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RANKING	  2020-‐2021	  
	  

Em	  decorrência	  da	  pandemia	  do	  COVID-‐19,	  a	   temporada	  de	  competições	  da	  Copa	  Prime	  de	  
Jiu-‐Jitsu	  do	  ano	  de	  2020	  será	  unificada	  com	  as	  competições	  do	  ano	  de	  2021,	  tornando-‐se	  uma	  
única	  temporada	  2020-‐2021.	  	  

Os	  melhores	  atletas	  do	  ano,	  serão	  consagrados	  TOP	  RANKING	  e	  farão	  parte	  da	  Seleção	  Prime	  
para	  as	  competições	  de	  maior	  renome	  nacional	  e	  internacional.	  	  

As	  Etapas	  da	  Copa	  Prime	  e	  as	  edições	  do	  Gaúcho	  tem	  a	  chancela	  da	  Federação	  Gaúcha	  de	  Jiu-‐
Jitsu,	  valendo	  pontuação	  também	  para	  o	  Circuito	  Gaúcho	  de	  Jiu-‐Jitsu	  de	  2020-‐2021	  -‐	  FGJJ.	  
 
 

REGRAS RANKING 
	  

Abaixo,	   confira	   as	   regras	   e	   informações	   importantes	   sobre	   o	   Ranking	   da	   Pro	   Sports	   	   e	   as	  
respectivas	  Titulações	  da	  temporada.	  
 
1.	  QUALIFICAÇÃO,	  PESO	  E	  PONTUÇÃO:	  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  

CAMPEONATOS	   PESO	  
RANKING	   PONTUAÇÃO	  

1	  ESTRELA	   PESO	  01	  
1º	  LUGAR	  =	  9	  pontos	  
2º	  LUGAR	  =	  3	  pontos	  
3º	  LUGAR	  =	  1	  ponto	  

	   	   	  
2	  ESTRELAS	   PESO	  02	  

1º	  LUGAR	  =	  18	  pontos	  
2º	  LUGAR	  =	  6	  pontos	  
3º	  LUGAR	  =	  2	  pontos	  

	   	   	  
3	  ESTRELAS	   PESO	  03	  

1º	  LUGAR	  =	  27	  pontos	  
2º	  LUGAR	  =	  9	  pontos	  
3º	  LUGAR	  =	  3	  pontos	  

4	  ESTRELAS	   PESO	  04	  
1º	  LUGAR	  =	  36	  pontos	  
2º	  LUGAR	  =	  12	  pontos	  
3º	  LUGAR	  =	  4	  pontos	  

CAMPEONATOS	  
COMPLEMENTARES	  

PESO	  
RANKING	   PONTUAÇÃO	  

	   	   	  
COMPETIÇÕES	  COMPLEMENTARES	   PESO	  0,50	  

1º	  LUGAR	  =	  4,5	  pontos	  
2º	  LUGAR	  =	  1,5	  pontos	  
3º	  LUGAR	  =	  0,5	  ponto	  
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1.1	  Pontuação	  no	  Ranking	  	  

	  
Para	   a	   classificação	   do	   Ranking	   Geral	   serão	   somados	   e	   considerados	   os	   pontos	  
auferidos	  aos	   atletas	   ganhadores	  das	  Categorias	  de	  Peso	  e	  nas	  Categorias	  Absolutos	  
que	  tiverem	  participado	  das	  competições	  produzidas	  pela	  Pro	  Sports	  BJJ	  durante	  o	  ano	  
de	  2020-‐2021.	  
	  
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.	  
OBS:	  Somente	  os	  atletas	  da	  Categoria	  de	  Base	   (até	  Sub-‐15)	  que	  por	  ventura	   tenham	  
mudado	  a	  divisão	  de	   idade,	  migrarão	  os	   seus	  pontos	  de	  uma	  categoria	  para	  outra	  –	  
Essa	   exceção	   só	   será	   permitida	   nesta	   temporada,	   em	   decorrência	   da	   junção	   das	  
temporadas	  pela	  pandemia	  do	  COVID-‐19.	  
	  
