EDITAL OFICIAL DO 4º OPEN SÃO GONÇALO DE JIU-JITSU GI & NO GI
INFORMAÇÕES INICIAIS:
•

Informamos que se por alguma eventualidade o evento tiver de ser
adiado pelas autoridades competentes, TODOS os atletas que já
tiverem efetuado o pagamento já estarão com as suas inscrições
confirmadas para a nova data a ser definida. Devolução de valores só
acontecerão no caso de CANCELAMENTO DO EVENTO.

1.0 DO CONVITE.
A Federação do Rio Grande do Norte de Lutas Profissionais, tem a honra de
convidar todas as Equipes do Rio Grande do Norte e demais Estados a
participarem do 4º Open São Gonçalo de Jiu-Jitsu – GI e NOGI.
O evento será realizado no dia 11 de Setembro de 2022 (Domingo),
podendo ser realizado em dois dias, com início previsto para às 08:00h(Oito
horas da manhã), no Ginásio Poliesportivo Sen. Luiz de Barros – Bairro Stº
Antônio do Potengi, localizado na Rua Eng. Roberto Bezerra Freire, 69, São
Gonçalo do Amarante.
Tendo como o objetivo principal a confraternização, divulgação e premiação
dos melhores atletas do JIU-JITSU(GI) E (NO GI) PROFISSIONAL dentro do
Estado.
1.1 CATEGORIAS CONVIDADAS

•

Categorias de Base GI & NO GI - Masculino e Feminino:

Pré-Mirim - Mirim - Infantil – Infanto Juvenil – Juvenil
•

Categoria Profissional GI & NO GI - Masculino e Feminino:

Adulto
•

Categorias Veteranos GI & NO GI - Masculino e Feminino:

Máster de 1 a 5.

• As inscrições estão abertas a todos os atletas;
• Não será obrigatório o porte carteirinha de nenhuma entidade;
• O Atleta só poderá lutar apresentando documento oficial com foto, pode
ser utilizado o documento digital(CPF não será aceito);
• O regulamento é o da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais –
CBLP;
• Observe atentamente o Edital do Evento para o pagamento de taxas e
premiação;
• Só valerão depósitos nas contas especificadas neste Edital;
• O e-mail Oficial é: frnlp@hotmail.com;
• Todas as informações de inscrições deverão ser enviadas para o
WhatsApp da federação: (84) 9 8784-1594
• Observe atentamente as TABELAS DE PESO, POIS NÃO HAVERÁ
TOLERÂNCIA;
• EM NENHUMA HIPÓTESE HAVERÃO LUTAS CASADAS.

ATENÇÃO PARA DIVISÃO DE CATEGORIAS
Seguem abaixo as divisões de faixa e idade de acordo com sistema de
graduação da CBLP, vale ressaltar que para esse evento entre as categorias
de Pré-Mirim a Juvenil, algumas delas serão unificadas as faixas de
graduação para lutarem juntas, conforme listado abaixo:
Exemplo: Na categoria Infanto-Juvenil 12 e 13 anos, os atletas de faixa
Amarela, Laranja e Verde lutarão na mesma categoria, já os atletas de faixa
Branca lutarão em categoria separada.
MASCULINO e FEMININO - Ano 2022

PRÉ-MIRIM - 4 e 5 anos (2018-2017):
• Branca/Cinza
• Amarela/Laranja/Verde (Colorida - Lutam juntos)
MIRIM - 6 e 7 anos (2016-2015):
• Branca/Cinza
• Amarela/Laranja/Verde (Colorida - Lutam juntos)
INFANTIL A - 8 e 9 anos (2014-2013):
• Branca/Cinza
• Amarela/Laranja/Verde (Colorida - Lutam juntos)
INFANTIL B - 10 e 11 anos (2012-2011):
• Branca/Cinza
• Amarela/Laranja/Verde (Colorida - Lutam juntos)
INFANTO-JUVENIL A - 12 e 13 anos (2010-2009)
• Branca
• Amarela/Laranja/Verde (Colorida - Lutam juntos)
INFANTO-JUVENIL B - 14 e 15 anos (2008-2007)
• Branca
• Amarela/Laranja/Verde (Colorida - Lutam juntos)
JUVENIL - 16 e 17 anos (2006-2005)
• Branca
• Azul
• Roxa
Todos os atletas de Adulto à Sênior lutam com suas categorias de faixa
separadas.
ATENÇÃO: A IDADE DO ATLETA É PELO ANO DE NASCIMENTO.
EX: No ano de 2022 um Atleta que nasceu em 31/12/2007 compete com 15
anos.
Utilizamos o ano vigente 2022 menos o ano do nascimento, no caso, 2007.
Então: 2022-2007 = 15 anos.

