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REGULAMENTO OFICIAL 2014 
IV TORNEIO APCD DE PESCA  

I – Normas

  
A – Compete ao Coordenador Geral:  

1- Elaboração do Regulamento Oficial do evento.  

2- Providenciar toda documentação necessária à realização do evento.  

3- Realizar o sorteio dos setores.  

4- Tomar qualquer atitude que venha manter a ordem e a organização da competição.   

B – Compete aos Assistentes e Encarregados da Contabilização:  

1- Recepcionar os participantes, dando a eles toda orientação necessária para que tenham um bom desempenho.  

2- Calcular os quilos, os pontos obtidos pelas equipes e elaborar os mapas de classificação.  

3- Suporte a equipe de fiscalização no que for necessário.   

II – Equipe de Fiscalização

  

1- Conferir a inscrição do participante e anexar o crachá de identificação dos atletas. Pesar o peixe capturado e 
anotar na súmula para posterior contabilização.   

2- Fiscalizar permanentemente

 

os boxes que lhe for designado, fazendo cumprir as determinações deste 
Regulamento, para que a prova transcorra em um clima de respeito e companheirismo.   

3- Deverá o fiscal não se ausentar em nenhuma hipótese do local designado, sem antes comunicar um assistente.  

4- Fiscalizar constantemente o equipamento de cada participante, quanto ao número de varas e anzóis. 
Proibir qualquer lançamento em direção à água, depois de demarcados os setores, antes do início e no 
intervalo da competição. O fiscal estará proibido de fornecer informações quanto às quantidades parciais e 
horários no decorrer do dia.  

5- Qualquer situação de desrespeito ou maus tratos perante o fiscal, o pescador e/ou equipe poderá ser 
punida pelo coordenador geral do evento, dependendo da gravidade de seus atos.  

6- Cada fiscal será responsável por uma determinada área do tanque. Somente na sua ausência outro 
fiscal poderá responder e tomar qualquer decisão. Obs.: Lembrando que o auxilio sempre deverá ocorrer 
entre os fiscais, buscando a integridade e conforto dos participantes.  

7- Cada fiscal deverá antecipar as regras básicas para os competidores, evitando punições que poderiam 
ser alertadas.  

III – Formação dos Participantes

  

1- Associados da APCD, Dependentes e Convidados.  

2- Os participantes não poderão ser inscritos durante a competição.   
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IV – Participantes

  
O local da competição estará reservado pela organização, não sendo permitida a pesca de pessoas que não 
estejam inscritas na competição.   

V – Número Mínimo de Participantes

  
O pescador que chegar após o início da competição, poderá participar desde que esteja na 1ª etapa, ou seja, se 
apresentar ao coordenador geral antes do sinal (buzina) que identifica o término da etapa inicial as 12h00.   

VI – Duração das Partidas

  

A etapa inicial das partidas será das 09h00 até 12h00, com intervalo de 01h30. O reinício da prova para 2ª etapa 
acontecerá às 13h30 até 16h00. Após ás 16h30, encerramento do evento com entrega das premiações.    

VII – Realização

  

A competição será realizada dia 15/03/2015 nos lago principal da Estância Pesqueira Campos. O boxe poderá 
abrigar somente 01 (um) participante, respeitando a quantidade de varas individual para cada pescador.   

VIII – Desistência

  

1- Uma vez, iniciado o torneio, o participante não poderá desistir da competição, pois estará prejudicando o bom 
andamento do torneio, pondo em risco sua normal realização.  

2- Caso ocorrer uma desistência geral, a organização se reserva no direito de aceitar ou não os participantes para 
próxima edição do evento.   

XIX – Sorteio dos Setores

  

1- O sorteio dos boxes será realizado por ordem de inscrição no dia do evento (15/03/2015), a partir das 08h00 no 
próprio local da competição. Cada participante receberá 02 (duas) numerações correspondentes aos boxes da 1ª 
e 2ª etapa, ocorrendo um rodízio entre as áreas de pesca no intervalo da competição. Obs.: Em hipótese alguma 
deverá ser alterada a ordem do sorteio, ou seja, o pescador inverter as numerações (boxes) de cada etapa.  

2- Se houver repetição do boxe para 2ª etapa, deverá ocorrer novamente o sorteio até que outro número seja 
divulgado. Caso no sorteio as 02 (duas) numerações forem do mesmo boxe e estiver no último participante, 
somente nesta ocasião os pescadores deverão permanecer até o final da partida no mesmo boxe.  

