REGULAMENTO OFICIAL DO I CAMPEONATO DE PESCA
PARQUE FRANCISCO RIZZO
I – NORMAS PESCA DESEMBARCADA
A – Compete ao Organizador:
1- Elaboração do Regulamento Oficial do evento.
2- Providenciar toda documentação necessária à realização do evento.
3- Realizar o sorteio dos setores.
4- Fornecer crachás de identificação aos participantes.
5- Tomar qualquer atitude que venha manter a segurança, ordem e organização da
competição.
B – Compete aos Assistentes e Encarregados da Contabilização e Fiscalização:
1- Recepcionar os participantes, dando a eles toda orientação necessária para que tenham um
bom desempenho.
2- Contabilizar a quantia de exemplares capturados por participante e classificar a posição dos
mesmos no campeonato.
3- Suporte a equipe de fiscalização no que for necessário.
C – Modalidade do torneio
1- Pesque e solte – QUANTIDADE DE PEIXES CAPTURADOS
2- Pesque e solte – MAIOR EXEMPLAR CAPTURADO
D – Espécies válidas: Tilápias, Acarás, Traíras e Carpas

II – Equipe de Fiscalização
1- Conferir a inscrição do participante e conferir a anexação do crachá de identificação
dos atletas.
2- Anotar na súmula o peixe capturado pelos participantes sob sua responsabilidade.
3- Fiscalizar permanentemente os boxes que lhe forem designados, fazendo cumprir as
determinações deste Regulamento, para que a prova transcorra em um clima de
respeito e companheirismo.
4- Não se ausentar em nenhuma hipótese do local designado, sem antes comunicar um
assistente ou um membro da equipe organizadora.
5- 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 as
colocações do ou dos participantes.
6- Observar qualquer situação de desrespeito do participante quanto aos demais, mau
trato ao peixe capturado ou quaisquer outras regras dispostas neste regulamento.
7- O Fiscal será responsável por uma determinada área do lago. 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.
8- Cada fiscal deverá antecipar as regras básicas para os competidores, evitando
punições que poderiam ser alertadas.

III – Formação dos Participantes
1- Qualquer cidadão, sendo ou não do município munido da inscrição previamente paga e
de documento de identidade com foto – Menores de idade acompanhados de pais ou

responsáveis com os devidos documentos comprovatórios. Menores de 15 anos de
idade não poderão participar mesmo que acompanhados por pais ou
responsáveis.

IV – Participantes
1- O local da competição (Denominado “BOX”), estará reservado pela organização, não
sendo permitida a presença ou pesca de pessoas que não estejam inscritas na
competição.

V – ATRASOS\DESISTENCIAS
1- O pescador que chegar após o início da competição, poderá participar desde que
esteja ocorrendo no momento a bateria na qual foi sorteado.
2- Uma vez, iniciado o torneio, o participante que abandona-lo por quaisquer razões
que sejam não terá sua taxa de inscrição reembolsada, bem como não terá direito,
mesmo que já efetuadas capturas, de concorrer em quaisquer das colocações ou
premiações da competição.

VI – Duração das Etapas
A etapainicial será das 9 as 12:30 do dia 23\05\2015, tendo um intervalo das 10:30 as
11:00 para a troca de Box.
A segunda etapa será das 13:00 as 16:30 do dia 23\05\2015, tendo um intervalo das
14:30 as 15:00 para a troca de Box.
A terceira etapa será das 9:00 as12:30 do dia 24\05\2015, tendo um intervalo das
10:30 as 11:00 para a troca de Box.
As 14:00hs do dia 24\05\2015, haverá a entrega das premiações e troféus e na
sequência o encerramento do evento.
Em cada etapa será no máximo 50 participantes.

VII – Realização
A competição será realizada nos dias 23 e 24/05/2015 na Estância Turística de Embu
Das Artes no lago do PARQUE FRANCISCO RIZZO.
O Box poderá abrigar somente 01 (um) participante, respeitando a quantidade de varas
estipuladas para cada pescador.

VIII – Sorteio dos Setores
1- O sorteio dos boxes será realizado por ordem de inscrição no dia do evento
(23/05/2015), a partir das 8h no próprio local da competição.
Cada participante receberá 02 (duas) numerações correspondentes aos boxes da 1ª e
2ª etapa da bateria a qual foi sorteado a participar.
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- O sorteio será realizado com duas urnas ou globos com números iguais de 1 a
quantidade de boxes existentes na competição. O participante receberá um número de

cada urna\globo e estes, serão respectivamente seus lugares na primeira e segunda
bateria da etapa em que participará.
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.
4- Os intervalos serão de 0:30 minutos para a mudança de boxes. O pescador deverá
recolher todos os seus equipamentos e de forma ordenada ocupar o segundo box ao
qual foi designado conforme sorteio.