ATENÇÃO AOS DETALHES QUE ESTÃO NO EDITAL DO
EVENTO ABAIXO:
2.0 DAS INSCRIÇÕES.

Poderão participar atletas de todas as categorias de idade e peso masculino
e feminino de acordo com o regulamento da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE LUTAS PROFISSIONAIS – MODALIDADE JIU-JITSU (GI) E (NO GI).
Categorias de Base: Pré-Mirim - Mirim - Infantil - Infanto-Juvenil – Juvenil
Categoria Profissional: Adulto
Categorias Veteranos: Máster de 1 a 5
A competição será dividida entre as modalidades: Jiu-Jitsu (GI) & (No Gi)
• O atleta poderá se inscrever em uma ou nas duas modalidades (Gi e No
Gi);
• Para participar das duas modalidades o Atleta deverá preencher dois
cadastros de inscrição, um para o Jiu-Jitsu (GI) e um para o NO GI;
• O No Gi as categorias serão divididas em até 80kg e acima de 80kg:
• O Jiu-Jitsu (Gi) mantém a tabela de peso e graduação dos eventos
anteriores.

www.frnlp.com.br
• As carteiras de identidade da FRNLP não serão obrigatórias, mas os
atletas do BRASIL deverão apresentar suas identidades
impreterivelmente no local das disputas. Atletas do exterior deverão
apresentar o PASSAPORTE nas inscrições e no local das disputas.

2.1 DAS INSCRIÇÕES PELO SISTEMA.
As inscrições deverão ser feitas pelo site:

www.frnlp.com.br
ATENÇÃO:
• Ao preencher sua inscrição o sistema só grava e sobe a informação se todos os
campos estiverem preenchidos.
• O nome no cadastro do Atleta tem que ser completo igual ao da Identidade.
• O comprovante de depósito junto aos seu número de inscrição pode ser
fotografado direto de seu celular e enviado para o WhatsApp: (84) 9 87841594;
• Em caso de dúvidas ou a qualquer pretexto entre em contato pelo e-mail:
frnlp@hotmail.com.

2.2 Período de inscrições e taxas pelo sistema na internet:
1º Lote - Do dia 18 de Julho de 2022(Segunda-feira), até o
dia 12 de Agosto de 2022(Sexta-feira) - MASCULINO E
FEMININO:
Pré-Mirim ao Juvenil-Todas as Categorias-Idade/Peso-Jiu-Jitsu(Gi) R$50,00
Adulto - Todas as Categorias de Idade e Peso - Jiu-Jitsu (Gi)
R$60,00
Adulto - Todas as Categorias de Idade e Peso - (NO GI)

R$60,00

Absoluto Adulto - Todas as Categorias de Peso - (GI)

R$30,00

Absoluto Masters - Todas as Categorias de Peso - (GI)

R$30,00

Promoção GI + NO GI(Somente Adulto acima):
Todas as Categorias de Idade e Peso - GI + NO GI

-

R$110,00

2º Lote - Do dia 13 de Agosto 2022(Sábado), até o dia 02 de
Setembro de 2022 (Sexta-feira) - MASCULINO E FEMININO:
Pré-Mirim ao Juvenil-Todas as Categorias-Idade/Peso-Jiu-Jitsu(Gi) R$60,00
Adulto - Todas as Categorias de Idade e Peso - Jiu-Jitsu (Gi)
R$70,00
Adulto - Todas as Categorias de Idade e Peso - (NO GI)

R$70,00

Absoluto Adulto - Todas as Categorias de Peso - (GI)

R$40,00

Absoluto Masters - Todas as Categorias de Peso - (GI)

R$40,00

Promoção GI + NO GI(Somente Adulto acima):
Todas as Categorias de Idade e Peso - GI + NO GI

-

R$130,00

OBS 01: O ATLETA QUE POSSUIR A CARTEIRINHA DA FRNLP
DENTRO DA VALIDADE, PAGARÁ EM QUALQUER DATA O PREÇO DO
PRIMEIRO LOTE.

