Regulamento do Torneio Anual
Pesca de Cais - 2022
ÉTICA DO PESCADOR ESPORTIVO
1. Só mate o peixe que vai comer.
2. Não polua – Use sempre a lata de lixo: O
MAR NÃO É LIXEIRA!
3. Aprimore seus conhecimentos de
pescador.
4. Siga as regras da pesca esportiva.
5. Respeite o direito dos outros
pescadores.
6. Ensine aos outros pescadores seus
conhecimentos e técnicas da Pesca
Esportiva.
7. Apoie sempre todos os esforços para
conservação dos peixes e limpeza do
mar.
8. Incentive a Pesca Esportiva.
I.C.R.J.
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É BOM LEMBRAR:
NÃO JOGUE O LIXO NO MAR.
Decomposição de materiais
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INSCRIÇÕES
Devem
ser
feitas
obrigatoriamente
pelo
site
www.pescaicrj.com.
Poderão participar destes torneios os associados do ICRJ e
seus convidados. Todos os participantes convidados deverão ser
apresentados por um sócio proprietário, que assinará a ficha de
convidado.
TORNEIO ANUAL - CATEGORIAS
Para efeito de classificação nas categorias, será considerada
a idade completa até a data da realização da primeira etapa do
Torneio Anual de Pesca de Cais, permanecendo o pescador nesta
categoria até o final do torneio.

TORNEIO ANUAL - CATEGORIAS
KIDS, JÚNIOR E JUVENIL
KIDS – Até 08 anos de idade
JÚNIOR - 9 até 13 anos de idade
JUVENIL – De 14 até 18 anos de idade
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MASCULINO ou FEMININO – De 19 até 50 anos de idade.
SÊNIOR MASCULINO ou FEMININO – De 51 anos em diante. (Obs.:
Para que esta categoria seja formada é necessário que pelo menos 5
pescadores se inscrevam. Caso contrário, os pescadores acima de 50
anos participarão das categorias FEMININO ou MASCULINO).
Para uma categoria ser formada é necessário que existam pelo
menos 3 (três) participantes, e somente o primeiro colocado será
premiado. Caso a categoria tenha 4 (quatro) participantes, serão
premiados os 2 (dois) primeiros colocados. Se a categoria tiver 5
(cinco) ou mais participantes, serão premiados os 3 (três) primeiros.
No caso em que a categoria não seja formada, o pescador fará parte
de outra categoria, a critério da Diretoria de Pesca.
EQUIPAMENTOS
É obrigatório o uso de caniço e molinete/carretilha para
todas as categorias em todos os torneios.
Cada pescador, no local de pesca, poderá ter apenas um
conjunto reserva que não deve estar montado com os anzóis. Só
será permitida uma linha n’água por pescador, com no máximo dois
anzóis, sendo vetado o uso de garatéias ou pares de anzóis.
HORÁRIO
Para a categoria Kids e Júnior o início será as 13:30 e término
às 14:10, este horário foi alterado, e será exclusivo para os
pequenos, para que os adultos com maior experiência, possam
auxilia-los como Coach e cada vez estimular ainda mais a
participação e evolução na pescaria kids e júnior, e as demais
categorias terão início as 15:00 e término as 17:00, com quatro
rodízios de setores. Durante a premiação das crianças, às 14:10, o
ICRJ oferecerá um lanche a todos os participantes.
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AJUDA EXTERNA
Na categoria Marmanjos e Juvenil, não será permitido
nenhum tipo de ajuda externa no ato de pesar o peixe, iscar, pescar,
retirar o peixe do anzol, trocar a parada, inclusive para utilização de
puçá, sendo de responsabilidade de cada pescador “embarque” do
seu peixe. Cada setor terá um puçá à disposição, fornecido pelo
Departamento de Pesca, o que não impedirá que cada pescador
traga seu próprio puçá.
Aos pescadores da categoria KIDS será permitido todo o tipo
de ajuda, visto que esta é uma categoria que visa estimular as
crianças que estão iniciando na prática da pesca, porem os mesmos
devem ficar com os caniços na mão e enrolar o molinete.
Na categoria Júnior será permitido iscar, retirar o peixe do
anzol e trocar a parada.
ISCAS
Naturais ou artificiais, obedecidas às restrições sobre os
equipamentos.
PEIXES VÁLIDOS
Todas as espécies são válidas e deverão ser liberadas vivas.
Os peixes que estiverem ferrados ao soar do apito serão
considerados válidos, desde que sejam devidamente capturados e
liberados.
Não valem moluscos nem crustáceos.
PONTUAÇÃO
•
•
•
•
•

