. Especifique 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

O campeonato FBJJ Centro-Oeste Brasileiro Jiu-Jítsu PRO Brasília – DF, será realizado no terceiro final de 

semana de maio de 2021 aos quinze e dezesseis dias, no Ginásio de Regional da Ceilândia – St. N QNN 16, Ceilândia, 

Brasília - DF, 72220-140 durante o período de 08:30h até 19:30h, conforme calendário pré-estabelecido (figura 1): 

 

O evento contará com as cláusulas de segurança e proteção conforme o DECRETO Nº 

41.913, DE 19 DE MARÇO DE 2021, especialmente a indicadas no item J do Anexo Único do referido 

Decreto, quais sejam:  

J) Competições esportivas profissionais: 

1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no 

art. 5º deste Decreto. 

2. As competições e os treinamentos serão realizados sem a presença de 

público. 

3. Os atletas e demais profissionais deverão respeitar o distanciamento mínimo 

de 2 metros, exceto para os atletas durante o treinamento e as competições. 

4. Proibição de acesso ao estabelecimento de pessoas com as comorbidades 

assinaladas no Plano de Contingencia da Secretaria de Estado de Saúde do 

Distrito Federal, constante do sítio: 
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http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/02/Plano-

deContinge%CC%82nciaV.6..pdf. 

5. Deverá ser realizada aferição da temperatura corporal diariamente de todas as 

pessoas que ingressarem nos locais de competição e treinamento. 

6. Os atletas e demais profissionais que estiverem com febre ou suspeita de 

infecção pelo novo coronavírus devem ser afastados. 

7. Os locais de competição e treinamento deverão ser previamente 

desinfectados e higienizados antes do uso. 

8. O uso de máscaras será obrigatório nos vestiários. 

9. O tempo nos vestiários deverá ser minimizado. 

10. Atletas no banco de reservas deverão ocupar os espaços de maneira 

intercalada e usar máscara. 

11. Somente os atletas em campo e a arbitragem terão permissão para 

permanecer sem máscaras no tempo das competições. 

12. Somente terão acesso aos locais de competição as equipes de transmissão, 

jornalismo e demais atividades necessárias para a sua execução, em número 

reduzido de profissionais identificados dentro da área de competição. 

13. Deve ocorrer o afastamento de atletas e demais profissionais que estiverem 

com febre e suspeita ou comprovada infecção pelo novo coronavírus. 

14. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer poderá editar normas 

complementares de protocolos e medidas de segurança específicos, de acordo 

com as características de cada competição esportiva, respeitados os protocolos 

gerais e específicos estabelecidos neste Decreto. 

 

E a PORTARIA Nº 58 de 20 de abril de 2021 DODF que permite treinamento e competições de atletas 

federados do DF. A competição seguirá o seguinte protocolo de segurança:  

• contará com aferição de temperatura na entrada no ginásio; 

• reforçará o distanciamento social entre os transeuntes;  

• uso OBRIGATÓRIO de máscaras durante a permanência no local, sendo permitida a retirada somente 

no ato da disputa;  

• disponibilização de álcool em gel e líquido;  

• higienização da área de luta durante o decorrer do evento;  

• não permanência no local do evento fora do horário previsto para a disputa;  

• vetada a entrada ao público rotativo, sendo permitido somente um acompanhante ou couch para 

amparo do participante, observando que o mesmo deverá ser informado no ato da inscrição pelo 

partícipe, estará sujeito a lista de verificação, assim como deverá obrigatoriamente obedecer às regras 

acima descritas.  

A compra dos materiais necessários para realização do evento será feita em etapas. Para os itens da meta 1 – 

aquisição de premiação, meta 2 – aquisição de material gráfico e meta 3 – aquisição de vestimenta, será necessário 

período de antecedência para fabricação personalizada do material a ser utilizado assim como desenvolvimento do 

layout exclusivo para o campeonato para ter tempo hábil de cumprimento do item solicitado. Consta no ofício 
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encaminhado que os itens das metas 1, 2 e 3 serão entregues em sua totalidade em tempo hábil para o evento na data 

de 15 e 16 de maio. 

O serviço de locação meta 4 será determinado pelo melhor custo-benefício das empresas orçadas para cada 

funcionalidade, para averiguação do item solicitado e com respaldo de tempo caso seja necessário substituição 

advinda de qualquer adversidade, nessa etapa será contemplado itens essenciais para o desenvolvimento do evento, 

sendo por exemplo balança – usado para averiguação de peso do atleta; iluminação e backdrop para armação do pódio, 

além de locação do tatame para realização das lutas entre outros. Por fim, será realizado a compra da meta 5, itens 

usados para obedecer ao protocolo de segurança mencionado acima, como máscaras, termômetro, que serão custeados 

pelo termo de fomento e alguns itens custeados pela OSC, como por exemplo álcool em gel, luvas, etc e ainda firmado 

contrato com a empresa prestadora de serviço para cumprimento da meta 6 - contratação de empresa prestadora de 

serviço terceirizado para Equipe de RH, para alinhamento e instrução os quais se subdividem:  

• 1º grupo: contratação do fornecedor de mão de obra braçal, a fim de se dar a montagem e desmontagem do 

evento na data de início para montagem da estrutura e após o término do evento para desmontagem da estrutura 

utilizada no decorrer dos dias, com carga horária de 6 horas para a montagem e 6 horas para desmontagem.  

• 2º grupo: contratação da equipe prestadora de serviço nos dias do evento: haverá orientação das funções 

inerentes a cada responsável para andamento do evento. A equipe prestadora do serviço terceirizado das 

funções: Segurança; Auxiliares de Limpeza; Gerente de Staff; Gerente de T.I., Equipe de fotografia e filmagem; 

STAFF: Chamador de luta; STAFF: Scoreboard; STAFF: Pódio; STAFF: Aferidor de quimonos; Diretor de 

Arbitragem e Árbitros será orientada quanto suas funções. 

A entidade promoverá um evento com o objetivo de competição saudável entre os participantes na cidade de 

Brasília – DF em 15 e 16 de maio de 2021. O evento promoverá aos participantes a pontuação de cada categoria para 

composição do ranking 2021. A FBJJ fará junto com a parceira da Secretaria de Esportes do Distrito Federal via 

Termo de Fomento para a elaboração do evento. O evento contará com a presença de no mínimo 600 participantes 

competindo entre si em suas respectivas categorias e graduações, tendo início as 09:30h e término as 19:30h com 

trinta minutos de carência para mais ou menos, aos participantes excedentes do estipulado nesse plano de trabalho, 

será exigido uma taxa de inscrição de acordo com a categoria de R$ 100,00 para arcar com as seguintes despesas 

compras de luvas, álcool em gel e álcool líquido. Após a finalização do período de inscrições foi registrado 16 

participantes além do previsto neste plano de trabalho. 

