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No ato da inscrição, é obrigatório o número da licença de pesca amadora. A não
apresentação da carteira ou do número impedirá o pescador de participar. Dessa
forma, pedimos a todos os participantes que atualizem suas licenças de Pesca
Amadora. A responsabilidade de apresentá-la, caso seja solicitada, é de cada um
dos pescadores.
A portaria em vigor rege os peixes proibidos pelo Ministério do Meio Ambiente:
PORTARIA 445/2014 MMA

1- MARÉ
Etapa Única - 26/09/20
05:17hs – 0.3 mts
13:47hs - 1.0 mts
18:32hs - 0.6 mts
23:21hs - 0.8 mts

2- INSCRIÇÕES
O Torneio de Pesca Open Com Iscas Artificiais é um torneio Invitational, ou seja, somente
embarcações convidadas pela Diretoria de Pesca ou Comodoria poderão participar, sendo
imprescindível
o
preenchimento
prévio
da
ficha
de
inscrição
no
site:
https://icrj.com.br/pesca/inscricao.html .

Taxa de inscrição para Equipes sócias ou não do ICRJ: não cobraremos taxa de inscrição para as
Equipes associadas ao Iate Clube do Rio de Janeiro. Entende-se por Equipe associada ao Iate Clube
aquela que tiver na composição pelo menos 01 (um) integrante sócio proprietário do ICRJ.

3- SISTEMA DE DISPUTA E ÁREA DE PESCA
O torneio será disputado em etapa única, sem descarte do pior resultado. A pontuação das etapas será
COSAPYL.
A área de pesca está limitada pelas seguintes coordenadas: 43º01’000”W (a Leste), 23º05’500”S (a Sul) e
43º19’000”W (a Oeste). Para mais detalhes, vide mapa na página 12.
As áreas de acesso restrito, onde a licença ou permissão para pesca se faz necessária, estão excluídas das
áreas mencionadas acima, e são, portanto, consideradas proibidas.
Também são consideradas áreas proibidas para pesca às compreendidas pelas seguintes coordenadas:
1ª) 23º00’750”S (ao Norte), 43º12’850”W (a Leste), 23º01’250”S (ao Sul) e 43º13’350”W (a Oeste).
2ª) 22º54’860”S (ao Norte), 43º08’180”W (a Leste), 22º55’360”S (ao Sul) e 43º08’680”W (a Oeste).
3ª) 22º46’000”S (ao Norte), 43º09’150”W (a Leste), 22º46’780”S (ao Sul), e 43º10’400”W (a Oeste).
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Caso alguma Equipe seja encontrada pescando em um local em desacordo com os estipulados acima,
será automaticamente desclassificada da Etapa. A Comissão de Protesto, se julgar necessário, poderá
aplicar outras sanções, inclusive a da exclusão de uma Equipe do Torneio.

4- REALIZAÇÃO DA ETAPA
A realização da Etapa irá ocorrer de acordo com a seguinte regra: o Departamento de Pesca do ICRJ
consultará o site de previsões meteorológicas Windguru, na localidade do Rio de Janeiro e, seguindo
os parâmetros abaixo estipulados, aprovará a realização da Etapa ou, caso contrário, encaminhará a
decisão para a Comissão de Meteorologia.
A consulta ao site será feita na sexta-feira que antecede a realização da Etapa, às 9 horas da manhã.

Serão utilizadas somente 04 (quatro) das 07 (sete) informações constantes para o dia da Etapa, ou
seja, 06h, 09h, 12h e 15h, conforme abaixo exemplificado.
GFS 50 km
30.05.2014
06 UTC

Sáb Sáb Sáb Sáb
31. 31. 31. 31.
06h 09h 12h 15h

Velocidade do vento
7
(nós)
Rajadas (nós)
9
Direcção do vento
Ondulação (m)
1.4
Periodo da vaga (s) 8
Direcção da vaga
*Precip. (mm/3h)