IX – Setores ou BOX
1- Cada participante estará situado em box de no mínimo 02 (dois) metros de
comprimento, podendo ser maior em decorrência de árvores ou algum outro empecilho.
2- Os setores serão numerados em ordem crescente, suficiente para abrigar os
participantes inscritos de acordo com o numero de vagas.

X – Exercício da Pesca
1- O início, bem como o final das etapas será através de buzina, ou qualquer outro
sinal sonoro previamente estipulado pelos organizadores.
Após a identificação do término, somente os peixes já fisgados estarão valendo
para somatória, com tolerância máxima de até 15 (quinze) minutos para retirada da
espécie.
2- Antes do início e durante os horário de troca de boxes e intervalo entre as etapas,
será proibida a pesca pelos contendores, não podendo ser testado ou remessado
nenhuma linha na água. Os equipamentos dos atletas também não poderão estar
lançados e iscados na água. Caso o pescador não cumpra esta regra, será
aplicada punição com perda de 01 (exemplar na pontuação), se houver
persistência, será punido com a perda de 03 (exemplar na pontuação).
Caso este não tenha efetuado nenhuma captura serão considerados pontos
negativos a serem abatidos quando da caputura.
3- Antes do início e término das baterias, serão vistoriados todos os boxes:
Varas, anzóis e equipamentos.
4- 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 no caso de uma peça fisgada).
5- 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.
6- Os competidores não poderão ter ajuda quanto à montagem de materiais, retirada
do peixe da água, preparação das iscas e desembaraços de linhas durante a
competição. Ou seja, auxilio de amigos e familiares ou de qualquer outro que não
esteja inscrito no evento.
7- Os participantes poderão se ajudar, preservando o espírito esportivo.
8- Os participantes estarão livres para sair do boxe, desde que seja comunicado ao
fiscal da área.
O pescador estará livre para saída, desde que retire suas iscas da água e deixe
seus equipamentos fora dos suportes ou apoiados voltados para cima em seu box,
nunca paralelamente a água.
Obs.: Caso for ajudar algum participante em outro boxe, também será necessário
tirar o equipamento (iscas) da água.
9- No caso de um peixe de maior porte, o (a) pescador (a) poderá ter ajuda, do fiscal
em caso excepcional, até para facilitar e evitar embaraços com os demais.
10- Toda ficha de controle, 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.
O pescador deverá permanecer com o crachá de identificação visível para as
devidas anotações dos fiscais.
11- Caso o participante capture um peixe e o fiscal estiver atendendo outro competidor,
este terá que aguardar e manter o peixe dentro passaguá da água, até que o fiscal
chegue ao local.
12- 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 alertará o pescador informando-o que não irá ocorrer a contagem do peixe
caso a linha seja lançada fora da “raia” frontal do seu box.
13- Caso o pescador persistir no arremesso fora da linha frontal do seu box no intuito
de prejudicar o participante vizinho, será aplicada punição de 15 (Quinze) minutos
sem pescar. Obs.: Esta punição valerá para cada reincidência.
14- Será permitida a pesca com boias em superfície, inclusive as “cevadeiras”, desde
que obtenha 01 (um) anzol e obrigatoriamente deverá conter a boia 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 boias torpedos será obrigatório à colocação de chumbo solto na
linha, evitando deslocamentos da mesma para as raias dos outros concorrentes.
Obs.: Caso a montagem dos equipamentos não esteja com as configurações
citadas acima, o peixe será invalidado.
15- Os pescadores que estiverem nos boxes de canto do lago, também deverão
realizar seus arremessos perpendicularmente.
16- Deverão ser usados anzóis sem farpa originais de fabrica ou que a farpa esteja
totalmente amassada.
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) peixe na somatória do concorrente e no caso
de peixe fisgado, este será solto não computando a sua pontuação.
Caso haja reincidência, o pescador poderá ser desclassificado e eliminado do
campeonato.
17- As iscas artificiais com utilização de garatéias ou suporte hook estarão proibidas
durante a competição, bem como a pesca de arremesso ou Flyfishing por conta da
segurança.
18- Será permitida a colocação de ceva em pequenas proporções, para que o lago não
seja prejudicado pelo excesso utilizado durante a competição.
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 até o restante da bateria.
Obs.: Os restos de iscas não poderão ser arremessados no lago após o término do
evento, podendo também ocorrer punição aplicada pela organização.
19- Caso um peixe seja fisgado por 02 (dois) pescadores, o ponto contará para o
pescador cujo anzol esteja fisgado na boca do peixe.
Obs. Se ocorrer de um peixe ser fisgado pela boca por 02 (dois) pescadores ao
mesmo tempo, será computado um ponto para cada um.
20- Quando o peixe vier fisgado por mais de 01 (um) anzol e no momento que estiver
dentro do passaguá um deles se soltar, gerando dúvida ao fiscal de qual pescador
fisgou o exemplar, o mesmo deverá ser invalidado.
21- Serão permitidos os seguintes tipos de iscas:
Massas, rações, insetos, larvas entre outras, inclusive rações artificiais e miçanga.
22- Não será permitido utilizar como isca Peixes ou qualquer outro capturado no local
da competição.
23- Quanto ás demais iscas vivas, incomuns, será de responsabilidade dos fiscais e
comissão julgadora permitir ou não o uso das mesmas.