OBS 02: ATLETAS DE PROJETOS SOCIAIS DO PRÉ-MIRIM AO
JUVENIL, PAGAM EM QUALQUER DATA O PREÇO DE PRIMEIRO
LOTE.

2.3 - Só valerão depósitos nas contas Abaixo: (ATENÇÃO
NÃO TEM BOLETO, PRECISA DEPOSITAR NAS CONTAS
ABAIXO) *
Conta: BANCO CORA
PIX: 00020126580014br.gov.bcb.pix0136950acbce-68c4-47279cd1-8b48595559495204000053039865802BR5925FLPRN
FEDERACAO DO RN DE
6005Natal62250521TC2wM1pNVIkhnSDFtCH3v6304DD3B
Banco Cora
Agência: 0001
Conta-Corrente: 2331106-5
Instituição: 403 - Cora SCD
FEDERAÇÃO DO RN DE LUTAS PROFISSIONAIS
CNPJ: 34.830.961/0001-45

Os pagamentos somente serão aceitos por meio bancário e
deverão acontecer, através de depósitos em dinheiro direto na
boca do caixa ou transferências entre contas DOC, TED OU PIX.
OBS.: Os comprovantes de depósito deverão ser escaneados ou
fotografados, e enviados junto com o número da inscrição via
WhatsApp pelo número – (84) 9 8784-1594.

OBSERVAÇÕES ABSOLUTO:

• Os atletas que disputarão o “Absoluto”, deverão obrigatoriamente estar
inscritos na categoria de idade e peso e modalidade correspondente, ou
seja, deverá estar inscrito no “PESO”.
• Os juvenis NÃO poderão lutar na categoria “ADULTO”.
• O Sênior poderá lutar no Máster e no Adulto, e o Máster poderá lutar no
Adulto, e poderão lutar ao mesmo tempo em todas as categorias em que
seja permitida sua participação.
• É vetado a qualquer atleta lutar em mais de uma graduação, caso
aconteça à tentativa de ludibriar a organização, o mesmo será punido
conforme decisão da Comissão Disciplinar.
• A categoria Absoluto será dividida da seguinte forma:
1. Adulto – Leve e Pesado;
2. Master’s(de 1 a 5) Leve e pesado.

3.0 DA PREMIAÇÃO PARA O 4º OPEN SÃO GONÇALO DE
JIU-JITSU (COM KIMONO GI).
As premiações para as categorias do 4º OPEN SÃO GONÇALO DE JIUJITSU serão:
•
•
•
•

As medalhas serão entregues para todos vencedores das categorias de
idade e peso inclusive o Absoluto;
Medalha de Ouro para o Campeão (Medalha dourada padrão, não contém
Ouro de verdade);
Medalha de Prata para o segundo colocado (Medalha padrão, não contém o
Metal Prata);
Medalha de Bronze para o terceiro colocado (somente um) - (Medalha
padrão, não contém o Metal Bronze);
As premiações Especiais para o Absoluto 4º OPEN SÃO GONÇALO DE
JIU-JITSU(GI) serão:
1. A premiação para o ABSOLUTO será dividida da seguinte forma:





De 1 a 5 atletas inscritos, a premiação será as medalhas, de 1º a 3º
colocado em FREE-PASS PARA A 5ª ETAPA DO OPEN SÃO GONÇALO;
De 6 a 10 atletas inscritos, a premiação será: Medalha para o 1º
colocado + 50% do valor do prêmio (R$ 250,00), e medalhas para 2º e
3º colocado;
A partir de 11 atletas inscritos, a premiação será: Medalha para o 1º
colocado + 100% do valor do prêmio (R$ 500,00), e medalhas para 2º e
3º colocado.

OBS: A categoria ABSOLUTO será dividida:



Adulto Leve (até 76kg) e Adulto Pesado (acima de 76kg);
Masters de 1 a 5, categoria leve (até 76kg) e categoria pesado
(acima de 76kg).

4.0 DA PREMIAÇÃO PARA O 4º OPEN SÃO GONÇALO DE
JIU-JITSU (NO GI).
O NOGI será dividido da seguinte forma:



Adultos e Masters, todas as categorias até 80kg juntas;
Adultos e Masters, todas as categorias acima 81kg juntas.

