Torneio Bruno Hermanny
Campeonato Estadual 2020

Iate Clube do Rio de Janeiro
Federação de Caça Submarina do Estado do Rio de Janeiro
1. DISPOSIÇÕES GERAIS:
Respeitando-se o Código de Campeonatos da FCSERJ, será realizado nos dias: 09 e 10 de janeiro
de 2021 o Torneio Bruno Hermanny /Campeonato Estadual 2020, organizado pelo Iate Clube do
Rio de Janeiro (ICRJ) e pela Federação de Caça Submarina do Estado do Rio de Janeiro (FCSERJ),
com apoio da Divecom.
2. PROVA:
As provas serão individuais e terão duração de 5 horas com início as 09:30h.
3. ÁREAS:
As áreas possíveis serão: Ilhas de Maricás e Ilhas Tijucas Estas áreas estarão interditadas nos dias
07 e 08 de janeiro aos participantes. A Ilha Rasa será uma área reserva. A área da prova será
escolhida na véspera.
4. PEIXES VÁLIDOS:
Serão válidos todos os seguintes:
Agulhão, Agulhão-Bandeira, Atuns, Badejo Branco, Badejo Quadrado, Badejo Saltão, Badejo
Serigado, Bagre Bandeira, Barracuda, Bicuda, Bijupirá, Bonitos, Caranha, Canhanha, Cavalas,
Cernambiguara, Cocoroca Branca, Corvina, Dourado, Enchova, Enxada, Espada, Galo, Garoupa
Mármore, Garoupa Pintada, Garoupa Catuá, Garoupa de São Tomé, Graçainha, Guaiúba,
Guarajuba, Linguado, Marimbá, Marlim Branco, Namorado, Olhete, Olho-de-boi, Pampo, Pampo
Galhudo, Pampo Malhado, Pargo Rosa, Pargo Pena, Peixe-Rei, Pescada Amarela, Pirangica,
Prejereba, Remeiro, Rêmora, Rêmora Piolho, Robalo, Sargo de Beiço, Sargo Amarelo, Sargo de
Dentes, Sororoca, Tainha, Ubarana, Vermelho Cioba, Vermelho Dentão, Vermelho Henrique,
Wahoo, Xaréus, Xereletes.
OBS: Qualquer dúvida em relação aos nomes vulgares e os nomes científicos favor consultar a
Tabela de Recordes da CBCS, http://www.cbcs.com.br/recordes.asp
5. PONTUAÇÃO:
a. – O peso mínimo para badejo quadrado, badejo serigado, caranha e garoupa de São Tomé será
de 4,0 kg.
b. O peso mínimo para sargo de beiço e badejo branco será de 2,0 kg.

c. – O peso mínimo para vermelho dentão, vermelho cioba, vermelho henrique, olhete, olho de
boi, remeiro, piranjica, enxada e sargo de dentes será de 1kg.
d. – As demais peças terão o peso mínimo de 500 gramas.
e. – Cada peça válida terá a bonificação de 500 pontos.
f. – Cada grama válida valerá um ponto.
g. – O peso máximo válido será de 10 kg.
h. – Cada caçador terá um limite de 3 peças para todas as espécies, por etapa.
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OBSERVAÇÕES GERAIS:
– O campeonato será individual nas categorias júnior e sênior.
– Os atletas seniores deverão disputar com em uma embarcação individual.
- Os atletas juniores poderão disputar em até três atletas por embarcação. Caso um atleta júnior
queira ser classificado na categoria sênior, também, deverá disputar em uma embarcação
individual.
– Será obrigatório o uso de uniforme na pesagem por todos os atletas.
- Será obrigatório o uso de máscara de proteção por todos enquanto estiverem no clube.
– As pesagens serão feitas no Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ) com início às 15:30h.
– Os participantes deverão se inscrever, enviando a ficha de inscrição, com uma cópia da licença
de pesca amadora do MPA e atestado médico para praticar o esporte, para o email
esodado@gmail.com com o título: inscrição no Campeonato Estadual 2020, até o dia 08 de
janeiro , às 12 horas. Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições depois do prazo.
– A pontuação total será pela soma dos pontos das duas etapas.
– A pontuação da equipe será pela soma dos pontos dos três atletas da equipe em cada dia de
prova.
– A taxa de inscrição da FCSERJ será de R$ 100,00 (cem reais) por atleta.
– Haverá doação de peixes para instituições de caridade.

7. CASOS OMISSOS:
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da FCSERJ.
8. RESPONSABILIDADE:
O ICRJ, a FCSERJ e a Divecom se isentam de qualquer responsabilidade sobre danos materiais e
pessoais ocorridos durante o evento.