24- Caso algum peixe leve o equipamento do participante e seja capturado por outro
pescador, não será considerada sua pontuação, nem mesmo que seja recuperado
pelo próprio pescador.
Somente será considerado caso o equipamento esteja provido com salva-vara, que
será permitido com o comprimento máximo de 2 (Dois) metros para que não
atrapalhe os participantes vizinhos de box.
Obs.: Não será aceito a utilização de uma linha amarrada na vara juntamente ao
suporte no intuito de substituir o referido equipamento citado acima.
25- Para a soltura do peixe o participante deverá seguir as regras abaixo.
1- Após retirar do Passaguá, não deixar o peixe na terra, superfície áspera ou se
debatendo.
2- Não utilizar qualquer equipamento que não o passaguá, exceto para os peixes
providos de dentes como por exemplo: as Traíras.
3- Não deixar o peixe por mais de 3 (Três) minutos fora da água, no caso de
serem efetuadas fotos ou redimidas quaisquer dúvidas quanto a captura do
mesmo.
4- Nunca segurar o peixe colocando os dedos nas guelras.
5- Não soltar peixes machucados, que tenham por acidente os olhos perfurados
pelo anzol ou que estejam sangrando por conta de terem engolido o mesmo
(Embuchar). Estes, só serão soltos após serem analisados pelo fiscal e no
caso da não autorização, contarão ponto para o participante e serão
reservados para abate, limpeza e doação a instituição designada pelo
organizador.
26- Se algum dos participantes capturar algum peixe que tenha sido capturado por
outro participante, quer seja na etapa atual ou em outra e esteja com anzol e linha
atados a uma boia ou qualquer outro tipo de artifício, não será computado sua
pontuação. Somente será considerado, se apenas anzol ou anzol e linha estiverem
presos ao peixe.
27- É fundamental que o participante se proteja com óculos e boné ou chapéu, por
conta de riscos de acidentes.

XXI – Súmula de Contabilização e premiação
Maior quantidade:
Após o término do evento, a comissão julgadora irá realizar a conferência e contagem dos
peixes capturados por cada participante e o critério de pontuação será na ordem crescente
onde o pescador com maior número de capturas será declarado vencedor ocupando o primeiro
lugar e assim subsequentemente até o número de premiação determinado pela comissão
organizadora.
Maior peixe:
Após aferida as medidas dos peixes capturados nas sumulas dos participantes, vencerá o qual
capturar o maior peixe, que será medido em centímetros contando da boca à extremidade da
cauda.
Premios a título de participação e consolo:
Haverão prêmios a título de participação Jair Rigotti Eventos e Promoções Ltda., enviará um
relatório contendo a classificação final, bem como a quantidade 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.

XXII – Peixes
Serão considerados peixes de qualquer das espécies citadas acima e qualquer tamanho para a
premiação quanto a quantidade e acima de 20cm para poder concorrer ao premio de maior
peixe.

XXIII – Material de Pesca
A – Material de pesca permitido.

Opção 01 – O participante poderá pescar com 02 (duas) varas: 01 vara para molinete ou
carretilha e 01 vara telescópica ou “lisa”.
* Opção 02 –O participante poderá pescar com 02 (duas) varas telescópicas;
* Opção 03 – Poderão ser utilizadas 02 (duas) varas para molinete ou carretilha. Nesta
configuração somente 01 (uma) delas poderá ser utilizada para a pesca de superfície com o
uso de boia.
Obs. A vara lisa telescópica ou lisa, poderá ter no máximo 5,40 metros e a linha não
ultrapassar a 1 (um) metro o tamanho da vara;
* Carretilha ou Molinete - de qualquer tipo;
* Anzóis – somente 01 (um) anzol sem farpa por equipamento tanto na pesca de fundo quanto
na de superfície;
* Qualquer tipo de linha.
B – Não será permitido o uso de:
* Anzóis conjugados (pares, triplos, etc.), conectados (garatéias) e com farpa;
* Chuveirinho;
* Linhada de mão.