A competição se dará inicialmente através da manifestação dos atletas avulsos federados, profissionais e dos 

projetos sociais homologados na instituição para participar do evento e que queiram se inscrever online no site da 

entidade para participação no evento. Aos 10 projetos sociais cadastrados, homologados e devidamente registrados na 

entidade e com localidade de ação em regiões de vulnerabilidade: Sol Nascente, Setor Sul - Gama, Samambaia, São 

Sebastião, Itapoã, Santa Maria, Taguatinga, P Norte – Ceilândia, Planaltina, Guará e Brazlândia será fornecido 

quimonos para que os participantes oriundos dessa realidade participem da competição. A entidade compreende a 

necessidade da aquisição e fornecimento da vestimenta, constata-se que a condição sócio financeira desses projetos é 

parca, posto que os praticantes da modalidade revezam a vestimenta entre si, não havendo quantitativo suficiente de 
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quimonos para que cada um tenha seu material. Doravante o fornecimento do quimono propicia-se a participação no 

evento e subsequentemente no quotidiano do projeto. Essa tramitação da entidade com o contemplado final fica a 

crédito do professor responsável pelo projeto, em razão dele entender a necessidade de cada acompanhado, com 

posterior comprovação e listagem dos contemplados. Sugere-se que os critérios de doação sejam nessa ordem: baixa 

renda e/ou vulnerabilidade social, localização de residência e desempenho individual. Com tal feito a organização 

mira no futuro esportivo do participante objetivando transformação da realidade social da localidade. 

Após o cadastro dos participantes, finalizado o período de inscrições, que será até o dia 11 de maio de 2021, as 

lutas serão divididas em chaves de competição de acordo com categoria sexo, idade, faixa e peso. As chaves de 

competição variam de acordo com as informações dos participantes. Cada chave na modalidade regular compreende 

um peso máximo, um único gênero, um único tipo de faixa e idade entre os participantes e formando fases 

eliminatórias até a chegada do campeão.  

Exemplo da chave de luta, figura 02, abaixo: 

Os participantes são dispostos em eliminatórias em posições opostas 

da chave e se gladiam até a chegada de um campeão. A premiação de cada 

categoria é composta por primeiro, segundo e terceiro lugar, sendo que para 

disputa de terceiro lugar seguirá o critério do perdedor da luta antecedente ao 

campeão da chave. Cada área de luta classificatória é conduzida por um 

árbitro central e um auxiliar, sendo que nas lutas finais a condução da 

arbitragem é feita por um árbitro central mais dois laterais. O evento contará 

com 05 (cinco) áreas de lutas, onde sempre dois participantes lutarão em cada 

uma delas simultaneamente, com previsão de atendimento de 120 atletas por 

cada área de luta, sendo, portanto, 60 lutas em cada área. No sábado será 

realizado pelo período de 8 horas a montagem do evento, concomitante o 

treinamento de equipe e posteriormente ás 17:00h será inicializado a pesagem dos atletas. As lutas ocorreram no 

domingo a partir das 9:00 h da manhã.  

Cronograma de realização do evento 

Data   Hora Ação 

15/05 10:00h Estrutura no ginásio para início da montagem – coordenação geral – meta 4 

15/05 12:00h Entrega dos itens das metas 1, 2, 3, 5 – conforme acordado com os fornecedores 

15/05 12:00h-

13:00h 

Pausa dos colaboradores 

15/05 17:00h Diretrizes e treinamento equipe de arbitragem – diretor de arbitragem e árbitros - meta 6 

15/05 17:00h Diretrizes e treinamento staff para compreensão do sistema – diretor de ti e staffs 

15/05 17:00h  Ação preparatória com a equipe de pronto socorros 
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15/05 17:30h Início PESAGEM dos participantes do evento 

15/05 19:00h Término da montagem do evento 

15/05 20:00h Término da PESAGEM 

15/05 21:00h Término dos treinamentos 

16/05 08:00h Abertura do ginásio para equipe de trabalho 

16/05 08:30h Permissão de entrada para os atletas do cronograma de 09:00h – juvenil/azul/todos os 

pesos e gêneros e parajiu-jitsu 

16/05 09:20h Início das lutas 

16/05 09:30h Permissão de entrada no ginásio para os atletas do cronograma de 10:00h 

adulto/azul/todos os pesos/todos os gêneros e master/azul/todos os pesos e gêneros 

16/05 10:30h Permissão de entrada no ginásio para os atletas do cronograma de 11:00h 

adulto/roxa/todos os pesos e gêneros 

16/05 11:30h Permissão de entrada no ginásio para os atletas do cronograma de 12:00h 

master/roxa/todos os pesos e gêneros 

16/05 12:30h Permissão de entrada no ginásio para os atletas do cronograma de 13:00h kids/todas as 

faixas/todos os pesos e gêneros e infantil/todas as faixas/todos os pesos e gêneros 

16/05 13:30h Permissão de entrada no ginásio para os atletas do cronograma de 14:00h junior/todas as 

faixas/todos os pesos e gêneros e adolescente/todas as faixas/todos os pesos e gêneros 

16/05 14:30h Permissão de entrada no ginásio para os atletas do cronograma de 15:00h 

juvenil/branca/todos os pesos e gêneros e adulto/branca/todos os pesos e gêneros 

16/05 15:30h Permissão de entrada no ginásio para os atletas do cronograma de 16:00h 

master/branca/todos os pesos e gêneros 

16/05 16:30h Permissão de entrada no ginásio para os atletas do cronograma de 17:00h 

adulto/marrom/todos os pesos e gêneros e master/marrom/todos os pesos e gêneros 

16/05 17:30h Permissão de entrada no ginásio para os atletas do cronograma de 18:00h 

adulto/preta/todos os pesos e gêneros 

16/05 18:30h Permissão de entrada no ginásio para os atletas do cronograma de 19:00h 

master/preta/todos os pesos e gêneros 

16/05 19:30h Término das lutas e entrega dos troféus de equipe 

16/05 20:00h Início da desmontagem do evento. 

16/05 00:00h Término da desmontagem do evento. 

17/05 08:00h Início da desmontagem do evento. 

17/05 12:00h Término da desmontagem do evento. 

Além da modalidade inscrita pelo participante na plataforma, (uma das possibilidades do anexo 02), o 

campeonato também conta com uma modalidade de inscrição na hora somente para os medalhistas do evento chamada 

CATEGORIA ABSOLUTO (open gi), nessa categoria agrupa-se pesos e define-se qual é o campeão dentre os 

campeões. As demais categorias do evento estão explicitadas no anexo 01. As lutas geram pontuações ao longo de 
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cada tempo que são usadas como definição dos vencedores, sendo o máximo de 5 minutos por luta podendo terminar 

antes por finalização do oponente, desclassificação ou por ordem da autoridade do tatame (arbitragem), bem como o 

evento é regido pelas regras e normativas do jiu-jítsu brasileiro de acordo com a entidade regulamentadora do esporte. 

Este campeonato contará com 74 colaboradores terceirizados contratados na meta 6 executando suas funções 

para que o evento se desenvolva. Dentre os colaboradores vale ressaltar a importância das linhas de frente sendo elas: 

Coordenador Geral de Evento que facilita e permite a execução do campeonato conforme o planejado, os Seguranças 

atuando para que o evento transcorra com tranquilidade e segurança, a Equipe de Fotografia para o registro deste 

momento, do Diretor de Tecnologia da Informação responsável pelo andamento do sistema de chaveamento e dos 

aparelhos de t.i. utilizados no evento e o Diretor de Arbitragem que com sua vasta experiência no jiu-jitsu provada 

pelo quantitativo de tempo na faixa preta e por seus cursos de qualificação na arbitragem enfatiza a correta aplicação 

das regras do esporte, prevenindo possíveis desentendimentos e servindo como agente esclarecedor a quem interessar.  

