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RANKING TRÍPLICE COROA 2016 
 

A Tríplice Coroa, no meio esportivo, é um título dado aos atletas que conquistam 
a melhor classificação nos três mais importantes campeonatos da temporada. A novidade 
deste ano é que a Pro Sports BJJ criou um Ranking específico para as três últimas Etapas do 
Circuito da Copa Prime (V, VI e VII Etapa de 2016), consagrando ao final do ano os atletas 
que conquistarão a melhor classificação, auferindo à eles um título inédito, o de Campeão 
da Tríplice Coroa BJJ. 

 

REGRAS DO RANKING TRÍPLICE COROA PRO SPORTS  

Para a classificação do ranking da Tríplice serão somados e considerados os 
pontos auferidos aos atletas ganhadores das Categorias de Peso e nas Categorias Absoluto 
que tiverem participados das três últimas Etapas do Circuito Prime. 

1. COMPETIÇÕES VÁLIDAS: V Etapa, VI Etapa e VII Etapa da Copa Prime de 2016 

2. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO: 

1º COLOCADO NA CATEGORIA DE PESO E/OU ABSOLUTO 18 PONTOS 

2º COLOCADO NA CATEGORIA DE PESO E/OU ABSOLUTO  6 PONTOS  

3º COLOCADO NA CATEGORIA DE PESO E/OU ABSOLUTO  3 PONTOS  

 

3. CATEGORIAS AGRACIADAS COM O TÍTULO DA TRÍPLICE COROA 2016: 

O TÍTULO de Campeão da Tríplice será destinado aos campeões das seguintes categorias: 

- BEGINNER: 1o colocado Ranking Geral Adulto Masculino Faixa Branca e Azul 

- ADVANCER: 1o colocado Ranking Geral Adulto Masculino Faixa Roxa, Marrom e Preta 

- MASTER: 1o colocado Ranking Geral Master 1, 2 e 3 Masculino (todas as faixas) 

- FEMININO/NO GI: 1o colocada Ranking Geral Feminino e NO GI Adulto Masculino 

(Iniciante, Intermediário e Avançado)  

 

 

IMPORTANTE: 

 Pontos no Ranking não serão transferidos de uma graduação para outra. 

 Pontos no Ranking não serão transferidos de uma divisão de idade para outra. 
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4. SÍNTESE DE VALIDAÇÃO DOS PONTOS:  

 Os atletas que estiverem sozinhos na chave na categoria de peso ou que forem os 
únicos de uma mesma equipe na chave, pontuarão no Ranking da Tríplice Coroa, porém 
não no campeonato, conforme normativas. 

 

5. CRITÉRIOS DE DESEMPATE - Ranking Tríplice Coroa 

Em caso de empate, entre dois ou mais atletas, serão utilizados respectivamente 
os seguintes critérios para o desempate para a concessão do primeiro lugar  e 
Título ao atleta que tiver: 

1º Maior número de primeiro lugar na Tríplice Coroa;  

2º Maior número de primeiro lugar nos Absolutos na Tríplice Coroa;  

3º Maior número de segundo lugar na Tríplice Coroa; 

4º Maior número de terceiro lugar na Tríplice Coroa; 

5º Sorteio (atualizado em 20.10.2016);. 

 

6. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - CAMPEÕES BEGINNER, ADVANCED, MASTER E 
FEMININO/NO GI:  

  

No ano de 2016, será auferido aos atletas destaque da Tríplice Coroa das categorias 
elencadas acima os seguintes benefícios: 

Premiação Seleção Prime – Tríplice Coroa: 

Vaga na Seleção Prime de Jiu-Jitsu 2016 + Passagem aérea para o Pan-Americano de Jiu-
Jitsu IBJJF  

Cidade destino Competição: Irvine - Califórnia – Estados Unidos 

 Cidade de embarque e retorno: Porto Alegre - Brasil 

Quantidade Total de benefícios: 04 vagas da Comitiva da Seleção + 04 passagens 
aéreas com destino à Los Angeles. 

Através desse incentivo a Pro Sports deseja contribuir para o avanço contínuo e 
gradativo na performance dos atletas de alto rendimento. Tendo como premissa 
incentivar a prática profissional esportiva, premiando os campeões da Copa Prime com 
títulos de elevado mérito nacional e benefícios para a participação dos melhores torneios 
internacionais.  
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7. HABILITAÇÃO NA SELEÇÃO PRIME 

 

Para a concessão ao benefício (Passagem aérea – Pan-Americano de Jiu-Jitsu IBJJF – 
EUA), os atletas deferidos deverão acatar com as seguintes determinações: 

I) Os atletas vencedores deverão apresentar as seguintes documentações até o dia 05 de 
Dezembro de 2016: 
 

- Cópia do passaporte (validade item “ii”); 
 

- Visto para os Estados Unidos (validade item “ii”); 
 

- Cópia do CPF e Carteira de Identidade; 
 

- Termo de Responsabilidade Seleção Prime (assinado) e 
 

- Cadastro na Seleção Prime do Atleta devidamente preenchido assinado pelo atleta 
e professor responsável. 
 

II) O passaporte deverá ter validade mínima até dezembro de 2017. 
 
III) Caso o atleta não apresente as documentações solicitadas nos incisos i e ii dentro do 
prazo pré-estabelecido o atleta perderá o direito a premiação e estará automaticamente 
desclassificado ao recebimento do prêmio. 

IV) Se por ventura o atleta campeão não apresente as documentações solicitadas para 
habilitação na Seleção PRIME de Jiu-Jitsu, dentro do prazo pré-estabelecido, a premiação 
será automaticamente repassada para o segundo colocado que deverá apresentar as 
documentações até o dia (10.12.2016), se por ventura o segundo colocado também não 
apresente as documentações na data prevista para habilitação na Seleção Prime a 
premiação será destinada ao terceiro colocado, que deverá enviar as documentações até 
o dia (15.12.2016). Caso não seja homologada a habilitação ao segundo colocado por não 
apresentar as documentações em tempo hábil à premiação ficará a critério da entidade 
Proponente do convênio. 

V) A data da passagem será no período da competição (Pan Americano de Jiu Jitsu IBJJF 
2017– conforme categoria ganhadora) e será estipulada pela entidade Proponente. 

VI) Sob hipótese nenhuma, haverá substituição ou reembolso de passagem. 
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VII) Os atletas ganhadores da passagem farão parte da Seleção Prime de Jiu- Jitsu 
que representarão o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Porto Alegre na 
competição, conforme normas estabelecidas no termo de compromisso assinado entre a 
entidade Proponente, atletas e professores. 

VIII) Os atletas vencedores deverão estar cientes e de acordo com as cláusulas propostas 
no Termo de Responsabilidade para o Cadastramento na Seleção Prime e benefícios. O 
descumprimento de qualquer clausula implicará na devolução integral do benefício, além 
das penalidades impostas no item 4 do presente documento. 

 

8. PENALIDADES PELO NÃO CUMPRIMENTO NORMATIVAS – EDITAL DE COMPETIÇÃO E 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

O atleta e/ou professor que não cumprir com as exigências previamente 

estabelecidas nos Editais de Competição e Termo de Responsabilidade receberá como 

sanção a não computação dos pontos auferidos nas competições do ano consecutivo para 

o Ranking da Tríplice Coroa da Pro Sports e do Circuito Copa Prime 2017, perdendo o 

benefício de concorrer aos Títulos e  premiações. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 