3- Os competidores deverão permanecer com os crachás de identificação fixados até o final das etapas, para 
melhor visualização e identificação dos fiscais. Caso houver alguma irregularidade e o pescador estiver fora do 
seu boxe, não será computada qualquer pontuação.   

XX – Setores

  

1- Cada participante estará situado em boxe de no mínimo 02 (dois) metros de comprimento, podendo ser até um 
pouco maior em decorrência de árvores ou algum outro empecilho.  

2- Os setores serão numerados em ordem crescente, suficiente para abrigar os participantes inscritos. O atleta 
deverá posicionar-se seguindo esta ordem, ou seja, nº. 01 entre os boxes 01 e 02, e assim sucessivamente.   
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XXI – Exercício da Pesca

  
1- O início bem como o final das etapas será através de buzina. Após a identificação do término, somente os 
peixes já fisgados estarão valendo para somatória, com tolerância máxima de até 30 (trinta) minutos para retirada 
da espécie.  

2- Antes do início e durante o horário de almoço, será proibida a pesca pelos contendores nos lagos da 
competição, não podendo ser testado e arremessado nenhuma linha na água. Os equipamentos dos 
atletas também não poderão estar lançados e iscados na água. Caso o pescador não cumprir esta regra, 
será aplicada punição com perda de 01 (um) quilo e se houver persistência, aplicar mais 03 (três) quilos na 
sua pontuação. A pesca neste intervalo estará liberada para treinamento em lagos que não fazem parte do 
torneio.  

3- Ao término da 1ª etapa, cada participante deverá levar os peixes guardados para limpeza, ou será colocado um 
lacre pela nossa fiscalização, que não será mais aberto enquanto persistir o torneio.  

4- Antes do início e término das etapas, serão vistoriados todos os boxes, varas, samburás e anzóis.   

5- A pesca será exercida exclusivamente dentro dos setores demarcados a equipe, não podendo passar para 
outro boxe, mesmo que este esteja desocupado, sobe pena de desclassificação (exceto de uma peça fisgada).   

6- Cada participante poderá levar em seus boxes, quantos materiais de pesca quiserem, podendo ser utilizado até 
02 (dois) equipamentos por vez. O equipamento que não estiver sendo utilizado deverá permanecer fora do 
suporte de varas, facilitando a visualização dos fiscais e possíveis embaraços.  

7- Os competidores não poderão ter ajuda quanto à montagem de materiais, tiragem do peixe da água, 
preparação das iscas e desembaraços, ou seja, auxilio de amigos e familiares que não estejam inscritos 
no evento.

  

8- Os participantes poderão estar se ajudando mutuamente, preservando o espírito de equipe.   

9- Os participantes estarão livres para sair do boxe, desde que seja comunicado ao fiscal da área, sendo 
desnecessária a marcação de tempo. O atleta estará livre para saída desde que retire seu equipamento da 
água. Obs.: Caso for ajudar algum participante para retirada da espécie em outro boxe, também será 
necessário tirar o equipamento da água.  

10- No caso de um peixe de maior porte, o (a) pescador (a) poderá ter ajuda, em caso excepcional, até para 
facilitar e evitar embaraços com os demais participantes, porém esta ajuda só poderá ser feita pelos fiscais e 
competidores, colaborando assim, para o bom andamento da pescaria.  

11- Toda ficha de controle de peso, será preenchida pelo fiscal para que posteriormente seja enviada ao 
Encarregado da Contabilização. O pescador responsável pela espécie fisgada receberá uma cópia das 
fichas que obrigatoriamente deverá ser conferida, qualquer irregularidade deverá ser analisada no ato da 
marcação, caso contrário não será aceito. Não haverá possíveis conferências após a divulgação do 
resultado. Obs.: O pescador terá total liberdade de conferir o peso do peixe na balança no ato da marcação 
junto ao fiscal.   

12- O pescador deverá permanecer com o crachá de identificação visível para as devidas anotações dos 
fiscais. O comprovante será conferido pelo pescador no ato da entrega, não sendo aceito reclamações 
posteriores para qualquer efeito de marcações.  

13- A organização estará disponibilizando fiscais para acompanhamento dos participantes, controle da captura 
dos peixes e registros na planilha de pesos. A retirada da espécie fisgada é de responsabilidade de cada 
participante.  