Após a finalização de todas as categorias presentes no evento gera-se um ranking geral de pontuação por 

equipes, sendo formado pela pontuação dos participantes do dia e subdividida em: melhor equipe categoria kids (até 

13 anos); melhor equipe categoria juvenil + adulto (até 30 anos); melhor equipe categoria master (sem limite de idade) 

e simultaneamente o ranking Season 2021 é atualizado ao longo do evento através do sistema da pontuação.  

2.7.1 Equipe de RH 

Função Qnt. 

Forma de 

contratação 

do RH 

Profissional a 

ser contratado 

já tem vínculo 

com a OSC? 

Qual? 

Profissional da 

OSC é 

remunerado ou 

Não 

Remunerado 

CARGA 

HORÁRIA DE 

TRABALHO 

NA OSC 

CARGA 

HORÁRIA QUE 

SERÁ 

DESTINADA 

AO PROJETO 

Coordenador 

Geral  
1 CNPJ  Não  Não Não 8HS/DIA 

Segurança 6 CNPJ Não Não Não 8HS/DIA 

Auxiliares de 

Limpeza 
6 CNPJ Não Não Não 8HS/DIA 

Gerente de 

Equipe de Staff 
1 CNPJ Não Não Não 8HS/DIA 

Equipe de 

fotografia e 

filmagem 

3 CNPJ Não Não Não 8HS/DIA 

Staff função 

chamador de 

luta Jiu-Jitsu 

8 CNPJ Não Não Não 8HS/DIA 

Staff função 

scoreboard Jiu-

Jitsu 

8 CNPJ Não Não Não 8HS/DIA 

Staff função 

pódio Jiu-Jitsu 
4 CNPJ Não Não Não 8HS/DIA 

Staff: aferidor 

de quimonos 
3 CNPJ Não Não Não 8HS/DIA 
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2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

✓ Fomento do esporte através do ambiente: Campeonato.  

✓ Aderência dos projetos sociais do Distrito Federal e entorno ao evento.  

✓ Fomento a prática desportiva mensurada através da aderência de atletas ao evento.  

2.9 CROQUI DO EVENTO  

 

Jiu-Jitsu 

Equipe de 

Trabalho para 

Montagem 

10 CNPJ Não Não Não 8HS/DIA 

Equipe de 

Trabalho para 

Desmontagem 

10 CNPJ Não Não Não 8HS/DIA 

Diretor de 

Arbitragem Jiu-

Jitsu 

1 CNPJ Não Não Não 8HS/DIA 

Árbitro 

profissional jiu-

jitsu 

12 CNPJ Não Não Não 8HS/DIA 

Diretor de 

Tecnologia da 

Informação 

1 CNPJ Não Não Não  8HS/DIA 
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3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO 

Cronograma de Execução 

Descrição  Valor Duração 

Início Término 

Aquisição de premiação  R$ 4.765,47 15/05/2021 16/05/2021 

 Aquisição de material gráfico R$ 16.461,00 15/05/2021 16/05/2021 

Aquisição de vestimentas R$ 34.964,80 15/05/2021 16/05/2021 

Locação de material/serviço R$ 56.409,04 15/05/2021 16/05/2021 

Aquisição de Material de Consumo R$ 2.756,00 15/05/2021 16/05/2021 

Contratação de Empresa prestadora de serviço para 

Equipe de RH 

R$ 25.111,02 15/05/2021 16/05/2021 

4.Desembolso da Entidade: pagamento de RH e de fornecedores 

O cronograma de desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à 

entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.  

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o pagamento 

das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipamento 

por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, 

uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido. 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a contratação de 

Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, 

a saber: 

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC 

definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu 

personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para 

serviços acessórios e complementares. 

§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração. 

 

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a 

aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência 

eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por 

crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou 

cheque nominal. 
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§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a 

R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou 

ao território de determinada atividade ou projeto, desde que: 

I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 

II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de 

solicitação formal da organização da sociedade civil. 

Marcar as opções abaixo:  

( x ) Dou ciência do acima informado 

( x ) Não haverá pagamento em espécie 

(    ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir: 

4.1 – Cronograma de Desembolso da Entidade: 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

Aquisição de 

premiação  

1.1.1 Medalhas Maio  

1.1.2 Troféu 1ºlugar Maio 

1.1.3 Troféu 2º lugar Maio 

1.1.4 Troféu 3º lugar Maio 

Meta 2 

Aquisição de 

material gráfico 

2.2.1 Lona Vinílica Maio 

2.2.2 Adesivo de placa de policarbonato Maio 

Meta 3 

Aquisição de 

vestimentas 

3.3.1 Quimonos Maio 

3.3.2 Uniformes Maio 

Meta 4  

Locação de 

material/serviço 

4.4.1 Locação Ambulância Maio 

4.4.2 Locação: Som Maio 

4.4.3 Locação: Alambrado Maio 

4.4.4 Locação: Notebook Maio 

4.4.5 Locação: Backdrop Maio 

4.4.6 Locação: Televisores Maio 

4.4.7 Locação: Rádio Comunicadores Maio 

4.4.8 Locação: Carpete Maio 

4.4.9 Locação: Balança Maio 

4.4.10 Locação: Iluminação Maio 

4.4.11 Locação: Mesas e Cadeiras  Maio 

4.4.12 Locação: Tecido de forração Maio 
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4.4.13 Locação: Tatame Olímpico Maio 

Meta 5  

Aquisição de 

Material de 

Consumo 

5.5.1 Água engarrafada Maio 

5.5.2 Máscaras  Maio 

5.5.3 Termômetro  Maio 

Meta 6  

Contratação de 

Empresa 

prestadora de 

serviço para 

Equipe de RH 

6.6.1 Coordenador Geral Evento Maio 

6.6.2 Segurança Maio 

6.6.3 Auxiliares de Limpeza Maio 

6.6.4 Gerente de Staff Maio 

6.6.5 Equipe de fotografia e filmagem Maio 

6.6.6 STAFF: Chamador de luta  Maio 

6.6.7 STAFF: Scoreboard Maio 

6.6.8 STAFF: Pódio Maio 

6.6.9 STAFF: Aferidor de quimonos Maio 

6.6.10 STAFF: Montagem do evento  Maio 

6.6.11 STAFF: Desmontagem do evento Maio 

6.6.12 Diretor de Arbitragem Maio 

6.6.13 Árbitros Maio 

6.6.14 Copeiros Maio 

6.6.15 Diretor de Tecnologia da Informação Maio 

 

5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE 

RECEITA DIVERSA) 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Fonte de 

Custeio 

Receita 

(O item 

contratado 

irá gerar 

receita? 

Indicar 

valor) 

 

Despesa  

(Se o item 

contratado 

gerar 

receita 

indicar o 

item em 

que o 

recurso 

será 

utilizado) 

Álcool em gel 70% 

antisséptico 420 gr 
Unidade 30 R$ 18,00 R$ 540,00 Inscrição Não - 
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5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 (Aquisição de premiação) 

Etapa 1.1 (Compra de medalhas e troféus) 

Item Descrição Detalhada 

Unidade 

de 

Medida 

(Diária/

Mês/Mts/

Serviço) 

Quant Unid Total 
Valor 

Unit 

Valor 

Total 

Justificativa para 

aquisição/locação com 

memória de cálculo 

1.1.1 

 

Medalhas em metal com 

desenho exclusivo em forma de 

insígnia de gola metálica, alto 

relevo, banho de ouro, prata e 

bronze sem ranhuras, 10mm 

por 10 cm de diâmetro, dupla 

face em relevo, fita em cetim 3 

cm personalizada e sublimada 

em máquina de cores em alta 

resolução, peso aprox 60g.. 