As premiações para as categorias do 4º OPEN SÃO GONÇALO DE JIUJITSU(NOGI) serão:

1 - Medalha de Ouro para o Campeão (Medalha dourada padrão, não
contém Ouro de verdade);
2 - Medalha de Prata para o segundo colocado (Medalha padrão, não
contém o Metal Prata);
3 - Medalha de Bronze para o terceiro colocado (somente um) - (Medalha
padrão, não contém o Metal Bronze);

5.0 DA PREMIAÇÃO POR EQUIPES PARA O 4º OPEN SÃO
GONÇALO DE JIU-JITSU.
Troféus para as Equipes de Primeira a Quinta colocação (somatório
geral GI+NO GI);
Caso o número de inscrições passe de 1.000(mil) atletas, terá uma
premiação para as equipes no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais),
divididos da seguinte forma:

1 - PARA A EQUIPE QUE FICAR NA PRIMEIRA COLOCAÇÃO, A PREMIAÇÃO
SERÁ DE R$ 1.000,00(UM MIL REAIS);

2 - PARA A EQUIPE QUE FICAR NA SEGUNDA COLOCAÇÃO, A PREMIAÇÃO
SERÁ DE R$ 500,00(QUINHENTOS REAIS);
3 - PARA A EQUIPE QUE FICAR NA TERCEIRA COLOCAÇÃO, A PREMIAÇÃO
SERÁ DE R$ 300,00(TREZENTOS REAIS);
4 - PARA AS EQUIPES QUE FICAREM NA QUARTA E QUINTA COLOCAÇÃO
RESPECTIVAMENTE, A PREMIAÇÃO SERÁ DE R$ 100,00(CEM REAIS) PARA
CADA.
OBS: PARA QUE ESSES VALORES SEJAM PAGOS, O EVENTO DEVERÁ
TER UM MÍNIMO DE 1.000(MIL) ATLETAS INSCRITOS, CASO SEJA
INFERIOR A PREMIAÇÃO SERÁ SOMENTE OS TROFÉUS.

6.0 REGULAMENTO UNIFORMES NO GI
NA MODALIDADE JIU-JITSU SEM KIMONO (NOGI), os atletas
devem as seguintes exigências de vestuário:
•

Homens - Uso obrigatório de bermuda, sem bolsos ou com
bolsos completamente fechados, sem botões, fechos ou
qualquer peça plástica ou metálica que apresente risco ao
oponente, e com o comprimento que atinja no mínimo abaixo
da metade da coxa e no máximo até o joelho. É permitida a
utilização de short ou calça de tecido elástico (colado ao
corpo), desde que o atleta as utilize por baixo da bermuda
regulamentar. Camisa de tecido elástico (colado ao corpo)
com comprimento que cubra a linha da cintura da bermuda.

•

Mulheres - Short, calça de tecido elástico (colado ao corpo)
ou bermuda, sendo a bermuda sem bolsos ou com bolsos
completamente fechados e com o comprimento que atinja no
mínimo abaixo da metade da coxa e no máximo ate o joelho.
Camisa de tecido elástico (colado ao corpo) com comprimento
que cubra a linha da cintura da bermuda.

7.0 DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO.
O regulamento é o da CBLP.

OBS 01: A situação de golpe considerada encaixada, aquela em que o atleta
defende o ataque de finalização, pois, caso não faça seria finalizado, não será
mais entendida como uma simples vantagem, essa situação será entendida
como um (01) ponto. Essa medida procura favorecer aquele atleta que busca
insistentemente o objetivo maior do Jiu jitsu, que é o de finalizar. Assim,
poderemos iniciar uma importante mudança no desenvolvimento das lutas.
OBS 02: Nas Categorias Profissionais os tempos das lutas serão de 05
minutos para AZUL e ROXA, e de 06 minutos para MARROM e PRETA. As
demais serão observadas dentro do regulamento da CBLP.
OBS 03: Nas categorias absolutas femininas (Branca e Azul) e (Roxa –
Marrom - Preta), a regra respeitará o tempo de duração da categoria mais
graduada e com as restrições em relação a golpes não permitidos das
categorias menos graduadas.

