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1. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
Respeitando-se o Código de Campeonatos da FCSERJ, será realizado no dia 09 de julho de 2022 o torneio 
de caça submarina comemorativo ao 102° Aniversário do ICRJ, organizado pelo Iate Clube do Rio de 
Janeiro, com apoio da Divecom. 
 

2. PROVA:  
A prova será de duplas e terá duração de 5 horas com início às 9:30horas. 
 

3. ÁREAS:  
As áreas possíveis serão: Ilhas Maricás e Arquipélago das Tijucas. A Ilha Rasa será uma área reserva. Estas 
áreas estarão interditadas no dia 08 de julho de 2022 aos participantes. A área da prova será escolhida na 
véspera, após às 18 horas. 
 

4. PEIXES VÁLIDOS:  
Serão válidos todos os seguintes: 
Agulhão, Agulhão-Bandeira, Atuns, Badejo Branco, Badejo Saltão, Badejo Serigado (Mycteroperca venenosa), 
Bagre Bandeira, Barracuda, Batata, Bicuda, Bijupirá, Bonitos, Canhanha, Cavalas, Cernambiguara, Cherne,  
Cocoroca Branca, Corvina, Dourado, Enchova, Enxada, Espada, Galo, Garoupa Mármore, Garoupa Pintada, 
Garoupa Catuá, 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, Pitangola, 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 
 
OBS 2: Peixes constante da tabela de recordes da CBCS e proibidos: badejo quadrado, badejo vassoura, 
budião azul, cações, caranha, cherne queimado, cherne verdadeiro, garoupa verdadeira, garoupa de São 
Tomé, marlin azul, mero, piraúna. 
 

5. PONTUAÇÃO:  
 

a. O peso mínimo para sargo de beiço e badejo branco será de 2,0 kg. 
b. O peso mínimo para vermelho dentão, vermelho cioba, vermelho Henrique, olhete, olho de boi, 

remeiro, pitangola, piranjica, enxada e sargo de dentes será de 1kg. 

http://www.cbcs.com.br/recordes.asp
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c. As demais peças terão o peso mínimo de 500 gramas. 
d. Cada peça válida terá a bonificação de 500 pontos. 
e. Cada grama válida valerá um ponto.  
f. O peso máximo válido será de 10 kg. 
g. Cada dupla terá um limite de 6 peças para todas as espécies. 
h. A pontuação da equipe será pela soma dos pontos das duas melhores duplas de cada clube. 

 
6. OBSERVAÇÕES GERAIS: 

a. O campeonato será de duplas, conforme o Código de Campeonatos da FCSERJ. 
b. Será permitido o uso de sondas e GPS. 
c. Será obrigatório o uso de uniforme na pesagem por todos os atletas. 
d. Haverá doação de sargos de beiço, de marimbás, de piranjicas e de enxadas para instituições de 

caridade. 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 Torneio 102° Aniversário do ICRJ, até o dia 08 de 
julho de 2022 , às 12 horas. Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições depois do prazo. O 
participante que quiser levar convidados para assistirem a pesagem e premiação, deverá informar 
os nomes no e-mail da inscrição. 

e. As pesagens serão feitas no Iate Clube do Rio de Janeiro, com início às 15:30h. A entrega de prêmios 
se dará logo após a pesagem. 

f. Premiação: Clube Campeão, Clube Vice-campeão, Dupla Campeã, Dupla-Vice e Dupla 3º colocada, 
Dupla Campeã Junior e Maior Peça. 

 
7. CASOS OMISSOS: 

Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Iate Clube do Rio de Janeiro. 
 

8. RESPONSABILIDADE: 
O Iate Clube do Rio de Janeiro e os apoiadores se isentam de qualquer responsabilidade sobre danos 
materiais e pessoais ocorridos durante o evento. 

 

mailto:esodado@gmail.com
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