
 
 

 

COACH –

 
 

GRADUAÇÃO MÍNIMA: FAIXA PRETA 

 

CREDENCIAMENTO: O COACH deverá informar o(s) nome do(s) atletas(s) do qual será COACH 

no ato do check-in e apresentar um documento de identificação e 

não tenha a carteirinha, apresentar cópia ou foto do certificado de Faixa Preta).

 

INGRESSO: O COACH terá acesso gratuito ao evento.

 

ACESSO A ÁREA DE LUTA E ÁREA DE AQUECIMENTO:

O COACH deverá apresentar o documento de identifica

COACH para acessar estas áreas.

 

NORMAS DE CONDUTA DO COACH:

 O COACH não poderá levantar

sentado na área indicada até o final do combate. Em caso de ocorrência receberá 

advertência (amarela). 

 O COACH não poderá interferir na arbitragem ou mesário e qualquer integrante da 

equipe de produção, devendo esclarecer os ponto de dúvida apenas após o 

encerramento da luta com o coordenador de arbitragem (ou quando ele estiver 

disponível para atendimento). Em caso de ocorrência receberá advertência (

 Fica severamente vedada a utilização de palavras de baixo calão ou qualquer tipo de 

agressão verbal ou física. Em caso de ocorrência receberá advertência (

atleta estará automaticamente desclassificado (e passível de punição quanto a 

proibição de participação em campeonatos organizados pela Pro Sports em 2020)

 

PUNIÇÕES: Em caso de DUAS advertências amarelas o COACH será retirado da área 

reservada (advertência vermelha). Para ocorrência mais graves poderá ser retirado do 

evento e o atleta punido com a desclassificação. 
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FAIXA PRETA  

: O COACH deverá informar o(s) nome do(s) atletas(s) do qual será COACH 

in e apresentar um documento de identificação e carteirinha da CBJJ (caso 

não tenha a carteirinha, apresentar cópia ou foto do certificado de Faixa Preta).

O COACH terá acesso gratuito ao evento. 

ACESSO A ÁREA DE LUTA E ÁREA DE AQUECIMENTO: 

O COACH deverá apresentar o documento de identificação juntamente com a CREDENCIAL DE 

COACH para acessar estas áreas. 

NORMAS DE CONDUTA DO COACH: 

O COACH não poderá levantar-se durante o tempo de luta. Devendo permanecer 

sentado na área indicada até o final do combate. Em caso de ocorrência receberá 

 

O COACH não poderá interferir na arbitragem ou mesário e qualquer integrante da 

equipe de produção, devendo esclarecer os ponto de dúvida apenas após o 

encerramento da luta com o coordenador de arbitragem (ou quando ele estiver 

para atendimento). Em caso de ocorrência receberá advertência (

Fica severamente vedada a utilização de palavras de baixo calão ou qualquer tipo de 

agressão verbal ou física. Em caso de ocorrência receberá advertência (

atleta estará automaticamente desclassificado (e passível de punição quanto a 

ão de participação em campeonatos organizados pela Pro Sports em 2020)

o de DUAS advertências amarelas o COACH será retirado da área 

reservada (advertência vermelha). Para ocorrência mais graves poderá ser retirado do 

evento e o atleta punido com a desclassificação.  

 

BENEFÍCIOS E RESPONSABILIDADES 

: O COACH deverá informar o(s) nome do(s) atletas(s) do qual será COACH 

carteirinha da CBJJ (caso 

não tenha a carteirinha, apresentar cópia ou foto do certificado de Faixa Preta). 
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equipe de produção, devendo esclarecer os ponto de dúvida apenas após o 

encerramento da luta com o coordenador de arbitragem (ou quando ele estiver 

para atendimento). Em caso de ocorrência receberá advertência (vermelha). 

Fica severamente vedada a utilização de palavras de baixo calão ou qualquer tipo de 

agressão verbal ou física. Em caso de ocorrência receberá advertência (vermelha) e o 

atleta estará automaticamente desclassificado (e passível de punição quanto a 
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