14- Caso o participante capturar um peixe e o fiscal estiver atendendo outro competidor, pedimos a gentileza de 
manter o peixe vivo dentro da água, até que o fiscal chegue ao local. Esta solicitação não será uma 
obrigatoriedade.  
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15- Será permitida a pesca de “chuveirinho” para varas de arremesso, com a utilização de uma bóia em 
superfície, contendo no máximo 05 (cinco) anzóis em separado, ficando proibida a pesca com bóia 
utilizando chuveirinho solto no fundo. Neste tipo de pesca valerá para somatória somente a Carpa 
Cabeçuda, qualquer outro peixe será desconsiderado pelo fiscal. Obs.: Obrigatório à utilização do 
chumbo, com peso mínimo de 25 (vinte e cinco) gramas e a massa como isca para o chuveirinho.  

16 – A espécie Carpa Cabeçuda poderá ser capturada somente com molinete e/ou carretilha, bóia e 
chuveirinho. Caso o pescador fisgar a Carpa Cabeçuda na vara telescópica (lisa) o peixe será 
automaticamente cancelado.  

17- Os lançamentos deverão ser realizados perpendicularmente a linha da água. Caso por algum defeito de 
lançamento, do vento ou do próprio pescador invadir o setor vizinho, a linha deverá ser imediatamente 
recolhida. O fiscal estará primeiramente alertando o pescador informando que não irá ocorrer a pesagem 
do peixe caso o equipamento esteja lançado fora do seu boxe.

  

18- Caso o pescador persistir no arremesso fora de seu boxe no intuito de prejudicar o participante

 

vizinho, será aplicada punição de 05 (cinco) sem pescar.

 

Obs.: Esta punição valerá para cada reincidência.  

19- Será permitida á pesca com bóias em superfície, inclusive as “cevadeiras”, desde que obtenha 01 (um) 
anzol e obrigatoriamente deverá conter a bóia sinalizadora, não sendo necessário o lastro (chumbo), com 
peso mínimo de 25 (vinte e cinco) gramas. No caso das cevadeiras, poderá ser utilizado o artifício da ceva 
em superfície. Nas bóias torpedos será obrigatório à colocação de chumbo solto na linha, evitando 
deslocamentos para as equipes vizinhas. Obs.: Caso a montagem dos equipamentos não esteja com as 
configurações citadas acima, o peixe será invalidado.  

20- Os pescadores que estiverem nos boxes de canto do lago, também deverão realizar seus arremessos 
perpendicularmente, além de colocarmos bóias para isolamento em algumas situações.   

21- Deverão ser usados anzóis sem farpa ou com as farpas amassadas. Será proibida a utilização de 
garatéias (três anzóis juntos conectados), bem como a pesca de “lambada”. Qualquer saliência no anzol 
que for identificada pelo fiscal, poderá acarretar punição de 01 (um) quilo na somatória da equipe quando 
de uma peça fisgada e o peixe será solto não computando a sua pontuação. Obs.: Pedimos a atenção de 
que a farpa esteja totalmente amassada ou a utilização de anzol sem farpa de fábrica.  

22- As iscas artificiais com utilização de garatéias e chicote “Hulk” estarão proibidas durante a competição. A 
modalidade Fly também estará terminantemente proibida no evento.  

23- Será permitida a colocação de ceva em pequenas proporções, para que o lago não seja prejudicado 
pelo excesso utilizado durante as pescarias. Lembrando que a ceva também poderá ser usada antes do 
início e no intervalo. Caso a equipe de fiscalização identifique excesso de ceva, poderá aplicar punição 
proibindo a colocação de ceva para a dupla até o restante do dia. Obs.: Os restos de iscas não poderão ser 
arremessados no tanque após o término do evento, podendo também ocorrer punição aplicada pela 
organização.  

24- Caso um peixe for fisgado por 02 (dois) pescadores, prevalecerá o pescador cujo anzol esteja fisgado na boca 
do peixe. Obs. Se ocorrer de um peixe for fisgado pela boca por 02 (dois) pescadores ao mesmo tempo, será 
considerado 50% do peso para cada participante.               
                                     
25- Quando o peixe vier atado por mais de 01 (um) anzol e no momento que estiver dentro do passaguá o 
anzol sair da boca, gerando dúvida ao fiscal de qual pescador fisgou o exemplar, o mesmo deverá ser 
invalidado.  

26- Será permitida a pesca de peixes menores para serem utilizados como iscas, bem como todos os tipos de 
massas e iscas vivas.  

