
 
 

 

 

 
Capítulo I – DO OBJETIVO E DAS ETAPAS 

 

Art. 1º - Este torneio objetiva estimular e difundir a prática da pesca esportiva organizada e reunir em 

congraçamento os amantes e praticantes da Pesca de Arremesso. Trata-se de um torneio aberto de Pesca de 

Arremesso de Praia, tipo abate, por terra e é regido por este Regulamento Particular. 

Art. 2º - O torneio é promovido pela Prefeitura Municipal de Feliz Deserto e organizado pela Secretaria 

Municipal de Turismo e Eventos. Por sua natureza aberto também a pescadores não federados e será dirigido 

pelo juiz geral e seu regimento particular subordina-se integralmente ao código dos torneios abertos de pesca 

em terra firme. 

Art. 3º - Torneio, é uma prova variada de arremesso, realizado na praia do Maçunim em Feliz Deserto, com 

duração de 8:00 horas divididas em duas etapas de 4:00 horas, (1º etapa) com início no dia 5/09 às 13:00 horas e 

seu término às 17:00 horas, (2º etapa) das 6:00 horas às 10:00 horas do dia 6/09/15. 

Capítulo II – DAS INSCRIÇ ÕES, PARTICIPANTES E SORTEIO 

Art. 4º - A taxa de inscrição será de 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) por equipe. 

Art. 5º - O sorteio será após a comprovação da inscrição no dia 5/09/15 a partir das 10:00h na sede da 

Secretaria de Turismo e Eventos, localizada na Rua Domingos André -  na cidade de Feliz Deserto/AL. 

Art. 6º - A prova será formada por equipes Compostas de até 03 (três) pescadores (as) em categoria masculino e 

feminino, concorrendo a feminina em sua categoria e no geral. Um pescador (a) atuará como capitão da equipe, 

podendo o mesmo atuar como fiscal, independente da fiscalização da organização e as equipes deverão 

apresentar-se uniformizadas e assim permanecerem durante toda a competição. 

Capítulo III – DOS EQUIPAMENTOS E ISCA 

Art. 7º - A toda equipe participante será permitida o uso de:  

a) 03 (três) varas de pesca, de comprimento livre, com molinete de qualquer tipo, podendo haver reservas de 

outras varas, sem limite de quantidade, observando-se a distancia mínima de 05 (cinco) metros da linha d’água. 

b) Linhas e chumbadas livres. 

c) Bicheiras e puçás. 

d) Esperas, descansos, fincadores livres. 

e) Anzol de tamanho livre, obedecendo-se o limite de três anzóis por vara. 

f) É proibido o uso de produtos químicos atrativos ou a colocação de engodos. 

Art. 8º - ISCAS: Somente será permitida isca “in-natura”, morta ou de areia. 

Capítulo IV – DO EXERCÍCIO DA PESCA 

Art. 9º - A vara em uso poderá ficar na espera, devendo o pescador manter-se a uma distancia prudente para 

que corrija a linha sempre que esta possa estar prejudicando o adversário. 

Art.10º - Após o início da pesca, não será permitido o pescador se ausentar e retornar ao seu setor.  

Art. 11º - A comissão organizadora não aceitará reclamações após o encerramento das provas, devendo toda 

denúncia ser formulada durante sua realização, até a pesagem. 

Art. 12º - O competidor só poderá receber ajuda dos seus companheiros de equipe. 

Art. 13º - Ao ser dado o sinal de encerramento da prova o qual será feito através de fogos de artifício, o 

competidor que estiver com o peixe fisgado, terá um prazo máximo de 30 (trinta) minutos para retirá-lo da água 

na presença do fiscal da organização. 

Art. 14º - Só será permitido arremesso com água no máximo ao nível da cintura. 

 



 

Art. 15º - A equipe que por ventura invadir o setor vizinho é obrigada a recolher a linha imediatamente, salvo 

se estiver com peixe fisgado, neste caso, a equipe vizinha deverá recolher a linha para facilitar a retirada. 

Art. 16º - O peixe ferrado por mais de um concorrente, terá sua captura atribuída àquele que o tiver fisgado pela 

boca.   