7

6

7

11

10

10

1.4
7

1.3
7

1.3
7

Para cálculo de ventos, será considerada uma média formada pelo somatório das informações
disponibilizadas nos campos velocidade do vento e rajadas, divididos por oito. No caso acima, como
exemplo, teríamos (7+9+7+11+6+10+7+10)/8 = 8,37 nós.
Para cálculo de ondulações, será adotado o mesmo procedimento, ou seja, uma média das informações
da linha ondulação. No caso acima, como exemplo, teríamos (1,4+1,4+1,3+1,3)/4 = 1,35 metros.
Para avaliação do período das ondas, também será calculada uma média dos valores na linha período
da vaga. No caso acima, como exemplo, teríamos (8+7+7+7)/4 = 7,25 segundos.
Proposta para realização direta da Etapa na Área 01, sem passar pela Comissão de
Meteorologia:
• Para ventos do quadrante N, NE e E, até 10 nós de média, com ondas de até 1,8 metros de média.
• Para ventos do quadrante SE, S e SW, até 08 nós de média, com ondas de até 1,6 metros de
média.
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•
•

Período das ondas não menor que 7 segundos de média.
Para Precipitação abaixo de 01 (um) para cada um dos 04 (quatro) horários.

Nos casos em que no mínimo 01 (uma) dessas 04 (quatro) condições esteja acima dos parâmetros
estabelecidos, a decisão caberá à Comissão de Meteorologia. A avaliação da Comissão de Meteorologia
será feita na sexta-feira do dia que antecede a competição, por volta das 10hs.
Se for verificado que as condições meteorológicas são desfavoráveis à realização do evento nas áreas 1
e 2, verificar-se-á a possibilidade de realização da etapa somente na área 2 (dentro da Baia de
Guanabara, no limite entre o Forte São João e o Forte Santa Cruz – vide mapa na página 12). Não
havendo possibilidade de realização na área 2, a etapa será adiada.
Havendo adiamento da Etapa, essa deverá ser realizada na data extra que será agendada. Se não tiver
nenhuma Etapa realizada, o Torneio será cancelado, ficando a realização para uma próxima
oportunidade.

5- EQUIPES
As Equipes serão compostas de até 04 (quatro) pescadores, previamente inscritos. Não será
permitido mais do que 04 (quatro) linhas na água. O total de pessoas por embarcação não poderá
exceder a 04 (quatro), exceto nos seguintes casos: 1) um cinegrafista credenciado pelo ICRJ, única e
exclusivamente para realizar filmagens relativas ao Torneio, ficando ao referido cinegrafista vedada a
participação em quaisquer atividades ligadas à pesca; 2) formação de Equipes de jovens pescadores, que
poderão ter a bordo um Timoneiro e uma pessoa responsável pela segurança, que em casos
excepcionais poderão participar de alguma forma em atividades ligadas a pesca, como retirar um peixe
do anzol.
Qualquer alteração na composição das Equipes deverá ser comunicada ao Staff do Departamento de
Pesca na ocasião da assinatura da súmula ou via sala de rádio, antes do início das Etapas.

6- DO AUXÍLIO EXTERNO
É expressamente vedado auxílio externo aos participantes do Torneio, excetuando-se os casos
de socorro no mar.
Desta forma, a comunicação entre as Equipes participantes e/ou outras embarcações deverá ser feita,
única e exclusivamente, via rádio, através do canal 72 VHF. As embarcações devem permanecer em
stand-by no canal 68 VHF, aguardando eventuais chamadas. É vedada a utilização de qualquer outro
meio de comunicação, sob pena de desclassificação da Equipe infratora. É proibido inclusive o uso de
telefone celular ou tablet para envio ou recebimento de SMS, WhatsApp, ou qualquer tipo de
mensagem.
O apoio de outras embarcações com o intuito de favorecer o resultado da pescaria é terminantemente
proibido. O descumprimento dessa norma implicará na desclassificação da Equipe infratora da Etapa.
Em caso de reincidência, a Equipe será eliminada do Torneio.
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7- HORÁRIOS
Saída: às 7h a partir do alinhamento entre as boias verde e vermelha no canal de entrada e saída
de embarcações do ICRJ.
É obrigatória a assinatura da súmula, no cais do ICRJ, antes da saída de cada Etapa.