	  

2.	  SOBRE	  A	  PONTUAÇÃO	  DOS	  ATLETAS	  
 
2.1.	  Critérios	  de	  desempate	  para	  o	  Ranking	  Geral	  
 

Serão	  utilizados	  respectivamente	  os	  seguintes	  pontos	  para	  o	  desempate:	  
1º	  Maior	  número	  de	  primeiro	  lugar;	  
2º	  Maior	  número	  de	  primeiro	  lugar	  absolutos;	  
3º	  Maior	  número	  de	  segundo	  lugar;	  
4º	  Maior	  número	  de	  terceiro	  lugar;	  
5º	  Maior	  número	  de	  pontuação	  auferida	  ao	  atleta	  com	  oponente;	  
6º	  Sorteio;	  

	  
	  
TABELA	  SÍNTESE	  –	  VALIDAÇÃO	  PONTOS	  ATLETAS:	  
	  
	  

ATLETA	   CAMPEONATO	   RANKING	  GERAL	  

Atleta	  SOZINHO	  na	  Chave	  (Categoria	  de	  
Peso	  ou	  Absoluto)	   NÃO	  PONTUA	  

POTUA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Pontuação	  fixa	  Peso	  01	  ou	  
Peso	  0,5	  em	  competições	  

complementares)	  

Atletas	  de	  mesma	  Academia	  e	  categoria	  
sozinhos	  na	  Chave	  (Categoria	  de	  Peso	  
ou	  Absoluto)	  

NÃO	  PONTUA	  
POTUA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(Pontuação	  fixa	  Peso	  01	  ou	  
Peso	  0,5	  em	  competições	  

complementares)	  
Dois	  ou	  mais	  atletas	  na	  Chave	  
(Categoria	  de	  Peso	  ou	  Absoluto)	  de	  
duas	  equipes	  ou	  mais	  

PONTUA	   POTUA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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3.	  SOBRE	  A	  PONTUÇÃO	  DAS	  ACADEMIAS	  NO	  CAMPEONATO	  
 
3.1	  Pontuação	  nas	  Etapas	  
 

Para	  totalizar	  a	  contagem	  de	  pontos	  das	  academias	  serão	  computados	  a	  somatória	  
dos	   pontos	   dos	   atletas	   participantes	   e	   ganhadores	   por	   Categoria	   de	   Peso	   e	  
Absoluto,	  na	  etapa	  em	  questão.	  

 
Obs.:	  Caso	  haja	   subtime	  da	  academia,	  os	  pontos	  auferidos	  não	  serão	  acrescidos	  a	  
pontuação	  do	  Time	  Oficial.	  

 
 
3.1.1 	  A	  pontuação	  será	  dividida	  pela	  seguinte	  classificação:	  
	  

-‐ Academia	  campeã	  KIDS	  –	  TEEN	  (Pré-‐Mirim	  a	  Juvenil);	  
	  

-‐ Academia	  campeã	  Adulto;	  
	  

-‐ Academia	  campeã	  Master	  e	  
	  

-‐ Academia	  campeã	  NO	  GI.	  
	  
	  
	  
3.2	  Pontuação	  no	  Ranking	  Geral	  das	  Academias	  
 

Para	  a	  classificação	  das	  academias	  no	  Ranking	  Geral	  das	  Academias	  serão	  somados	  
e	  considerados	  os	  pontos	  auferidos	  aos	  atletas	  ganhadores	  das	  Categorias	  de	  Peso	  e	  
nas	   Categorias	   Absolutos.	   Estas	   pontuações	   serão	   auferidas	   as	   Equipes	   no	  
Campeonatos	  e	  Ranking	  Geral,	  conforme	  tabela	  a	  seguir:	  
	  