Unidade 1 501 501 R$ 8,78 
R$ 

4.398,78 

Premiação para 1º, 2º e 3º 

lugares: Será premiado 

cada vencedor das 167 

categorias possíveis de 

existência no evento 

sendo 3 medalhas por 

categorias.  

1.1.2 Troféu personalizado base de Unidade 1 3 3 R$ 44,46 R$ 133,38 1 para a 1º equipe 

Álcool líquido 70% 1lt  Unidade 30 R$ 10,00 R$ 300,00 Inscrição Não - 

Luvas descartáveis 

vinilflex ambidestra - 

caixa com 100 unidades 

tamanho M ou G  

Caixa 6 R$ 60,00 R$ 360,00 Inscrição Não - 

Sanitizante Hipoclorito 

de Sódio 2%. Medidas 

aproximadas do produto- 

Comprimento: 35 cm- 

Altura: 35 cm- Largura: 

35 cm- Peso: 5500 g 

Unidade 20 R$ 20,00 400,00 Inscrição Não  -  

Taxa de Inscrição Unidade 16 R$ 100,00 R$ 1.600 Taxa  Sim 

Álcool, 

Luvas e 

sanitizantes 

 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO 

TERMO DE FOMENTO 

 

R$ 1.600,00 
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 madeira com corpo metal, com 

no mínimo 35 cm de altura e 

layout exclusivo do evento. 

colocada, das 03 

categorias premiadas kids; 

adulto+juvenil; master. 

1.1.3 

 

Troféu personalizado base de 

madeira com corpo metal, com 

no mínimo 30 cm de altura e 

layout exclusivo do evento. 

Unidade 1 3 3 R$ 41,40 R$ 124,20 

1 para a 2º equipe 

colocada, das 03 

categorias premiadas kids; 

adulto+juvenil; master. 

1.1.4 

 

Troféu personalizado base de 

madeira com corpo metal, com 

no mínimo 25 cm de altura e 

layout exclusivo do evento. 

Unidade 1 3 3 R$ 36,37 R$ 109,11 

1 para a 3º equipe 

colocada, das 03 

categorias premiadas kids; 

adulto+juvenil; master. 

Valor Total da Etapa 1.1   R$ 4.765,47 

VALOR TOTAL DA META 1    R$ 4.765,47 

Meta 2 (Aquisição de Material Gráfico) 

Etapa 2.1 (Estrutura gráfica) 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade 

de 

Medida 

(Diária/

Mês/Mts/

Serviço) 

Quant

. 

Unid

. 
Total 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Justificativa para 

aquisição/locação com 

memória de cálculo 

2.1.1 

Impressão digital com 

resolução de 1440 dpi, 4/0 

cores, em lona vinílica em 

quadro BOXTRUSS, 

entregue pelo fornecedor. A 

arte será fornecida pela 

FBJJ. 

Metros 190 1 190 R$ 66,90 
R$ 

12.711,00 

Banner de fundo da 

premiação com as 

informações do evento e 

para as fotos oficiais. 1 

banner de 8x3m (24m) 

para o pódio, 1 lonas de 

20x3m (60m) para área de 

aquecimento, 1 lona para 

fotos extra oficiais 

tamanho 8x3m (24m), 1 

banner de entrada ao 

pódio tamanho 

2x1m(2m). 5 lonas 4x4m 

para área de luta (80m) 

2.1.2 

 

Adesivo de vinil Impressão 

digital em adesivo vinílico, 

4/0 cores, 180g impresso 

com resolução de 1440 dpi, 

com 3,00mx0,70m com 

instalação. A arte será 

Unidade 30 1 30 R$ 125,00 
R$ 

3.750,00 

Revestimento de placas de 

policarbonato com logo 

da Federação. São 25 

placas em forma de 

cavalete, ficando uma 

unidade em cada aresta do 
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fornecida pela FBJJ.  tatame 05 áreas de luta = 

15 cavaletes formado por 

2 placas.25 placas x 1 

unidade = 30 adesivos. A 

instalação do adesivo 

deverá ser feita na placa 

no local de evento no 

período da montagem. 

valor Total da Etapa 2.1   R$ 16.461,00 

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 16.641,00 

Meta 3 (Aquisição de vestimenta) 

Etapa 3.1 (Incentivo a projetos sociais) 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade 

de 

Medida 

(Diária/

Mês/Mts/

Serviço) 

Quant

. 

Unid

. 
Total 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Justificativa para 

aquisição/locação com 

memória de cálculo 

3.1.1 

 

Quimonos: Reforço nas 

costas, peito e joelhos, Sarja 

média 100% algodão, Calça 

com elástico e cordão, 

acompanha faixa branca, no 

tamanho M1, M2, M3 e 

M4, e A1 

Unidade 

 

280 

 

1 280 R$ 113,78 
R$ 

31.858,40 

Fornecer quimonos à 

atletas carentes que irão 

competir, como incentivo 

para fomento do esporte 

para projetos sociais 

cadastrados no DF. 28 

quimonos x 10 projetos 

sociais.  

Valor Total da Etapa 3.1   R$ 31.858,40 

Etapa 3.2 (Uniformes) 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade 

de 

Medida 

(Diária/

Mês/Mts/

Serviço) 

Quant

. 

Unid

. 
Total 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Justificativa para 

aquisição/locação com 

memória de cálculo 

3.2.1 

 

Camisa uniforme, material: 

tricoline 100% algodão, 

tipo manga: comprida, tipo 

colarinho: simples, cor: azul 

com bordado exclusivo da 

entidade. 

Unidade 80 1 80 R$ 38,83 
R$ 

3.106,40 

Padronização para equipe 

de trabalho 74 

colaboradores e 6 camisas 

de reserva para o caso de 

algum problema e que 

haja necessidade de troca. 

Valor Total da Etapa 3.2   R$ 3.106,40 
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VALOR TOTAL DA META 3   R$ 34.964,80 

Meta 4 (Locação de material/serviço) 

Etapa 4.1 (Aluguel para a realização do evento) 

Item Descrição Detalhada 

Unidade 

de 

Medida 

(Diária/

Mês/Mts/

Serviço) 

Quant

. 

Unid

. 
Total 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Justificativa para 

aquisição/locação com 

memória de cálculo 

4.1.1 

Ambulância - UTE móvel - 

responsável pela 

ambulância e equipe; 1 

enfermeiro e 2 socorristas 

Diária 1 2 2 
R$ 

1.100,00 

R$ 

2.200,00 

Atendimento inicial 

emergencial demandado 

por eventos envolvendo 

luta para os participantes 

do evento 1 locação x 2 

dias  

4.1.2 

Equipamento de Som: 

Médio porte Kit de Cabos e 

conectores suficientes para 

ligação de todo o sistema. 