1 pontos por peça (baiacu mirim) liberada viva;
3 pontos por peça (não baiacu mirim e não nobre) liberada viva;
5 pontos para os peixes que não tem muita incidência no Cais
(Badejo, Cherne, Garoupa, Linguado e Robalo), liberados vivos.
Em caso de empate, o desempate nas etapas será feito da seguinte
forma:
Maior número de peças, caso continue empatado, será através da
maior peça mantendo o empate, será pela soma dos três peixes
mais pesados da respectiva etapa.
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Os pescadores poderão pesar todos os peixes que quiserem antes
de liberá-los.
No resultado final do campeonato, o desempate se fará da
seguinte forma: Maior número de peixes capturados nas 5 (cinco)
etapas válidas disputadas, persistindo o empate, vence quem tiver o
peixe mais pesado capturado em qualquer uma das 5 (cinco) etapas.
LIBERTAÇÃO / PESAGEM
Em cada área haverá um fiscal.
Os pescadores são obrigados a se identificar junto ao fiscal
das áreas em que estiverem pescando. É também obrigatório
apresentar ao fiscal o peixe capturado antes da sua liberação. Os
peixes embuchados deverão ter a parada cortada para que sejam
libertados ainda com vida.
Obs: Os fiscais não poderão alterar as súmulas, em hipótese
nenhuma. Qualquer reclamação deverá ser encaminhada a
Comissão de Protestos como consta no item PROTESTO.
RODÍZIO
Com exceção da Categoria KIDS e Júnior, durante a
realização das etapas, acontecerão rodízios de áreas. Os pescadores
serão distribuídos por sorteio, efetuado pela direção da prova. Ao
final da competição, cada pescador terá pescado em todas as áreas
designadas. Serão concedidos 3 minutos de intervalo entre cada
mudança de área. O início e fim dos rodízios bem como o inicio e o
final de cada etapa será anunciado pelo apito do juiz. O rodízio será
feito em sentido horário.
Não é permitido que o pescador arremesse no setor do lado,
ou seja, se o pescador estiver no limite do seu setor ele só poderá
arremessar perpendicularmente. Caso algum pescador arremesse
em outro setor que não o seu de origem, mesmo por engano,
desobedecendo este item, e fisgue um peixe, este peixe será
invalidado.
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RESULTADOS
Pontuação COSAPYL, será disputado em 5 etapas, com
descarte do pior resultado.
ADIAMENTO DA ETAPA
O adiamento da etapa será, via de regra, decidido no dia e na
hora do evento.
CANCELAMENTO DA ETAPA
O cancelamento de uma etapa será decidido pela comissão
organizadora após o início do evento, valendo os pontos
computados até o momento da decisão.
Após as Etapas:

PREMIAÇÃO

INFANTO-JUVENIL:
Todos os pescadores da categoria KIDS e JÚNIOR receberão
medalhas. Na categoria JUVENIL serão entregues medalhas aos três
primeiros colocados. Somente essas categorias receberão prêmios
nas etapas.
Premiação Final:
MARMANJOS:
Prêmio para os pescadores colocados até o 3° lugar nas categorias
MASCULINO, FEMININO e SÊNIOR.
Prêmio ao pescador que pesar e liberar vivo o peixe mais pesado do
Torneio.
KIDS, JÚNIOR e JUVENIL:
Prêmio para os pescadores colocados até o 5° lugar, nas categorias
JÚNIOR E JUVENIL;
Prêmio para todos os pescadores da categoria KIDS que
participarem de pelo menos 4 etapas;
Prêmio ao pescador que pesar e liberar vivo o peixe mais pesado do
Torneio.
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PROTESTOS
Qualquer participante tem o direito de protestar contra outro que
tenha violado este regulamento. No entanto, os protestos somente
serão considerados desde que apresentados por escrito, e-mail ou
WhatsApp, especificando o nome do protestado, o tipo e à hora da
infração observada e que venha corroborado por duas testemunhas
participantes da etapa. Os protestos somente poderão ser
apresentados até duas horas após o término do evento e serão
julgados pela Comissão de Protestos, sendo suas decisões
irrecorríveis.
COMISSÃO DE PROTESTOS
Loris Lupetina
Lucia Pedrosa
Eliseu Soares Filho
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