ATLETA	   CAMPEONATO	   RANKING	  GERAL	  

Atleta	  SOZINHO	  na	  Chave	  (Categoria	  de	  
Peso	  ou	  Absoluto)	   NÃO	  PONTUA	   NÃO	  PONTUA	  

Atletas	  de	  mesma	  Academia	  e	  categoria	  
sozinhos	  na	  Chave	  (Categoria	  de	  Peso	  
ou	  Absoluto)	  

NÃO	  PONTUA	   NÃO	  PONTUA	  

Dois	  ou	  mais	  atletas	  na	  Chave	  
(Categoria	  de	  Peso	  ou	  Absoluto)	  de	  
duas	  equipes	  ou	  mais	  

PONTUA	   POTUA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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4.	  TÍTULO	  ANUAL:	  MELHORES	  EQUIPES	  –	  COPA	  PRIME	  2020	  

1)	  Melhor	  Equipe	  Ranking	  Geral:	  Concessão	  da	  Honraria	  de	  mérito	  pela	  conquista	  para	  a	  
Equipe	  1o	  colocada	  do	  Ranking	  Geral	  das	  Academias.	  

2)	  Melhor	  Equipe	  Categoria	  Adulto:	  Concessão	  da	  Honraria	  de	  mérito	  pela	  conquista	  para	  
a	  Equipe	  1o	  colocada	  do	  Ranking	  das	  Academias	  da	  Categoria	  Adulto.	  

3)	  Melhor	  Equipe	  Categoria	  Master:	  Concessão	  da	  Honraria	  de	  mérito	  pela	  conquista	  para	  
a	  Equipe	  1o	  colocada	  do	  Ranking	  das	  Academias	  da	  Categoria	  Master.	  

4) Melhor	  Equipe	  Categoria	  de	  Base:	  Concessão	  da	  Honraria	  de	  mérito	  pela	  conquista	  para	  
a	  Equipe	  1o	  colocada	  do	  Ranking	  das	  Academias	  da	  Categoria	  (Pré	  Mirim	  a	  Juvenil).	  
	  

5.	  TITULAÇÃO	  ANUAL:	  ATLETAS	  
 
Será	   auferido	   aos	   os	   primeiros	   colocados	   de	   cada	   categoria	   de	   idade	   e	   faixa	   do	  Ranking	  
Geral	  o	  Certificado	  de	  Melhor	  Atleta	  de	   Jiu-‐Jitsu	  no	  Estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  ano	  de	  
2020-‐2021.	  
	  
	  
5.1	  TÍTULAÇÃO	  TOP	  RANKING:	  	  
A	   consagração	   deste	   grandioso	   Título	   TOP	   RANKING	   tem	   como	   premissa	   incentivar	  a	  
prática	   profissional	   esportiva,	   premiando	   os	   campeões	   com	   o	   título	   de	   elevado	   mérito	  
esportivo.	   Além	   de	   benefícios	   para	   a	   participação	   dos	   melhores	   torneios	   nacionais	   e	  
internacionais.	  
	  
O	  TÍTULO	  destaque	  de	  Top	  Ranking	  será	  destinado	  especificamente	  aos	  campeões	  das	  
seguintes	  categorias:	  
	  

-‐	  ADULTO	  MASCULINO	  *	  
1) Faixa	  Marrom:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  Faixa	  Marrom;	  
2) Faixa	  Roxa:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  Faixa	  Roxa;	  
3) Faixa	  Azul:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  Faixa	  Azul;	  
4) Faixa	  Branca:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  Faixa	  Branca;	  

	  
	  

5) ADULTO	  FEMININO:	  1ª	  colocada	  Ranking	  Geral	  Adulto	  Feminino	  (Ranking	  Geral	  
entre	  as	  atletas	  da	  Faixa	  Branca,	  Azul	  e	  Roxa);	  
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6) MASTER	  1:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  Master	  1	  Masculino	  (Ranking	  Geral	  entre	  os	  
atletas	  da	  Faixa	  Branca,	  Azul,	  Roxa	  e	  Marrom);	  
	  