02 microfones sem fio, 01 

Mix Console digital 24 

canais, ou superior. -01 

processador digital -01 

Rack de Amplificadores 

Low, Mid, High (caso as 

caixas sejam ativas, 

dispensam-se os 

amplificadores) -04 caixas 

de Altas e médias 

frequências, ou 02 caixas 

do tipo Fall. Som de médio 

porte.  

Diária 1 2 2 
R$3.000,0

0 

R$ 

6.000,00 

Sistema de sonorização 

para eventos de médio 

porte. 1 locação x 2 dias = 

2 diárias 

4.1.3 

Alambrados: Grades de 

delimitação 

de área em material 

metálico medindo 02x01m. 

Diária 200 2 400 R$ 4,50 
R$ 

1.800,00 

Organização e separação 

dos ambientes no evento, 

separação em baias de 

espera de luta, separação 

do pódio e da pesagem. 

200 metros x 2 dias = 400 

metros/diárias. 
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4.1.4 

Aparelhos Laptop 

Processador Intel® Core™ 

i3-9300T (8M de cache, até 

3,80 GHz), com saída 

HDMI. Mais cabeamento 

necessário para conexão em 

TV Digital. 

Diária 10 2 20 R$ 65,79 
R$ 

1.315,80 

 Equipamento necessário 

para marcação de 

pontuação durante o 

decorrer da luta e 

utilização do sistema de 

pontuação total do evento, 

sendo necessário 04 para 

a mesa de scoreboard, 02 

para acompanhamento da 

entrega da premiação, 01 

para a area de 

aquecimento com as 

informações aos 

participantes, 02 para uso 

da captação da chegada 

das informações e 01 de 

contingência para 

possíveis trocas. 10 

locações x 2 dias = 20 

locações/diárias 

4.1.5 

Locação de Backdrop com 

BOXTRUSS Estruturas de 

alumínio especial Q-15 ou 

Q-30, Tiragens estimadas a 

partir de 1 m² 

Diária  260 2 520 R$ 29,90 
R$ 

15.548,00 

Necessário para 

estruturação das lonas 

impressas como 

identificação de fundo de 

pódio e área de 

visibilidade do evento 

durante o tempo de 

execução dele. 180 metros 

x 2 dias = 360 

metros/diárias 

4.1.6 

Televisor Digital de 

40”com saída HDMI ou 

superior e cabeamento 

necessário para distâncias 

de 02m até 20 metros 

Diária 12 2 24 R$ 134,97 
R$ 

3.239,28 

Necessário para conexão 

no notebook com o 

sistema de gerenciamento 

de placar e andamento de 

lutas. Um par para cada 

área de luta com 

visibilidade interna e 

externa para 

acompanhamento e 

transparência de 

pontuação para os 
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envolvidos diretos e 

indiretos do evento, 

totalizando 08 unidades, 

mais 02 Tv’s na área de 

premiação e 02 TV’s na 

área de aquecimento dos 

participantes. 12 locações 

x 2 dias = 24 diárias 

4.1.7 

Rádio Comunicadores 

Comunicador Digital 

Baoefeng UV-5R Escopo 

de 15 km Frequência 

Mínima: 136MHz e 

máxima 520MHz P 1W 

Transmissão recepção: 

VHF 136-174/uhf:400-

520mhz, Visor dual-band, 

freq dupla. Exibir, dual-

standby 128 canais 

Diária 10 2 20 R$ 24,31 R$ 486,20 

Uso para comunicação 

entre os colaboradores do 

evento de modo mais 

rápido e preciso. 

Necessário um em cada 

ponto estratégico do 

evento. 01 para 

scoreboard, 01 para 

coordenador, 01 

chamador, 01 pódio, 01 

para a limpeza, 01 para 

técnico de vídeo, 01 para 

arbitragem, 01 para o 

representante do evento, 

01 para a segurança e 01 

de contingência. 10 

locações x 2 diárias = 20  

4.1.8 

Carpete Forração Textura: 

Plana Construção: 

Agulhado Composição: 

100% polipropileno 

Gramatura: 260g/m2 

Espessura/tufo: 2,5 - 3,00 

mm Largura da peça: 2,00m 

Comprimento da peça: 

70,00m cor azul 

Diária 150 2 300 R$ 36,25 
R$ 

10.875,00 

Forração utilizada ao 

redor do tatame como 

área de espera de luta. 150 

metros x 2 dias = 300 

metros/diárias 

4.1.9 

Balança digital de 

plataforma 40x30cm painel 

digital – 150kg 

Diária 2 2 4 R$ 97,22 R$ 388,88 

Uso para a pesagem dos 

participantes do evento, 

usado para validação do 

peso informado no ato da 

inscrição e conferência de 

aptidão do participante à 

luta e aos adversários. 
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2unx2 dias = 4 diárias 

4.1.10 

Iluminação: canhão Led 

Refletor 36 LedsRgb 

Digital Bivolt 

Diária 3 2 6 R$ 31,78 R$ 190,68 

Uso no pódio para 

premiação dos atletas um 

em cada extremidade mais 

um central. 3unx2dias = 6 

diárias 

4.1.11 

Conjunto de Mesa e 4 

Cadeiras poltronas em 

plástico sem encosto de 

braço, cor branca, material 

polipropileno, resistente a 

carga de 154 kg. 

Diária 20 2 40 R$ 14,69 R$ 587,60 

Necessário para 

acomodação dos 

trabalhadores, além de 

suporte para área de 

pontuação (5un), 

premiação (3un), 

pesagem(5un), direção do 

evento (4un) e área de 

primeiros socorros (3un).  

4.1.12 

Tecido de Forração Oxford 

Preto 100% poliéster 

largura: 1,50m / gramatura: 

150 

Diária 380 2 760 R$ 3,00 
R$ 

2.280,00 

Usado para cobertura das 

estruturas metálicas no 

evento alambrado e jogos 

de mesa.2x1mts x 150 

unidades de alambrado = 

300 mts + 2x2mts por 

mesa x 20 mesas = 80 

metros 

4.1.13 

Locação de Tatame 

Olímpico cobertura: lona de 

vinil com textura efeito 

palha natural de 0,80 mm 

com tecido de reforço de 

poliéster AT, com 

resistência a ruptura de 

140+-21 método ME 646 

especial para prática 

desportiva. Composição: 

espuma de alta densidade, 

reconstituída de grânulos de 

poliuretano de 8mm 

reciclados e aglutinados 

com adesivo especial com 

resistência a compressão de 

600 a 400kg/cm² e com 

densidade de 250kg/m³. 

Diária 160 2 320 R$ 35,93 
R$ 

11.497,60 

Usado para arena das 

lutas do campeonato. 32 

placas por área oficial * 5 

áreas = 160 um *2 dias = 

320 diárias 
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Dimensão: 200x100x40mm  

Base: fundo antiderrapante 

em tela expandida. 

Valor Total da Etapa 3.1   R$ 56.409,04 

Valor Total da Etapa 3 R$ 56.409,04 

Meta 5 (Aquisição de Material de Consumo) 

Etapa 5.1 (Consumo individual dia do evento) 

Item Descrição Detalhada 

Unidade 

de 

Medida 

(Diária/

Mês/Mts/

Serviço) 

Quant

. 

Unid

. 
Total 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Justificativa para 

aquisição/locação com 

memória de cálculo 

5.1.1 
Água mineral sem gás 

500ml/ garrafa 
Unidade 1080 1 1080 R$ 0,70 R$ 756,00 

Compra de água potável 

para os colaboradores do 

evento de forma 

individual, devido ao 

fechamento dos 

bebedouros coletivos. 