8.0 Cessão de Direito de imagem e som de voz:
Ao se inscrever, competir, arbitrar, trabalhar, ou participar de qualquer
forma do campeonato todos os envolvidos concordam, autorizam e
declaram-se cientes da veiculação de seu nome, imagem e som de voz
através de Televisão Aberta, Televisão a Cabo, TV IP, Rádio, Jornal,
Revista, Telefone Móvel, Internet, DVD e acordam com qualquer forma
de sua utilização, para divulgação do esporte, autorizando a ...,
CNPJ....: a licenciá-las, sublicenciá-las, distribuí-las, no Brasil ou no
exterior, pelo prazo de 200 anos, sem que isto enseje qualquer tipo de
indenização atual ou futura.

9.0 Dos Cuidados com a Saúde e Atendimento Médico de
Emergência.
•

Estaremos atendendo todas a orientações da OMS com relação ao
COVID-19;

•

O Atleta deve estar apto física e mentalmente para participar de
campeonatos;

•

A Luta é um esporte de contato e o Atleta deve estar ciente que existe o
risco dele sofrer acidentes ou se machucar durante uma luta;

•

É de sua responsabilidade se precaver com um bom plano de saúde e
também procurar conselho médico antes de efetuar inscrição em
quaisquer competições, mesmo sendo Atleta Profissional;

•

Nunca tome medicamentos para perda de peso ou faça uso de
substâncias sejam elas quais forem sem o acompanhamento de um
Profissional da área Médica;

•

Aos pais solicitamos veementemente que procurem a orientação do
professor do atleta por ocasião da inscrição para definir o peso em que
o atleta será inscrito. Nunca estabeleçam metas para perda de peso ou
ofereçam medicamento sem o amplo acompanhamento e consentimento
de um Profissional Qualificado;

•

A Organização do evento manterá uma Equipe Médica, com Profissional
um Médico e Equipe qualificada para socorrer aos Atletas nas Áreas de
Competição;

•

As necessárias remoções de Urgência, com necessidade de Ambulância,
serão realizadas pelo serviço público SAMU;

•

Nos demais casos, o Atleta deverá estar preparado para usar transporte
próprio até o hospital de sua preferência;
Caso o Atleta não seja da cidade ou não esteja acompanhado, a
Organização poderá fornecer um carro para o transporte do Atleta até
ao Hospital Público mais próximo do Ginásio;

•

10.0 DA PESAGEM.
A pesagem acontecerá com o kimono e no submission sem o quimono,
trinta minutos antes do horário estipulado no cronograma, para início das
disputas.
Aconselhamos os competidores estarem presentes uma hora antes do início
da pesagem.
NÃO HAVERÁ TOLERÂNCIA NA PESAGEM DO ATLETA:
Aconselhamos aos Atletas a conferirem o seu peso antes de preencher a
ficha de inscrição.
Aconselhamos aos Professores e em especial aos Pais de Atletas que evitem
metas extremas para perda de peso, pois não haverá tolerância na
pesagem e o Atleta será desclassificado e os valores pagos NÃO serão
devolvidos.
IMPORTANTE OBSERVAR: A tabela de pesos com todas as categorias no
link:

www.frnlp.com.br

11.0 DA CHECAGEM - CHAVES – CRONOGRAMA
1 - É obrigação do Atleta conferir se suas inscrições estão corretas.
Para isso a Organização do evento disponibiliza a lista completa de
todos os Atletas inscritos, com suas respectivas inscrições nas
Categorias de Peso e no Absoluto. A checagem será disponibilizada
através do site:

www.frnlp.com.br
2 - Durante o período de checagem o Atleta tem a possibilidade de alterar
ou corrigir eventuais erros. As correções devem ser feitas pelo próprio atleta
em nosso site;
3 - Após o período de checagem será realizado o sorteio da Chaves que
também será disponibilizada no site:

www.frnlp.com.br

12.0 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1 - A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito em realizar o evento em
um dia ou dois dias a depender do número de inscritos, ou até
mesmo adiar, ou em casos extremos, cancelar o evento, tudo
isso de acordo com o número de inscritos;
2 - Somente valerão os dias e horários publicados no
CRONOGRAMA OFICIAL DO EVENTO;
O CRONOGRAMA indica a intenção de horário de começo de
chave. A competição seguirá até o final da chave e apuração de
todos os vencedores. A ORGANIZAÇÃO não se compromete com
horário de término pois isso dependerá do andamento normal do
evento. Portanto o Atleta deverá estar preparado para superar
contingências, mesmo se houver atrasos a organização
continuará o evento até o término das chaves. Caso o atleta
desista por quaisquer motivo será declarado W.O;
A ORGANIZAÇÃO aconselha com veemência aos Atletas a não
comprarem passagens aéreas em promoções onde a empresa
aérea não devolve valores pagos ou remarca viagem. Além disso,
advertimos aos atletas a não marcarem quaisquer compromissos

contando com horário de término das chaves. Imprevistos
acontecem e podem causar atrasos, adiamentos ou
cancelamento da competição;
Atenção: Em caso de atrasos a ORGANIZAÇÃO não devolverá
quaisquer valores em nenhuma circunstância;
Em casos de ADIAMENTO de evento, a ORGANIZAÇÃO, enviará
um comunicado, para o e-mail que o Atleta informou na ficha de
inscrição, informando sobre a nova data ou local da competição
onde o Atleta deverá comparecer para competir, não fazendo jus
a devolução de valores, caso seja impossível o seu
comparecimento, a Organização da competição providenciará um
VALE EVENTO que possibilitará a inscrição do mesmo em outra
competição;
Em caso de CANCELAMENTO de evento, a ORGANIZAÇÃO,
enviará um comunicado, para o e-mail que o Atleta informou na
ficha de inscrição, informando sobre o cancelamento e a emissão
do VALE EVENTO para inscrição em outra competição, ou caso o
Atleta escolha, poderá neste caso, solicitar a devolução dos
valores pagos, através de requerimento próprio.

13.0 DISPÕE SOBRE A SEGURANÇA E DISCIPLINA NO
EVENTO:
Ao se inscrever, competir, arbitrar, trabalhar, ou participar de qualquer forma
do campeonato todos os envolvidos concordam, e declaram-se cientes das
seguintes normas do evento:
1 - Está proibido adentrar no Ginásio bem como utilizar quaisquer
instrumentos que façam barulho sejam eles de sopro, corda, tambor, apito,
vuvuzela, rádio, corneta ou qualquer um que venha a ser inventado;
2 - O Atleta antes de se inscrever para o evento deverá tomar ciência das
Regras específicas da CBLP, deverá tomar ciência de como funciona a
pontuação bem como as punições na luta. Caso se sinta prejudicado poderá
recorrer conforme regulamento da
CBLP. Agredir o Árbitro ou se recusar a sair do dojô será passível de
punição para o Atletas bem como para sua Equipe;
3 - Os recursos serão resolvidos dentro das normas da CBLP e as agressões
serão enquadradas pelo Código Penal ou Estatuto do Torcedor se for o
caso.

13.1 Dos cuidados com a participação dos menores de 18
anos.

1 - Todos os menores de 18 anos deverão apresentar na inscrição a
autorização por escrito dos pais. (Formulário itens 1.2 "F" e 1.3 "F");
2 - Menores de 12 anos deverão ter identificação por escrito de forma
legível na lapela na parte interna do Kimono contendo Nome completo
do Atleta e telefone para emergências;
3 - Os Pais ou responsáveis deverão estar sempre atentos aos menores
nas dependências do Ginásio, em caso de problemas ou
desaparecimento do menor, procure imediatamente a segurança do
evento para que possamos ajudar na localização.

LEI No 10.671, DE 15 DE MAIO DE 2003.
Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências.
CAPÍTULO XI-A
DOS CRIMES
Art. 41-B. Promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local
restrito aos competidores em eventos esportivos:
Pena - reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa.
§ 1o Incorrerá nas mesmas penas o torcedor que:
•

Promover tumulto, praticar ou incitar a violência num raio de 5.000 (cinco
mil) metros ao redor do local de realização do evento esportivo, ou durante
o trajeto de ida e volta do local da realização do evento;

•

Portar, deter ou transportar, no interior do estádio, em suas
imediações ou no seu trajeto, em dia de realização de evento
esportivo, quaisquer instrumentos que possam servir para a
prática de violência.
Contatos da Organização do Evento:

Sede da FRNLP Natal-RN:
Whatsapp: (84) 9 8718-8609
E-mail Oficial do evento:
frnlp@hotmail.com