	  

7) MASTER	  2:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  Master	  2	  Masculino	  (Ranking	  Geral	  entre	  os	  
atletas	  da	  Faixa	  Branca,	  Azul,	  Roxa	  e	  Marrom);	  
	  
	  

8) MASTER	  3:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  Master	  3	  Masculino	  (Ranking	  Geral	  entre	  os	  
atletas	  da	  Faixa	  Branca,	  Azul,	  Roxa	  e	  Marrom);	  
	  
	  

9) MASTER	  4,	  5	  e	  6:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  Master	  4,	  5	  e	  6	  Masculino	  (todas	  as	  
faixas);	  

	  
10) 	  MASTER	  1	  FEMININO:	  1ª	  colocada	  Ranking	  Geral	  Master	  1	  Feminino	  (Ranking	  Geral	  

entre	  os	  atletas	  da	  Faixa	  Branca,	  Azul	  e	  Roxa);	  
	  

11) 	  MASTER	  2+3	  FEMININO:	  1ª	  colocada	  Ranking	  Geral	  Master	  2+3	  Feminino	  (todas	  as	  
Faixas);	  
	  

	  

12) NO	  GI:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  NO	  GI	  (Ranking	  Geral	  entre	  todas	  as	  categorias	  de	  
idade	  e	  graduação).	  
	  

	  

13) JUVENIL	  MASCULINO:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  (todas	  as	  faixas).	  
	  
	  

14) JUVENIL	  FEMININO:	  1ª	  colocada	  Ranking	  Geral	  (todas	  as	  faixas).	  

	  

Será	  auferida	  medalha	  de	  Honra	  ao	  Mérito	  ao	  segundo	  e	  ao	  terceiro	  colocado	  de	  cada	  

categoria	  citada	  acima.	  

	  
5.2	  TÍTULAÇÃO	  TOP	  RANKING	  BLACK	  BELT:	  	  
A	   novidade	   desta	   temporada	   é	   a	   criação	   dos	   Títulos	   de	   Top	   Ranking	   destinando	  
especialmente	   aos	   Melhores	   Atletas	   Faixas	   Pretas	   do	   ano	   2020-‐2021.	   	   Profissionais	   do	  
esporte	  que	  merecem	  todo	  o	  nosso	  reconhecimento	  e	  admiração.	  	  
A	  seguir,	  publicamos	  as	  categorias	  que	  serão	  agraciadas	  com	  o	  Título	  de	  TOP	  BLACK	  BELT	  e	  
seus	  respectivos	  	  benefícios:	  
	  
MASCULINO:	  
TOP	  BLACK	  BELT	  ADULTO:	  Concessão	  do	  Título	  Top	  Black	  Belt	  	  
TOP	  BLACK	  BELT	  MASTER	  1:	  Concessão	  do	  Título	  Top	  Black	  Belt	  	  
TOP	  BLACK	  BELT	  MASTER	  2:	  Concessão	  do	  Título	  Top	  Black	  Belt	  	  



	  

COPA	  PRIME	  E	  COMPETIÇÕES	  COMPLEMENTARES	  –	  TOP	  RANKING	  2020-‐2021	   7	  

	  

REGRAS & TÍTULOS RANKING PRO SPORTS 20-21 

TOP	  BLACK	  BELT	  MASTER	  3:	  Concessão	  do	  Título	  Top	  Black	  Belt	  	  
TOP	  BLACK	  BELT	  MASTER	  4-‐5-‐6:	  Concessão	  do	  Título	  Top	  Black	  Belt	  	  
	  
	  
FEMININO:	  
TOP	  BLACK	  BELT	  ADULTO:	  Concessão	  do	  Título	  Top	  Black	  Belt	  	  (Faixa	  Marrom	  e	  Preta)	  
TOP	  BLACK	  BELT	  MASTER	  1:	  Concessão	  do	  Título	  Top	  Black	  Belt	  (Faixa	  Marrom	  e	  Preta)	  
	  
Importante:	  Para	  a	  concessão	  do	  Título	  e	  benefício	  deverá	  ter	  no	  mínimo	  10	  atletas	  
listados	  no	  Ranking	  Anual	  das	  respectivas	  categorias	  agraciadas.	  
	  