Média 3lts por pessoa 

=(6unx500ml) * 74 

pessoas = 480 unidades 

Compra de água potável 

para os atletas do evento 

de forma individual, 

atendendo o protocolo de 

segurança contra a 

proliferação do corona 

vírus, devido ao 

fechamento dos 

bebedouros coletivos. 

Média 1 unidade por 

pessoa*600 pessoas = 600 

unidades, o atleta terá 

direito na área de 

aquecimento, pois ele 

deverá se retirar do 

ginásio ao término da luta, 

sendo no máximo uma 

hora de o tempo de 
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permanência. 

5.1.2 

Máscaras protetora de 

tecido neoprene com corte a 

laser e abertura para apoio 

auricular. Tamanho 10cm. 

Unidade 450 1 450 R$ 4,00 
R$1.800,0

0 

Usado como equipamento 

de proteção individual 

para cada colaborador 

com troca de 3 em 3 horas 

do par de luvas atendendo 

o protocolo de segurança. 

74 pessoas * 3unidades *2 

dias = 444 unidades +6 

unidades sobressalentes. 

5.1.3 

Termômetro digital 

infravermelho. Duas 

unidades de temperatura 

para conversão: Fahrenheit 

ou Celsius. Cor: Branco 

Faixa de medição: 34.0 A 

42.9 Celsius Tempo de 

medição de temperatura: 2 

segundos. Melhor distância 

de medição: 3-5cm Modo 

de exibição: display LCD 

Desligamento automático: 

sem uso por cerca de 20 

segundos Fonte de 

alimentação: 2 pilhas 

alcalinas AAA 

Unidade 2 1 2 R$ 100,00 R$ 200,00 

Usado para aferição de 

temperatura de todos os 

participantes, sem 

exceção, incluindo 

colaboradores e qualquer 

outra pessoa, atendendo o 

protocolo de segurança. 

Sendo 01 para cada 

entrada do ginásio. 

Valor Total da Etapa 5.1    R$ 2.756,00 

VALOR TOTAL DA META 5   R$ 2.756,00 

Meta 6 Contratação de Empresa prestadora de serviço para Equipe de RH 

Etapa 6.1 (Colaboradores do evento) 

Item Descrição Detalhada 

Unidade 

de 

Medida 

(Diária/

Mês/Mts/

Serviço) 

Quant Unid Total 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Justificativa para 

aquisição/locação com 

memória de cálculo 

6.1.1 

Coordenador Geral  

Coordenar a fase de 

estruturação do projeto; 

Diária 1 2 2 R$ 416,67 R$ 833,34 

Coordena evento, 

acompanha sua execução, 

formaliza propostas, 
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monitorar as atividades 

desenvolvidas a fim de 

garantir a boa execução do 

objeto pactuado; bem como 

auxiliar os demais 

profissionais na execução 

das atividades por ele 

desenvolvidas; acompanhar 

e monitorar de forma 

periódica as atividades 

desenvolvidas no projeto; e 

assegurar a visibilidade do 

projeto, utilizando as 

orientações de identificação 

visual da Secretaria 

Especial do Esporte. Carga 

horária 8h/dia 

 

realiza follow-up dos 

fechamentos dos negócios 

e avalia resultados. 

Responsável pelo 

andamento do evento, 

croqui do evento, sistema 

usado e estrutura – Carga 

horária 8h/dia. 1 

colaborador x 2 dias = 2 

diárias  

6.1.2 

Segurança diurno 

desarmado. Assegurar que o 

evento transcorra com 

tranquilidade, zela pela 

segurança das pessoas, do 

patrimônio e pelo 

cumprimento das leis e 

regulamentos. Carga 

horária 8hs/dia 

 

Diária 6 2 12 R$ 150,00 
R$ 

1.800,00 

Responsável pela 

proteção, sendo 02 na 

entrada da área de 

aquecimento para evitar 

fluxo indevido na área de 

concentração, 02 no local 

de premiação para evitar 

possíveis aglomerações, 

01 para controle de fluxo 

na área de luta e 01 para 

efetuar revezamento de 

locais e intervalo de 

descanso. 6 profissionais 

x 2 dias de evento = 12 

diárias 

6.1.3 

Auxiliares de Limpeza 

Prestador responsável por 

auxiliar na limpeza e 

conservação do local e 

ambiente. Responsável pela 

organização física do 

espaço 8hs/dia 

Diária  6 2 12 R$ 150,00 
R$ 

1.800,00 

Serão 01 colaborador para 

o banheiro masculino, 01 

colaborador para o 

banheiro feminino, 02 

colaboradores para área 

comum incluindo 

arquibancadas, entrada no 

ginásio e corredores, 02 
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colaboradores para área 

interna do ginásio, dentro 

do alambrado para 

limpeza do tatame quando 

solicitado, recolhimento 

de objetos deixados pelos 

participantes, entre outros.  

6 profissionais x 2 dias de 

evento = 12 diárias 

6.1.4 

Gerente de Equipe de Staff 

Profissional com técnico ou 

superior na área de gestão. 

Supervisionar as atividades 

de outros funcionários e 

aconselhar responsável pelo 

andamento das lutas nos 

horários previstos, 

colocação dos participantes 

na baia correspondente, 

prezar pelo bom andamento 

e fiscalização das demais 

funções inerentes ao Staff. 

Carga horária 8h/dia. 

Diária 1 2 2 R$ 295,00 R$ 590,00 

Responsável por treinar e 

orientar a equipe 

contratada para realizar as 

funções no decorrer do 

evento. 1 profissional x 2 

dias de evento = 2 diárias 

6.1.5 

Equipe de fotografia e 

filmagem. Captar imagens 

do evento como um todo 

por meio de técnicas de 

iluminação e 

enquadramento, com o uso 

de máquinas fotográficas, 

lentes e filmes. Carga 

horária 8hs/dia. 

Diária 3 2 6 R$ 250,00 
R$ 

1.500,00 

Responsável pelo registro 

fotográfico do evento 02 

fotógrafos com 

equipamento de registro e 

1 cameraman. 3 

profissionais x 2 dias de 

evento = 6 diárias 

Profissionais para 

cobertura oficial total do 

evento, com filmagens, 

fotos e reportagens  

6.1.6 

Staff função chamador de 

luta Jiu-Jitsu O chamador 

deverá fazer a chamada dos 

participantes para a área de 

concentração; assim como 

inserir as duplas 

combatentes em suas 

Diária 8 2 16 R$ 140,00 
R$ 

2.240,00 

Responsável pela busca 

do participante na área de 

aquecimento para a área 

de luta 8hs/dia. 

Necessário um para cada 

área de luta com 3 para 

revezamento e descanso 
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respectivas áreas de 

concentração e luta. Carga 

horária 8hs/dia. 

Qualificação: ensino médio 

6.1.7 

Staff função scoreboard Jiu-

Jitsu. Responsável pela 

inserção dos dados de 

pontuação e penalidades 

comandadas pelo árbitro da 

luta. Indica a colocação dos 

participantes da disputa.  

Carga horária 8hs/dia. 

Qualificação: ensino médio 

com destreza para uso de 

computador. 