Nos dias das Etapas, de 6h às 8h, haverá um funcionário da Diretoria de Pesca no cais da piscina, junto
à bandeira, para a assinatura da súmula de participação.
Após esse horário, a súmula deverá ser assinada na Diretoria de Pesca do Clube, até às 9h. Após as 9h,
no caso de não ter nenhum funcionário do Departamento de Pesca disponível para que uma Equipe
assine a súmula, a Equipe deverá ir à Sala de Rádio do Iate Clube, escrever em papel branco, de próprio
punho, na presença de um operador da Sala de Radio, a data, o horário, o nome da Equipe, a
composição e assinar.

Linha na água: horário livre;
Encerramento da Etapa: às 16h, passando pelo alinhamento entre os faróis da piscina de barcos ou
encostando a embarcação do lado de fora da piscina de barcos.

A partir das 15h55min haverá um funcionário do Departamento de Pesca no farol da piscina de barcos
para atestar a chegada das equipes. O horário de um GPS portátil e uma câmara fotográfica poderá ser
utilizado para comprovação. Para orientação dos participantes, a Estação Costeira do I.C.R.J. (ECO-21)
poderá informar minuto a minuto das 15h55min até às 16h, o horário de encerramento pelo canal 68
do VHF.

Será concedida uma tolerância com respectivos descontos, para as Equipes que cruzarem os
faróis da piscina de barcos ou estiver encostando do lado de fora da piscina de barcos do ICRJ,
após as 16h:
• A equipe que cruzar os faróis da piscina ou estiver encostando do lado de fora da piscina de
barcos até às 16h05min, não sofrerá penalidade.
• A equipe que cruzar os faróis da piscina ou estiver encostando do lado de fora da piscina de
barcos até às 16h15min, sofrerá uma penalidade de 20% nos pontos.
• A equipe que cruzar os faróis da piscina ou estiver encostando do lado de fora da piscina de
barcos até às 16h30min, sofrerá uma penalidade de 50% nos pontos.
• A equipe que cruzar os faróis da piscina ou estiver encostando do lado de fora da piscina de
barcos após às 16h30min, será desclassificada da Etapa.

Para efeito de participação e pontuação na Etapa (Tabela Cosapyl), não será considerada uma Equipe
que somente assine a súmula e não participe da Etapa. Se for constatado que uma Equipe saiu para
participar da Etapa e teve algum problema na embarcação, mesmo não pesando nenhum peixe válido,
ela terá computado os pontos da Tabela Cosapyl.
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Havendo necessidade comprovada de socorro à alguma embarcação participante, que acarrete a
chegada das embarcações após às 16h, a Equipe que prestou socorro não sofrerá penalidade alguma,
recebendo os pontos totais de sua pesagem. A Equipe socorrida sofrerá as sanções de tolerâncias de
chegada, conforme acima descrito.
A comprovação da necessidade de socorro será verificada pela Comissão Organizadora, logo após a
chegada da embarcação.

8- EQUIPAMENTOS E ISCAS
O Torneio obedecerá às regras de captura da I.G.F.A.- International Game Fish Association - para
equipamentos, iscas e demais procedimentos de captura.
Equipamentos: Caniço, Molinete e Carretilha (livre).

Não existe Linha Obrigatória, ou seja, linha livre, de monofilamento ou multifilamento.
As iscas só poderão ser artificiais, seguindo as regras da IGFA.

Está proibida a utilização de isca natural ou vísceras, nas iscas artificiais.
Está proibido o uso de FEROMÔNIOS, sejam eles com ou sem odor.
A equipe ou pescador que tiver interesse de solicitar a homologação de recordes mundiais, deverá
utilizar os equipamentos e regras de captura determinadas pela IGFA – International Game Fish
Association.

IMPORTANTE: Não é permitido o uso de nenhum tipo de engodo.