	  
5.2	  CONCESSÃO	  DOS	  BENEFÍCIOS	  TOP	  RANKING:	  
(informação	  publicada	  em	  15	  de	  setembro	  2021)	  
	  
Em	  decorrência	  da	  pandemia	  do	  Covid-‐19	  e	  devido	  a	  instabilidade	  no	  cenário	  internacional	  
de	  competições	  e	  viagens,	  buscamos	  mudar	  o	  formato	  de	  premiação	  agraciando	  os	  atletas	  
com	  um	  novo	  formato	  de	  benefício.	  Através	  da	  concessão	  destes	  benefícios	  a	  Pro	  Sports	  e	  
Incentiva	   desejam	   contribuir	   para	   o	  avanço	   contínuo	   e	   gradativo	   na	   performance	   e	   da	  
imagem	  dos	  atletas	  que	  buscam	  o	  alto	  rendimento:	  
	  
	  
ADULTO	  MASCULINO	  *	  

1) Faixa	  Marrom	  -‐	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral:	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  RANKING	  
+	  R$	  1.500,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  
	  

2) Faixa	  Roxa	  -‐	  	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral:	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  RANKING	  
+	  R$	  1.500,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  
	  

3) Faixa	  Azul	  -‐	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral:	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  RANKING	  
+	  R$	  1.500,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  
	  

4) Faixa	  Branca	  -‐	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral:	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  RANKING	  
+	  R$	  1.500,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  
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5) ADULTO	  FEMININO:	  1ª	  colocada	  Ranking	  Geral	  (Faixa	  Branca,	  Azul	  e	  Roxa):	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  RANKING	  
+	  R$	  1.500,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  

	  

6) MASTER	  1:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  (Faixa	  Branca,	  Azul,	  Roxa	  e	  Marrom):	  	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  RANKING	  
+	  R$	  1.500,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  
	  

	  

7) MASTER	  2:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  (Faixa	  Branca,	  Azul,	  Roxa	  e	  Marrom):	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  RANKING	  

+	  R$	  1.500,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  

	  

8) MASTER	  3:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  (Faixa	  Branca,	  Azul,	  Roxa	  e	  Marrom):	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  RANKING	  	  
+	  R$	  1.500,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  

	  

9) MASTER	  4,	  5	  e	  6:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  (todas	  as	  faixas):	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  RANKING	  
+	  R$	  800,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  
	  

10) 	  MASTER	  1	  FEMININO:	  1ª	  colocada	  Ranking	  Geral	  (Faixa	  Branca,	  Azul	  e	  Roxa);	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  RANKING	  	  
+	  R$	  800,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  
	  

11) 	  MASTER	  2+3	  FEMININO:	  1ª	  colocada	  Ranking	  Geral	  (todas	  as	  Faixas):	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  RANKING	  	  
+	  R$	  800,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  
	  

12) NO	  GI:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  NO	  GI	  (todas	  as	  categorias	  de	  idade	  e	  graduação):	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  RANKING	  	  
+	  R$	  1.500,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  
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13) JUVENIL	  MASCULINO:	  1º	  colocado	  Ranking	  Geral	  (todas	  as	  faixas).	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  RANKING	  	  
+	  R$	  800,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  
	  

14) JUVENIL	  FEMININO:	  1ª	  colocada	  Ranking	  Geral	  (todas	  as	  faixas).	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  RANKING	  	  
+	  R$	  800,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  