Diária 8 2 16 R$ 140,00 
R$ 

2.240,00 

Responsável por 

alimentar o placar com os 

resultados da luta 8h/dia, 

necessário 01 para cada 

área de luta mais 04 para 

revezamento entre todos 

os staffs (curingas). 08 

profissionais x 2 dias de 

evento = 16 diárias 

6.1.8 

Staff função pódio jiu-Jitsu  

O STAFF de entrega de 

medalhas será totalmente 

responsável pelas medalhas 

e troféus por equipes. 

Responsável pela 

premiação: entrega das 

medalhas, troféu por equipe 

dos participantes 8hs/dia. 

Qualificação: ensino médio 

com destreza para uso de 

computador. 

Diária 3 2 6 R$ 140,00 R$ 840,00 

01 para entrega da 

premiação, 01 para 

acompanhamento dos 

vencedores e 01 para 

chamada no microfone. 3 

profissionais x 2 dias de 

evento = 6 diárias 

6.1.9 

Staff: aferidor de quimonos 

Jiu-Jitsu. Os medidores de 

kimono terão de ser 

rigorosos com as medidas 

exigidas. Carga horária 

8hs/dia. Qualificação: no 

mínimo faixa roxa de jiu-

jítsu. 

Diária 4 2 8 R$ 140,00 
R$ 

1.120,00 

Responsável pela 

conferência do padrão 

aceitado para o evento 

8hs/dia. Necessário para a 

conferência das regras em 

relação a vestimenta dos 

participantes evitando 

possíveis deslizes, 

necessário um para cada 

100 participantes. 04 

profissionais x 2 dias de 

evento = 08 diárias  

6.1.10 Equipe de Trabalho para 

Montagem. Mão de obra 
Diária 10 1 10 R$ 120,00 

R$ 

1.200,00 

Operação realizada 

anterior a data do evento.  
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utilizada para armação da 

estrutura a ser usada no dia 

do evento. Carga horária 

8hs/dia.Qualificação: sem 

exigência. 

Mão de obra braçal, 

necessário 05 montadores 

de tatame, 02 para 

montagem dos banner e 

03 para montagem do 

alambrado. 10 

profissionais x 1 dia de 

montagem = 10 diárias 

6.1.11 

Equipe de Trabalho para 

Desmontagem da estrutura 

usada no evento. Mão de 

obra utilizada para armação 

da estrutura a ser usada no 

dia do evento. Carga 

horária 8hs/dia. 

Qualificação: sem 

exigência. 

Diária 10 1 10 R$ 120,00 
R$ 

1.200,00 

Operação realizada após o 

término do evento. Mão 

de obra braçal. Necessário 

05 desmontadores de 

tatame, 02 para 

desmontagem de banner e 

03 para desmontagem do 

alambrado. 10 

profissionais x 1 dia de 

desmontagem = 10 diárias 

6.1.12 

Diretor de Arbitragem Jiu-

Jitsu. Necessário para o 

cumprimento das regras que 

regem o campeonato de Jiu-

Jitsu e instrução para os 

demais árbitros. Fornece o 

curso de alinhamento das 

regras do evento e retira 

dúvidas de todos os 

participantes quanto as 

regras da modalidade. 

Individuo com maior tempo 

de faixa preta que os 

demais no mínimo 4º grau 

(14 anos), com mais 

experiência e na 

qualificação de 

PROFESSOR dos árbitros. 

8hs/dia 

Diária 1 2 2 R$ 377,17 R$ 754,34 

Responsável por fazer 

cumprir as regras, 

01profissional x 2 diárias 

= 2 diárias. 

6.1.13 

Árbitro profissional jiu-

jitsu. Responsável por fazer 

cumprir as regras, o 

regulamento e o espírito do 

Diária 12 2 24 R$ 320,00 
R$ 

7.680,00 

Desempenha a aplicação 

das regras inerentes a luta 

no momento da mesma 

8hs/dia. Necessário Dois 
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jogo ou desporto ao qual 

estão submetidos e intervir 

sempre que necessário, no 

caso quando uma regra é 

violada ou algo incomum 

ocorre. Exigência diploma 

de faixa preta reconhecido 

por uma instituição 

homologadora da 

modalidade, sem exigência 

de tempo mínimo. Carga 

horária 8hs/dia. 

árbitros por área de luta 

mais 02 para 

revezamento. 12 

profissionais x 2 dias de 

evento = 24 diárias. 

Necessário Dois 

profissionais por área de 

luta para revezamento  

6.1.14 

Copeiro Prestador 

responsável por auxiliar na 

entrega da garrafa de água 

para os atletas e 

colaboradores além da 

limpeza e conservação do 

local. Responsável pela 

entrega e controle da água 

8hs/dia 

Diária  2 2 4 R$ 120,00 R$ 480,00 

Será 02 colaboradores 

para revezamento, 

controle e entrega da água 

para os atletas e 

colaboradores além de 

recolhimento das garrafas 

deixadas pelos 

participantes.2 

profissionais x 2 dias de 

evento = 4 diárias 

6.1.15 

Diretor de Tecnologia da 

Informação, responsável 

pela manutenção do 

sistema, averiguação dos 

equipamentos eletrônicos, 

auxílio e suporte para os 

usuários do sistema. 

Necessária formação 

técnica na área de TI. 

8hs/dia 

Diária 1 2 2 R$ 416,67 R$ 833,34 

01 colaborador por evento 

x 2 dias de evento = 2 

diárias. 

Valor Total da Etapa 6.1 R$ 25.111,02 

VALOR TOTAL DA META 6 R$ 25.111,02 

VALOR TOTAL DAS METAS R$ 140.467,33 

 

6.1 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 140.467,33 
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A estratégia de divulgação do FBJJ Centro-Oeste Brasileiro jiu-jítsu pro inicia-se pela sua identificação, por 

meio de material promocional alusivo ao evento. Haverá postagem de conteúdo com o branding do evento e 

imagens nos perfis das mídias sociais: facebook e instagram @fbjj.oficial /@soucompetidor, com ênfase na 

promoção durante o mês de março e abril, já nas proximidades do evento. 

 

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de placas no tamanho 3m por 0,70m, 

banner do pódio tamanho 8mx3me banner de mídia social tamanho 6mx3m expostos no dia do evento. 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Martins - PRB  R$ 140.467,33 

2 Inscrições  R$ 1600,00 

Total R$ 142.067,33 

 

Brasília, 12 de maio de 2021 

 

 

__________________________________________________  

DIRIGENTE 
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ANEXO 01 

REGRAS EVENTO 
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Anexo 02: categorias  gênero/idade/faixa/peso/nº participantes 