27- Caso algum peixe venha levar o equipamento do participante e ser capturado por outro pescador, não será 
considerado sua pontuação, nem mesmo que seja recuperado pelo próprio pescador. Somente será considerado 
caso o contendor esteja provido com salva-vara. Obs.: Não será aceito a utilização de uma linha amarrada na vara 
juntamente ao suporte.  
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28- O equipamento que estiver sem salva-vara no suporte e for puxado diretamente para água, não será 
considerado, mesmo que o próprio pescador capturar, pois a água identifica que o equipamento saiu do 
boxe e automaticamente do domínio do pescador. O salva-vara poderá ser utilizado com tamanho máximo 
de 03 (três) metros, para que possamos manter um limite sem atrapalhar os demais participantes.  

29- Seguindo as regras abaixo, o pescador poderá soltar o peixe após a pesagem: * Anzol sem farpa; * Não deixar 
o peixe em superfície áspera se batendo; * Não soltar o peixe que estiver sangrando ou com os olhos perfurados 
pelo anzol – o fiscal determinará a soltura; * Não colocar a mão ou dedo na guelra dos peixes.  

30- Se for capturado algum peixe solto pelo lago, já fisgado com anzol, linha ou chuveirinho, não será computado 
sua pontuação. Somente será considerado, caso não venha atado por esses “artifícios”.  

31- Caso na pesca da “Tilápia”, o competidor esteja fisgando muitos exemplares, o mesmo deverá utilizar um 
samburá, de responsabilidade do próprio participante, para possíveis marcações parciais.  

32- Na pesca de fundo poderá ser utilizado isca artificial ou artifício que venha chamar a atenção do peixe, 
desde que não esteja atado no anzol. Somente estará liberada a utilização da miçanga com anzol, na pesca 
com bóias de arremessos.  

33- O pescador não poderá permanecer no tanque de pesca sem estar devidamente uniformizado, ou seja, não 
poderá permanecer sem camisa no local da competição.  

34- A pescaria obedecerá aos critérios do “Pesque e Solte”, os peixes que por mal cuidados vierem a morrer, ou 
aqueles que o pescador quiser levá-los, entrará normalmente na somatória do pescado, porém deverá ser 
efetuado o pagamento dos mesmos, de acordo com a tabela de preços do local estipulada para cada espécie.  

35- Caso algum peixe venha ser fisgado de anzol com farpa, o peixe será solto pelo fiscal não computando 
a sua pontuação e o pescador será penalizado com perca de 01 (um) quilo na somatória. Qualquer 
saliência no anzol que for identificada pelo fiscal, poderá acarretar punição quando da peça fisgada. Obs.: 
Pedimos a atenção de que a farpa esteja totalmente amassada ou a utilização de anzol sem farpa de 
fábrica.  

36- Não será permitido que o participante jogue as sobras de iscas no lago ao final da competição.   

XXII – Súmula de Contabilização

  

Após o término do evento, a Jair Rigotti Eventos e Promoções Ltda., enviará um relatório contendo a classificação 
final, bem como as quantidades de quilos de cada dupla. Todas as fichas de controle de pesos estarão 
disponíveis para quaisquer esclarecimentos e conferências, arquivadas por no mínimo 01 (um) ano.   

XXIII – Peixes

  

Serão considerados peixes de qualquer espécie, acima de 500 (quinhentos) gramas cada, identificados e pesados 
pelos fiscais com balança digital, contendo as devidas anotações para serem conferidas no ato da entrega.   

XXIV – Registros de Guarda e Conservação

  

Todos os regulamentos oficiais dos torneios de pesca da Jair Rigotti Eventos e Promoções Ltda.; encontram-se 
registrados nos termos do Artigo 127 – Item VII da lei de guarda e conservação.   

XXV – Custos

  

Os valores das inscrições não serão devolvidos pela organização, sendo utilizados para despesas com: 
Premiações, Fiscalização, Site, Programa Hora do Pescador e toda estrutura organizacional.  
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XXVI – Material de Pesca

  
A – O material de pesca permitido é o seguinte:  

* Opção 01 – O participante poderá pescar com 02 (duas): 01 vara de molinetes ou carretilha e 01 vara 
telescópica;  

* Opção 02 - Quando da utilização de varas telescópicas, poderá ser utilizado 02 (duas) telescópicas;  

* Opção 03 – Poderá ser utilizado 02 (duas) varas de molinetes ou carretilhas. Nesta configuração somente 01 
(uma) de superfície com bóia.   