TOP	  BLACK	  BELT:	  
	  
MASCULINO:	  
TOP	  BLACK	  BELT	  ADULTO:	  1O	  colocado	  Ranking	  Geral	  Faixa	  Preta	  

Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  BLACK	  BELT	  	  
+	  R$	  2.000,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  

	  

	  
TOP	  BLACK	  BELT	  MASTER	  1:	  1O	  colocado	  Ranking	  Geral	  Faixa	  Preta	  

Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  BLACK	  BELT	  	  
+	  R$	  2.000,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  

TOP	  BLACK	  BELT	  MASTER	  2:	  1O	  colocado	  Ranking	  Geral	  Faixa	  Preta	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  BLACK	  BELT	  	  
+	  R$	  2.000,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  

TOP	  BLACK	  BELT	  MASTER	  3:	  1O	  colocado	  Ranking	  Geral	  Faixa	  Preta	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  BLACK	  BELT	  	  
+	  R$	  2.000,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  

TOP	  BLACK	  BELT	  MASTER	  4-‐5-‐6:	  1O	  colocado	  Ranking	  Geral	  Faixa	  Preta	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  BLACK	  BELT	  	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  
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FEMININO:	  
TOP	  BLACK	  BELT	  ADULTO:	  1a	  colocada	  Ranking	  Geral	  Faixa	  Preta-‐Marrom	  	  

Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  BROWN-‐BLACK	  BELT	  	  
+	  R$	  2.000,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  

TOP	  BLACK	  BELT	  MASTER	  1:	  1a	  colocada	  Ranking	  Geral	  Faixa	  Preta-‐Marrom	  
Concessão	  do	  TÍTULO	  TOP	  BROWN-‐BLACK	  BELT	  	  
+	  R$	  1.000,00	  (em	  dinheiro)	  
+	  R$	  1.000,00	  (inscrição	  Prime	  2022)	  
+	  Gestão	  de	  Imagem	  do	  Atleta	  (Portfólio	  Digital	  +	  Teaser	  +	  Sessão	  Fotos	  +	  Cobertura	  Mídia)	  

	  
Os	  atletas	  segundo	  colocados	  no	  Ranking	  das	  categorias	  referidas	  acima,	  receberão	  o	  
Certificado	  de	  Vice	  Campeão	  +	  R$	  500,00	  (em	  inscrições	  Prime	  2022).	  
	  
Importante:	  Para	  a	  concessão	  do	  Título	  e	  benefício	  deverá	  ter	  no	  mínimo	  10	  atletas	  
listados	  no	  Ranking	  Anual	  das	  respectivas	  categorias	  agraciadas.	  
	  
Observação:	  O	  crédito	  de	  inscrições	  serão	  intransferíveis	  e	  deverão	  ser	  usufruídas	  somente	  
na	  temporada	  de	  2022	  pelo	  atleta	  agraciado	  pelo	  prêmio.	  
	  
	  
PENALIDADES	  PELO	  NÃO	  CUMPRIMENTO	  NORMATIVAS	  –	  EDITAL	  DE	  COMPETIÇÃO	  E	   
TERMO	  DE	  RESPONSABILIDADE:	  
	  

O	  atleta	  e	  professor	  que	  não	  cumprirem	  com	  as	  exigências	  previamente	  estabelecidas	  nos	  

Editais	   de	   Competição	   e	   Termo	   de	   Responsabilidade	   receberão	   como	   sanção	   a	   não	  

computação	  dos	  pontos	  auferidos	  nas	  competições	  do	  ano	  consecutivo	  para	  o	  Ranking	  da	  

Pro	   Sports	   -‐	   Copa	   Prime	   e	   competições	   complementares,	   perdendo	   o	   benefício	   de	  

concorrer	  às	  premiações	  e	  aos	  Títulos	  concedidos.	  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	  
 