Boys Gi/Kids 1/Grey/24KG/2 

Boys Gi/Kids 2/Yellow/30KG/2 

Boys Gi/Kids 3/Grey/27KG/2 

Boys Gi/Kids 3/Yellow/50KG/2  

Girls Gi/Infant/Yellow/36KG/2 

Girls Gi/Teen/Orange Green/63KG/3 

Girls Gi/Junior/Orange Green/75KG/2 

Juvenile male/Juvenile/White/94KG/2 

Boys Gi/Teen/White/84KG/2 

Juvenile male/Juvenile/White/81KG/2 

Girls Gi/Junior/Orange Green/52KG/2 

Girls Gi/Teen/White/80KG/2 

Boys Gi/Teen/Orange Green/46KG/2 

Girls Gi/Kids 3/Grey/28KG/1 

Boys Gi/Teen/Orange Green/84KG/1 

Boys Gi/Kids 2/Grey/23KG/2 

Girls Gi/Kids 2/Grey/29KG/2 

Girls Gi/Kids 2/Grey/25KG/3 

Boys Gi/Kids 3/White/27KG/2 

Girls Gi/Kids 3/Yellow/36KG/2 

Boys Gi/Kids 2/Grey/26KG/5 

Boys Gi/Kids 3/Yellow/38KG/4 

Boys Gi/Kids 3/Grey/34KG/2 

Boys Gi/Kids 3/White/38KG/1 

Boys Gi/Infant/Yellow/62KG/3 

Boys Gi/Infant/Grey/38KG/3 

Girls Gi/Infant/Grey/44KG/1 

Boys Gi/Infant/Yellow/42KG/1 

Boys Gi/Infant/Orange/42KG/3 

Boys Gi/Infant/Yellow/38KG/1 

Boys Gi/Infant/Orange/50KG/1 

Boys Gi/Junior/Orange Green/55KG/1 

Boys Gi/Junior/White/66KG/1 

Girls Gi/Junior/White/52KG/1 

Girls Gi/Junior/Yellow/52KG/1 

Boys Gi/Junior/Orange Green/78KG/1 

Boys Gi/Junior/Orange Green/45KG/1 

Boys Gi/Junior/Orange Green/50KG/1 

Boys Gi/Junior/Yellow/60KG/4 

Boys Gi/Junior/Yellow/45KG/3 

Boys Gi/Junior/White/60KG/1 

Boys Gi/Junior/Yellow/41KG/1 

Boys Gi/Teen/White/56KG/6 

Boys Gi/Teen/Orange Green/62KG/4 

Boys Gi/Teen/Orange Green/72KG/4 

Girls Gi/Teen/Orange Green/57KG/1 

Boys Gi/Teen/Orange Green/56KG/3 

Juvenile female/Juvenile/Blue/57KG/9 

Juvenile male/Juvenile/Blue/81KG/5 

Juvenile male/Juvenile/Blue/73KG/3 

Juvenile female/Juvenile/Blue/82KG/5 

Juvenile male/Juvenile/Blue/60KG/4 

Juvenile male/Juvenile/Blue/66KG/1 

Juvenile male/Juvenile/Blue/94KG/5 

Juvenile male/Juvenile/White/66KG/1 

Juvenile female/Juvenile/White/82KG/1 

Juvenile female/Juvenile/White/63KG/4 

Juvenile male/Juvenile/White/73KG/1 

Juvenile male/Juvenile/White/60KG/4 

Male/Adult/White/69KG/6 

Male/Adult/White/120KG/1 

Male/Adult/White/62KG/1 

Female/Adult/White/55KG/5 

Male/Adult/White/94KG/0 

Male/Adult/Purple/56KG/6 

Male/Adult/Purple/62KG/8 

Male/Adult/Purple/69KG/10 

Male/Adult/Purple/77KG/7 

Male/Adult/Purple/120KG/6 

Male/Adult/Purple/94KG/8 

Male Gi Open/Blue/Adult/77KG/7 

Male Gi Open/Blue/Adult/120KG/1 

Female Gi Open/Brown/Black/Adult/95KG/5 

Male Gi Open/Purple/Adult/77KG/8 

Male Gi Open/Purple/Adult/120KG/4 

Female Gi Open/Blue/Purple/Adult/95KG/3 

Female/Adult/Brown Black/70KG/6 

Male/Adult/Black/69KG/4 
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Male/Adult/Black/77KG/5 

Male/Adult/Black/85KG/6 

Male/Adult/Black/94KG/7 

Male/Adult/Black/120KG/7 

Male/Adult/Purple/85KG/6 

Male Gi Open/Brown/Adult/77KG/7 

Male Gi Open/Brown/Adult/120KG/4 

Female Gi Open/Blue/Purple/Adult/95KG/6 

Male/Adult/White/85KG/5 

Male/Adult/Blue/62KG/14 

Male/Adult/Blue/69KG/6 

Male/Adult/Brown/77KG/4 

Male/Adult/Brown/69KG/5 

Male/Adult/Brown/85KG/3 

Male/Adult/Brown/120KG/1 

Male/Adult/Brown/94KG/8 

Female/Adult/Blue/62KG/3 

Female/Adult/Purple/62KG/5 

Female/Adult/White/95KG/3 

Female/Adult/White/62KG/5 

Female/Adult/White/70KG/10 

Male/Adult/Blue/56KG/18 

Male/Adult/Blue/77KG/6 

Male/Adult/Blue/85KG/6 

Male/Adult/Blue/94KG/6 

Male/Adult/Blue/120KG/6 

Female/Adult/Blue/55KG/5 

Female/Adult/Blue/95KG/3 

Female/Adult/Purple/70KG/1 

Female/Adult/Purple/95KG/4 

Male/Adult/White/77KG/10 

Male/Master 1/Black/94KG/8 

Male/Master 1/Black/120KG/1 

Male/Master 2/Purple/77KG/6 

Male/Master 2/Purple/85KG/6 

Male/Master 2/Purple/94KG/3 

Male/Master 1/White/77KG/3 

Male/Master 1/White/85KG/3 

Male/Master 1/White/94KG/5 

Male/Master 1/Purple/69KG/3 

Male/Master 1/Purple/77KG/5 

Male/Master 2/Black/56KG/1 

Male/Master 1/Black/62KG/4 

Male/Master 1/Black/69KG/4 

Male/Master 1/Black/77KG/5 

Male/Master 1/Black/85KG/1 

Male Gi Open/Black/Master 1/77KG/5 

Male Gi Open/Black/Master 1/120KG/4 

Male/Master 1/Purple/85KG/3 

Male/Master 1/Purple/94KG/5 

Male/Master 2/Purple/120KG/5 

Male/Master 2/Black/69KG/4 

Male/Master 2/Black/77KG/7 

Male/Master 2/Black/85KG/7 

Male/Master 2/Black/94KG/1 

Male/Master 2/Black/120KG/1 

Male/Master 3/Black/120KG/3 

Male/Master 1/Blue/85KG/4 

Male/Master 1/Blue/77KG/3 

Male/Master 2/Blue/77KG/1 

Male/Master 2/Blue/94KG/3 

Male/Master 1/White/120KG/3 

Male/Master 2/White/77KG/1 

Male/Master 2/White/120KG/4 

Male/Master 3/Black/94KG/1 

Male/Master 3/Black/85KG/3 

Male/Master 3/Black/77KG/4 

Male/Master 1/Brown/69KG/1 

Male/Master 1/Brown/77KG/1 

Male/Master 1/Brown/85KG/3 

Male/Master 1/Brown/94KG/1 

Male/Master 1/Brown/120KG/6 

Male/Master 2/Brown/77KG/1 

Male/Master 2/Brown/85KG/1 

Male/Master 2/Brown/94KG/1 

Male/Master 2/Brown/120KG/5 

Male/Master 1/Blue/69KG/5 

Male/Master 1/Blue/94KG/3 

Male/Master 2/Blue/85KG/1 

Male/Master 2/Blue/69KG/1 

Male/Master 2/Blue/120KG/7 
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