9- EMBARCAÇÕES
Livres de tamanho, porém devem ser licenciadas pela Capitania dos Portos, com documentos e vistoria
dentro dos prazos exigidos, e preferencialmente equipadas com transceptor VHF, porém esse poderá
ser manual.
O cumprimento das exigências legais é da responsabilidade de cada Comandante.

10- RADIO COMUNICAÇÃO
A Estação Costeira do ICRJ (ECO – 21) manterá escuta no canal 68 do VHF. As embarcações devem
permanecer em “stand–by” no canal 68 do VHF, aguardando eventuais chamadas.

É obrigatório informar ao ECO 21 a saída e número de tripulantes, além da passagem pelo
alinhamento entre as boias verde e vermelha, no canal de entrada e saída de embarcações do ICRJ.
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11- FISCALIZAÇÃO
A critério do departamento de Pesca.

12- RECORDISTAS DO TORNEIO:
Esta tabela demonstra os maiores exemplares de cada espécie, capturados
durante a realização das Etapas do Torneio.
PEIXE

ANO

PESCADOR

PESO KG

LANCHA

Baiacu Arara

11/08/18 Luciano Rosa

0,750

EASE GOING

Bagre

29/08/15 Marcos Gens

1,200

AVERSA

Bonito Cachorro

24/09/16 Evandro Soares

5,271

GUESS

Bonito Serra

23/08/15 João Aversa

1,300

AVERSA

Bicuda

24/09/16 Fernando Almeida

2,080

GALÁTICA

Cherne Verdadeiro

29/08/15 Ricardo Mirsky

1,195

CAPT REX

Corvina

23/08/15 Evandro Soares

3,750

GUESS

Dourado

28/07/18 Almir Fernandes

1,612

RELEASE

Enchova

28/07/18 Maurício Boynard

3,030

MAR DEL SOL

Enxada

16/09/17 Tiago Ferreira

0,820

MAR DEL SOL

Espada

23/08/15 Evandro Soares

0,550

GUESS

Guaibira

24/09/16 Alex Greenman

1,025

MATCH POINT

Mangangá

27/08/16 Marcelo Coelho

0,700

MAR DEL SOL

Moreia

23/08/15 Vicente Arruda Filho

1,555

RELEASE

Namorado

19/08/17 Marcelo Costa

5,680

GALÁTICA

Olhete

23/08/15 Fernando Filho

2,500

PONTA FIRME

Olho de Cão

28/07/18 Daniel Terelho

0,600

ALUCINADOS

Pampo

24/09/16 Almir Fernandes

3,520

RELEASE

Pargo

28/07/18 Rafael Murgel

0,740

ZIRIGO

Pescada Amarela

24/09/16 Flavinho Campos Reis

4,260

GUESS

Pescada Branca

28/07/18 Almir Fernandes

1,928

RELEASE

Pitangola

28/07/18 Alberto Quintaes

2,648

RELEASE

Remeiro

23/09/17 José Cláudio

2,240

GUESS

Sargo de Beiço

11/08/18 Ronaldo Boghossian

1,906

ZIRIGO

Sororoca

11/08/18 Evandro Soares

3,012

GUESS

Tainha

19/08/17 José Cláudio

1,720

GUESS
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Ubarana

24/09/16 Marcelo Rabelo

1,875

GALÁTICA

Xaréu Branco

24/09/16 Marcelo Rabelo

3,615

GALÁTICA

Xerelete

11/08/18 José Perdigão

1,645

DOKA

Xerelete Coelho

23/08/15 Marcelo Rabelo

0,505

GALÁTICA

13- MEDIDAS DAS ESPÉCIES APROVADAS PARA CAPTURA
Abaixo, nos anexos I e II, os tamanhos mínimos de captura de acordo com o determinado na Instrução
Normativa do MMA nº 53, de 22 de novembro de 2005.
O tamanho dos peixes será obtido pela medida do peixe em seu comprimento desde a ponta do maxilar
inferior até o vértice do rabo.
A validação dos peixes dependerá do atendimento simultâneo de duas condições:
•
•

o exemplar deve ter tamanho igual ou superior ao estipulado nos anexos I e II;
o exemplar deve igualar ou superar o peso mínimo estipulado de 500 (quinhentos) gramas.