Obs. A vara lisa telescópica poderá ter no máximo 5,40 metros e a linha não ultrapassar a 01 (um) metro o 
tamanho da vara;  

* Carretilha ou Molinete - de qualquer tipo ou procedência;  

* Anzóis – somente 01 (um) anzol sem farpa na (pesca de fundo) e com bóia em superfície;  

* Chuveirinho – livre na pesca em superfície, contendo no máximo 05 (cinco) anzóis sem farpa;  

* Encastoadores de Aço e Multifilamento.  

B – Não será permitido o uso de:  

* Anzóis conjugados (pares, triplos, etc.), conectados (garatéias) e com farpa;  

* Chuveirinho na pesca de fundo;  

* Linhada de mão e Luva tipo “agarra peixe”.   

XXVII – Tabela de Pontuação

  

1- Os quilos dos participantes serão computados através de uma somatória geral pescada durante toda a prova e 
premiação extra para o maior peixe do dia (peso).   

2- Após a entrega das premiações, não haverá recontagem dos quilos em hipótese alguma, qualquer 
esclarecimento poderá ser fornecido até momentos antes da premiação.  

3- Os empates serão decididos da seguinte forma: Maior quantidade de peixe pescado (unidade), maior peixe 
(peso) e Sorteio (através de uma roleta de bingo).   

XXVIII – Disposições Disciplinares

  

1- Será afastado da prova o competidor que intencionalmente, prejudicar os demais participantes com manobras 
de caniço, linha ou atos de indisciplina, mau comportamento ou fraude de concorrente ou acompanhante.  

2- O pescador que apresentar peixe contendo corpos estranhos que alterem seu peso será automaticamente 
desclassificado da prova, bem como aquele que apresentar peça que não tenha sido por ele pescado.  

3- Nenhum pescador poderá representar qualquer participante que esteja impossibilitado de comparecer ao 
evento. As inscrições pagas poderão ser transferidas para outro participante antes da realização evento.  

4- O participante que infringir intencionalmente o presente regulamento será eliminado e os peixes capturados não 
serão computados para qualquer efeito.  
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XXIX – Premiações

      
1º LUGAR  
ASSOCIADOS E DEPENDENTES  

2º LUGAR 
ASSOCIADOS E DEPENDENTES  

3º AO 10º LUGAR 
ASSOCIADOS E DEPENDENTES  

       

01 Troféu   01 Troféu  08 Troféus 

 

01 Vara de Pesca   01 Vara de Pesca  

  

01 Molinete   01 Molinetes   

  

01 Kit de Acessórios   01 Kit de Acessórios   08 Kits de Acessórios  

     

1º A 4º LUGAR 
CONVIDADOS   

MAIOR PEIXE DO DIA 
PESO – SÓCIO E CONVIDADO   

EMPRESA 
CONTRATANTE 

        

04 Troféus  02 Troféus   01 Troféu Definitivo 

   

02 Varas de Pesca   

    

02 Molinetes   

  

04 Kits de Acessórios   02 Kits de Acessórios   
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XXX – Disposições Gerais

  
1- Os organizadores e autoridades da competição, não se responsabilizam por perdas, danos ou roubo de bens.  

2- O regulamento poderá ser alterado, bem como a organização tomar qualquer atitude que possa melhorar e 
proteger as regras da competição, preservando o espírito de esportividade e companheirismo.  

3- Dentro do boxe será expressamente proibida a presença de amigos e familiares ao lado do pescador, pois o 
local estará reservado com faixas de contenção. O pescador não poderá entrar com bebidas e alimentos para 
competição.  

4- Ao efetuar a inscrição, o competidor estará concordando automaticamente com as regras do presente 
regulamento.  

5- Na inscrição do evento, o pescador estará concedendo direitos sobre a imagem para vídeo institucional e 
comercial a qualquer tempo, distribuição, exibição da obra audiovisual, por todo e qualquer veículo.  

6- Fica determinado para os devidos fins, que quaisquer adversidades sem soluções entre as partes envolvidas, 
deverão ser resolvidas no Fórum de pequenas causas.  

7- Qualquer situação que venha acontecer e não esteja citado nas clausulas deste regulamento, será julgado pela 
comissão organizadora do evento.    

Jair Rigotti Eventos e Promoções Ltda.  

A MARCA DOS GRANDES EVENTOS!    
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