Capítulo V – DA PONTUAÇ ÃO E CLASSIFICAÇ ÃO 

 Art. 17º - A pontuação será computada da seguinte forma:  

a) Um ponto para cada peça (peixe) capturado e 10 pontos a cada 100g. 

b) A computação dos pontos só terá validade se as peças fisgadas constarem na sumula específica e 

devidamente assinado pelo fiscal e capitão da equipe.  

Art. 18º - A classificação final se definirá pela soma dos pontos das duas etapas. No caso de empate ao final das 

provas, entre duas ou mais equipes, a classificação será decidida observando-se os seguintes critérios: 

 I - Equipe com maior peixe (mais pesado); 

II – Equipe com maior quantidade de peixes capturados; 

III – Persistindo o empate haverá sorteio. 

Capítulo VI – DAS PENALIDADES 

Art. 19º - Não será computado para efeito de pontuação o pescado da equipe que:  

a) Juntar peixes outros, que não tenha sido capturado pela equipe; 

b) Enviar para a pesagem, peixes sem retirar os esporões, tais como, bagres, arraias e outros; 

c) No final recolher o pescado por conta própria sem assinatura da súmula pela equipe fiscal; 

d) Após o término, exceder o limite máximo de 30 minutos para retirar da água um peixe fisgado;  

e) Enviar para pesagem peixe contendo corpos estranhos. 

Art. 20º - Poderá ser advertida, penalizada com perda de pontos ou desclassificada a equipe que:  
a) Arremessar a linha no setor vizinho e não recolher imediatamente; 

b) Receber 03 (três) advertências da comissão organizadora; 

c) Estiver pescando com mais de 03 (três) varas; 

d) Desobedecer às regras exigidas e usar de meios anti-desportista para com a equipe adversária; 

e) Obter a ajuda de terceiros durante a prova; 

f) Deixar lixo produzido durante a competição em seu setor de pesca. 

Art. 21º - Durante as etapas de pesca e da pesagem, constatada pela comissão organizadora a resistência as 

regras deste regulamento mediante impedimento, perturbação ou fraudes, a equipe será eliminada 

definitivamente do evento.  

Art. 22º - É de competência da comissão organizadora, o julgamento e emissão de parecer conclusivo sobre 

transgressões as normas contidas neste regulamento. 

Capítulo VII – DA FISCALIZAÇ ÃO E MARCAÇ ÃO DOS SETORES 

Art. 23º - Os boxes terão o tamanho de 40 (quarenta) metros e serão numerados em ordem crescente no sentido 

norte tendo como limite de setor às bandeirolas e centro do setor a placa numerada.  

Art. 24º - Toda equipe deverá portar a licença anual de pesca amadora e apresentá-la no ato da inscrição e 

estará sujeita a fiscalização do IBAMA.  

OBS: A comissão organizadora não se responsabilizará pela intervenção do órgão fiscalizador. 

Art. 25º - Aos fiscais de equipe compete: fiscalizar permanentemente a equipe a qual está destinado, 

verificando a obediência a este regulamento, com relação às iscas e materiais utilizados, aos peixes capturados e 

aos demais procedimentos regulamentados, preenchendo a súmula de pesca, onde deverão ser anotados os 

nomes dos pescadores, a quantidade de peças capturadas, exclusivamente a equipe fiscalizada mantendo a vista 

o recipiente (sacola e balde etc.), com os peixes capturados. Ao término de cada etapa o fiscal do setor e o 

capitão da equipe após conferência deverão assinar a súmula, lacrar o saco do peixe na presença do capitão da 

equipe e transportá-lo em companhia deste até o local da pesagem, acompanhando a pesagem. O fiscal deverá 

vistoriar as iscas e material de pesca antes do início da competição.  

  Capítulo VIII – DAS DISPOSIÇ ÕES GERAIS 

Art. 26º - Todo pescado será doado a Secretaria Municipal de Assistência Social para distribuição com a 

população carente local. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pelo árbitro geral e a comissão 

organizadora. 

A prefeitura Municipal de Feliz Deserto, a Comissão Organizadora e as Autoridades Desportivas não se 

responsabilizarão por danos, extravios ou roubos de materiais nem por danos pessoais causados por 

acidentes ocorridos antes, durante ou após a realização do torneio. Os participantes ao inscrever-se 

implicitamente submetem-se aos dispositivos deste regulamento.   

 

 

À COMISSÃO 


