
	   	   	  
 
 

 
COMUNICADO IMPORTANTE 

 
 
Sirvamos do presente para fazer algumas elucidações sobre o Título inédito da Tríplice e as 
manifestações e pleitos da categoria feminina. 
  
Compreendemos e sabemos de todo o esforço e dedicação dos atletas, tanto do sexo feminino quanto 
do masculino, e buscamos sempre colocar os atletas no centro de nossas ações, por isso nos 
empenhamos tanto para conseguir produzir competições de qualidade e para formar grandes seleções 
de atletas que vêm representam o Jiu-Jitsu do Rio Grande do Sul nas principais competições nacionais e 
internacionais da modalidade. 
  
No Brasil estamos vivendo uma época de incertezas político econômica na qual muitas pessoas tendem 
a tomar posições inflexíveis, sem analisar o histórico real dos fatos e versões. Além disso a esfera 
econômica do nosso país também foi afetada, o que reduziu ou quase extinguiu as ações de patrocínio 
do setor privado e público para as competições. 
  
Diante de toda essa conjuntura de fatos, as premiações para as Seleções Prime para competições 
internacionais foram quase inviabilizadas, mas conseguimos 
mesmo nesse cenário de incertezas criar de um Título inédito, premiando os melhores atletas com 
passagens aéreas para o Pan, além das 10 vagas para a Seleção Top Ranking para o Mundial de Jiu-
Jitsu, nos Estados Unidos. 
  
Infelizmente para o Título da Tríplice Coroa tivemos que fazer a junção de categorias (e não a exclusão 
delas), unimos a categoria Adulto Masculino Faixa Branca com a Faixa Azul, criado o Título Beginner, 
fizemos a junção também das categorias Adulto Masculino Faixa Roxa, Marrom e Preta, originando o 
Título Advancer. As categorias Master 1, 2 e 3 também foram unidas e a categoria NO GI Adulto 
Masculino com a Adulto Feminino. 
  
Para o Título da Triplice houve uma fusão de categorias para o Ranking  e não a exclusão delas, pelo 
contrário, somente com essa junção conseguimos contemplar o maior numero de categorias possíveis. 
Vale lembrar que em anos anteriores, havia sorteio entre as categorias Master 1, 2, 3  e Feminino, e 
após as reclamações achamos melhor fazer a fusão de categorias, e não o sorteio entre os campeões. 
 
Ademais, cabe salientar que as premiações da categoria feminina, específicas de cada Etapa da Tríplice 
Coroa (V, VI e VII), são as mesmas da categoria masculine (adulto e master 1), conforme Editais 
publicados em 01 de agosto de 2016. 
  
Pedimos desculpas caso tenhamos de alguma forma não conseguido passar a informação da forma 
mais correta para a compreensão  dos nossos leitores e seguidores no Facebook, e lamentamos que 
toda essa ação tenha desencadeado pensamentos retóricos aos que propomos, pois acreditamos na 
sinergia de nossas ações e trabalhamos pesado para a evolução do Jiu-Jitsu. 
  
Para compreender um pouco mais as regras do Ranking da Tríplice e os prêmios auferidos aos 
campeões, acessem o link:  http://www.prosportsbjj.com/premiao-trplice-coroa 
  
  
Contamos com você para o crescimento e fomento do Jiu-Jitsu! 
Atenciosamente, 
  
Equipe Pro Sports BJJ 
 