As espécies não elencadas no anexo I e II devem observar o critério de peso mínimo estipulado para
cada Etapa.

Recomendação: que sejam soltos todos os peixes que tenham peso e medida abaixo do mínimo
permitido, bem como os que excedam ao número máximo por espécie.
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14- PONTUAÇÃO NAS ETAPAS
A pontuação para apuração do resultado na Etapa será a seguinte:

Pontuação: 01 (um) ponto por peça válida capturada e 01 (um) ponto extra para cada peça que
pese mais de 3 kg.
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Poderão ser pesados até 05 peixes de cada espécie.
O peso mínimo de cada peça será de 500 (quinhentos) gramas.
Não haverá peso máximo de uma peça capturada.
Todas as espécies de peixes são válidas, exceto o Baiacu-Espinho (Chilomycterus Schoepfi).
Será vencedora a Equipe que somar mais pontos, ficando o desempate para o maior peso total e
peixe mais pesado, respectivamente. Caso persista o empate após aplicação destes critérios, as Equipes
que empataram receberão a mesma pontuação COSAPYL.

15- PONTUAÇÃO COSAPYL PARA O RESULTADO FINAL
Para o resultado geral, o sistema de pontuação a ser utilizado será o COSAPYL, conforme tabela
abaixo:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

100.5050
99.4950
98.4851
97.4753
96.4656
95.4560
94.4465
93.4371

9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º

92.4278
91.4186
90.4095
89.4005
88.3916
87.3828
86.3741
85.3655

17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º

84.3570
83.3486
82.3403
81.3321
80.3240
79.3160
78.3081
77.3003

25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º

76.2926
75.2850
74.2775
73.2701
72.2628
71.2556
70.2485
69.2415

33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º

68.2346
67.2278
66.2211
65.2145
64.2080
63.2016
62.1953
61.1891

16- PROTESTOS, INFRAÇÕES E CASOS OMISSOS
Qualquer Equipe participante tem o direito de protestar diante de dúvida ou infração em relação aos
dispositivos que regem o Torneio. O protesto, de forma alguma, tem propósitos pessoais.
Os protestos deverão ser apresentados no Departamento de Pesca, até às 12h do dia posterior ao da
competição. O protesto tem forma escrita e deve estar assinado pelo Comandante ou por um
Tripulante e uma testemunha, com objeto especificado.
O protesto será julgado pela Comissão de Protestos, sendo sua decisão soberana e irrecorrível.
Os casos omissos serão examinados pela Comissão Organizadora, e suas decisões serão irrecorríveis.

17- PREMIAÇÃO
Do Torneio: A Equipe Campeã, Vice-Campeão, Terceira Colocada;
Ao pescador que capturar o peixe mais pesado do Torneio;
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18- ENTREGA DE PRÊMIOS
Do Torneio, na festa de premiação a ser realizada em data e local ainda sem definição. Todos serão
avisados.

19- PREMIAÇÃO ESPECIAL
Troféu

ONDA AZUL

Destinado à Equipe que apresentar para pesagem maior número de espécies distintas de peixes, na
Etapa do Torneio de Pesca Open de Iscas Artificiais. No caso de empate, será considerada vencedora a
Equipe que tiver capturado a peça mais pesada, entre as Equipes nesta situação. Mantendo-se o empate,
a segunda maior peça, e assim sucessivamente.

Torneio Classificatório
para o OWC Offshore World
Championship 2020.
Estará apta a participar do OWC
2021 a Equipe melhor classificada
no torneio pelo resultado na
pontuação Cosapyl, na
etapa
realizada.
AREA
2

Será concedida uma tolerância de
prazo para que a equipe campeã do
torneio decida se irá ou não
participar do OWC.

AREA
1

43º01’
000”

A data limite será 31 de dezembro
do ano corrente. Caso o comandante
da equipe campeã não dê o devido
retorno ao Departamento de Pesca,
a vaga passará automaticamente para
a equipe vice-campeã.
43º19’
500”
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