XXIV – Tabela de Pontuação
1- Modalidade quantidade
* A quantidade de peixes capturada por participante será computada primeiramente
através da planilha ou sumula de marcação e em seguida transferida pelos
organizadores para uma tabela geral denominada CLASSIFICAÇÃO GERAL.
1- Modalidade maior peixe.
*Serão anotadas as medidas de cada peixe concorrente na mesma planilha onde
marcada
a
quantidade
de
capturas
efetuada
pelo
participante.
Na sequência, computadas as medidas na mesma planilha denominada Classificação
Geral.
O maior peixe dará o primeiro lugar ao participante que o capturou.
3- Após a entrega das premiações, não haverá recontagem das planilhas em hipótese
alguma, qualquer esclarecimento poderá ser fornecido até momentos antes da
premiação.
2- Os empates serão decididos da seguinte forma:
Em ambos os casos, tanto de maior quantidade, quanto de maior peixe serão
decididos por sorteio na forma que for estipulado na hora pelos organizadores.
3- 33- O pescador não poderá permanecer no local de pesca sem estar devidamente
vestido, ou seja, não será permitida a permanência sem camisa ou camiseta no
local da competição.
4- 34- A pescaria obedecerá aos critérios do “Pesque e Solte”.

XV – NORMAS PESCAEM BARCADA – somente caiaque
1- As regras para a pesca embarcada com caiaque obedecerão na essência o mesmo
regulamento acima salvo as normas descritas abaixo.
2- Será permitida a pesca com a modalidade FLYFISHING ou também conhecida como
pesca com mosca.

XVI – LOCAL DE PESCA E DISTÂNCIA MÍNIMA DO CONCORRENTE
1- O local onde será permitida a pesca será delimitado por uma corda com
boias sinalizadoras dividindo o lago deixando separados os concorrentes
que pescarão embarcados dos demais. Não podendo o competidor em
hipótese alguma, sob pena de desclassificação ultrapassar com o caiaque
esta divisão ou mesmo arremessar por sobre a mesma sua linha para a
pesca.
Não haverá nenhum outro tipo de raia ou divisória, podendo desta forma o
pescador explorar todos os pontos da área designada para a pesca.

2- A distância mínima entre os concorrentes para evitar acidentes ou
discussões quanto ao ponto de pesca deverá ser de no mínimo 20Mt (Vinte
Metros), e esta será observada pelo fiscal da prova de caiaques que está
apto a advertir o pescador e no caso de reincidência penalizar com o
desconto de 5 exemplares. Caso o concorrente ainda não tenha capturado
nenhum exemplar ficará com saldo negativo na súmula. Havendo
reincidência dependendo da condição ficará a critério do fiscal penalizar
novamente com a mesma medida e até mesmo desclassificar o
concorrente.
XVII – SEGURANÇA E RESPONSABILIDADES
1- É obrigatório o uso de equipamento de segurança como colete salva
vidas ou de apoio e óculos.
2- No ato da inscrição o participante assume quaisquer riscos que possam
correr causados por quedas ou outros que poderão resultar em ferimentos
ou perda de equipamentos.
Ou seja, uma vez inscrito o pescador assume que tem conhecimento e
habilidade suficiente para a pesca embarcada com caiaque.

XVIII – EQUIPAMENTOS E CAIAQUE
1- O caiaque a ser utilizado na prova será fornecido pelo organizador
contendo:
1- Remo apropriado para a modalidade.
2- Banco ou “cadeirinha”.
2 – Será permitido apenas 2 (dois) conjuntos de equipamentos por
embarcação, sendo que o competidor poderá assim como os demais trazer
para a utilização outros mas que deverão ser trocados na medida que achar
necessário. Estes ficarão no ponto de embarque,sob responsabilidade do
acompanhante do pescador ou pessoa por ele designada.
XIX – PREMIAÇÃO
1- Serão considerados os mesmos critérios de premiação do regulamento
para a pesca desembarcada, somente sendo a de caiaque mais uma
categoria que terá a sua contabilização e premiação em separado
denominada: CATEGORIA CAIAQUE.
2- Troféu para o 1º, 2º e 3º lugar das modalidades: Maior Peixe, Maior
Qualidade e Caiaque.
XX – INSCRIÇÃO
1- As inscrições serão efetivadas a partir da apresentação do boleto de
pagamento até o dia 15/05, Agência 1226 Operação 006 Conta
00000102-4
2- Valor da inscrição R$20,00 (Vinte Reais).
3- Poderão fazer suas inscrições na Secretaria de Esportes e Lazer.

