PESCA AO TUCUNARÉ ENTRE AMIGOS DO
CLUBE DE PESCA ESPORTIVA MARECHAL
RANKING 2021
REGULAMENTO:
Art. 1° DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O Ranking de Pesca ao Tucunaré entre Amigos é uma realização do CLUBE DE PESCA
ESPORTIVA MARECHAL.
1.2. O Ranking será realizado no reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu, nos municípios de
Marechal Candido Rondon, Mercedes, Pato Bragado, Entre Rios e Santa Helena.

Art. 2° DOS OBJETIVOS

2.1. Divulgar o potencial turístico do reservatório da ITAIPU, no município de Marechal Cândido
Rondon - PR e região.
2.2. Desenvolver o potencial turístico da Pesca Esportiva com seriedade, qualidade e técnicas que
exigem o segmento.
2.3. Desenvolver a consciência ecológica dos pescadores do município e região através da
divulgação e práticas que normatizam a Pesca Esportiva visando, principalmente, ao combate de
materiais e atitudes poluentes e predatórias.
2.4. Despertar as autoridades para a normatização e criação de leis específicas para o segmento
da Pesca Esportiva.

Art. 3° DA PROGRAMAÇÃO

3.1. As etapas serão realizadas conforme cronograma a seguir:
1ª ETAPA 28/03/21 – (domingo) Porto Mendes - 7h às 18h
2ª ETAPA 18/04/21 – (domingo) Pato Bragado – 7h às 18h
3ª ETAPA 30/05/21 – (domingo) Entre Rios – 7h às 18h
4ª ETAPA 01/08/21 – (domingo) Mercedes – 7h às 18h
5ª ETAPA 17/10/21 – (domingo) Santa Helena – 7h às 18h
6ª ETAPA 21/11/21 – (domingo) Porto Mendes – 7h às 18h
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3.2. As Etapas terão início às 07h e término às 18h. A organização indicará um local para a
retirada das fichas de validação no ponto de largada de cada etapa, o período de retirada será
obrigatoriamente entre as 7h e 8h. A retirada da ficha será por ordem de chegada, sendo
obrigatório o uso de máscara e a manutenção de 1 metro de distância entre o representante da
equipe;
3.3. A largada da prova será liberada à equipe a partir da retirada da ficha de validação. As
embarcações deverão estar presentes no local de largada e à disposição dos Fiscais de Prova para
possível fiscalização. O capitão ou representante da equipe deverá efetuar a retirada da ficha de
validação e informar os integrantes da equipe para a largada;
3.4. A distribuição das fichas da medição se dará através da formação de fila com base na ordem
de chegada, respeitando 1 metro de distância entre cada representante e com obrigatoriedade do
uso de máscara;
3.6. Os vídeos de medição deverão ser enviados ao fiscal da prova pelo WhatsApp (Ricardo
Sanches: 45 999236483) até às 18h do dia da etapa. Vídeos recebidos após esse horário serão
desclassificados;
3.7. Somente as equipes que apresentarem os vídeos dentro do horário estabelecido poderão
validar seus peixes para efeito de pontuação;
3.8. A divulgação dos resultados da etapa será realizada ao vivo durante o programa Promove
Pesca, na primeira segunda feira após a mesma. No caso da impossibilidade de apresentação do
resultado na data estipulada os participantes serão informados;
3.9. Todas as embarcações estão sujeitas a inspeção pelos fiscais de prova antes da largada. O
impedimento da fiscalização acarretará na desclassificação sumária da equipe na etapa. A
fiscalização poderá ocorrer durante a baixada dos barcos, antes da largada e a qualquer momento
durante a prova.

Art. 4º - DA COMPETIÇÃO (ETAPA)
4.1. As etapas do RANKING de Pesca ao Tucunaré Entre Amigos do CLUBE DE PESCA ESPORTIVA
MARECHAL, serão exclusivamente da espécie tucunaré, embarcada, na modalidade de arremesso
com iscas artificiais, onde será obrigatório o pesque e solte vivo;
4.2. Cada equipe deverá apresentar o máximo de 04 (quatro) exemplares (vídeos) por etapa para
fins de pontuação, sem limite mínimo de tamanho. Somente serão aceitos os vídeos que
comprovem efetivamente a medida dos peixes e soltura;
4.3. No vídeo de medição o peixe deverá estar com a boca fechada, encostada na base da régua
(zero) e rabo espalmado. Vídeos que dificultarem a visualização das extremidades (Cauda e Boca),
por parte dos fiscais, estão sujeitos a serem descartadas. O vídeo deve mostrar o peixe por inteiro
na régua, seguido de um close na nadadeira caudal e sem interrupção a respectiva soltura;
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Exemplo de medição:

4.4. A medição será de meio em meio centímetro. O comprimento do peixe será sempre
arredondado para menos. Ex: Um peixe em que o comprimento total ficou entre 46,5 e 47 cm o
comprimento considerado será de 46,5 cm. Portanto, se a nadadeira não tenha passado a faixa de
47 cm o peixe será considerado com 46,5 cm;
4.4.1. O fiscal da prova poderá solicitar print do vídeo original de medição para facilitar a
visualização da medida;
4.5. O sistema de pontuação para determinar a classificação da etapa, será de 01 (um) ponto para
cada cm de peixe. Exemplo: um peixe de 40 centímetros = 40 pontos;
4.6. Para a classificação na etapa será feita a somatória dos tamanhos dos 04 (quatro) peixes
apresentados (vídeo);
4.7. As equipes não poderão sob nenhuma justificativa, manter peixes vivos ou mortos dentro da
embarcação, sob pena de desclassificação imediata no ato da vistoria.
4.8. A principio as RAIAS para a pesca no dia do torneio SERÃO ABERTAS, mas a organização
poderá fazer uma RAIA SURPRESA FECHADA, conforme organização achar melhor. A organização
não se obriga ou se responsabiliza a fornecer Licenças de pesca tanto do Brasil quanto do
Paraguai e o Rool para navegação na margem paraguaia.
4.9. Cada embarcação (equipe) deverá manter uma distância mínima de 50 metros uma da outra
durante a pesca, afim de não prejudicar a outra equipe.
4.10. Só serão aceitas iscas artificiais nas etapas do torneio, sendo que a utilização de iscas
naturais, vivas ou mortas pela equipe, implica na desclassificação e perdendo o direito de
continuar nas demais etapas do Ranking.
4.11. A etapa NÃO será transferida de data por problemas de mau tempo, mas pode ser
CANCELADA, por determinação da comissão organizadora.
4.12. Cada equipe deverá utilizar uma única embarcação durante a Prova, com motor a
combustão e outro elétrico, ambos de sua livre escolha.

Art. 5º. EQUIPAMENTOS PERMITIDO:
a) Ecobatímetro e/ou GPS;
b) Carretilhas, molinetes ou fly de qualquer tipo, tamanho ou peso, carregadas com linhas de
diâmetro livre (mono ou multifilamento);
c) Iscas artificiais de qualquer tipo;
d) Varas de qualquer tipo ou tamanho, não havendo limites de varas montadas na embarcação.
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e) Puçá para recolhimento de peixes.

Art. 6º - DA COMPETIÇÃO (CLASSIFICAÇÃO DO RANKING)
6.1. Pontuação por etapa:
1° lugar: 100 pontos
2° lugar: 99 pontos
3° lugar 98 pontos
...
100° lugar 1 ponto.

6.2. Classificação geral:
a) A classificação geral será com base na somatória das pontuações por etapa;
b) Haverá o descarte de 1 (uma) etapa, a de menor pontuação;
c) A classificação final será com base na somatória das pontuações nas 5 (cinco) etapas de melhor
desempenho de cada equipe.

Art. 7º. - DOS COMPETIDORES

7.1. É obrigação de cada competidor:
a) Cumprir e fazer cumprir o regulamento;
b) Usar apenas iscas artificiais;
c) Manter o comportamento cortês perante os demais competidores, árbitros, fiscais e público
presente;
d) Relatar quaisquer irregularidades durante a Prova, encaminhando provas ao Fiscal de Prova no
dia da etapa. Qualquer relato/comentário posterior e sem comprovação, será considerado
infração grave, sob a pena de desclassificação do autor, a critério do Fiscal de Prova;
e) Somente o Capitão da equipe poderá se manifestar ou se reportar sobre qualquer assunto
relacionado à pesca ou reivindicação.

7.2. Fica vedado aos participantes da equipe, sob a pena de desclassificação:
a) O uso de iscas naturais;
b) O uso de mais de uma isca municiada com anzóis por vara;
c) Abordar ou deixar-se abordar por outras embarcações, que não sejam as da Organização, dos
Árbitros, dos Fiscais, ou da Imprensa autorizada, estas devendo se identificar para aproximação;
d) Descartar lixo de qualquer espécie no lago ou em suas margens;
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e) Utilizar materiais ou equipamentos predatórios para a pesca, além dos permitidos para a Prova;
f) Permitir que qualquer pessoa não pertencente à equipe, auxilie de qualquer forma na captura
do peixe;
g) Encostar sua embarcação na margem, exceto para entrega das fotos/filmagens, onde apenas
um integrante da equipe poderá descer do barco para tal fim.

7.3. Será desclassificada a equipe que:
a) Alterar o tamanho dos peixes apresentados;
b) Prejudicar os concorrentes com manobras escusas durante a Prova;
c) Manter comportamento não condizente com as regras elementares da prática esportiva, do
convívio social, bem como promover desacato ou agressão, física ou verbal, a competidores,
organizadores, fiscais, árbitros, autoridades e o público presente;
d) For flagrada em qualquer momento e sob qualquer pretexto durante a Prova, com pessoas não
registradas na equipe dentro da embarcação;
e) Transgredir quaisquer regras contidas neste regulamento.

7.4. A ingestão de bebida alcoólica fica proibida ao piloto de embarcação, sendo responsabilidade
de cada um da equipe o seu cumprimento. A organização não fará a fiscalização, cabendo aos
órgãos responsáveis, se assim a fizer.

Art. 8º - DAS INSCRIÇÕES

8.1. Cada equipe poderá inscrever até 03 (três) titulares, sendo obrigado cadastrar no mínimo 2 e
mais 2 reservas. Será permitido máximo de 03 (três) pescadores por etapa, sendo obrigatório o
número mínimo de 02 (dois) pescadores.
8.1.1 As equipes não poderão utilizar-se no decorrer das 6 (seis) etapas do Ranking, de uma
quantidade superior a 05 (cinco) pescadores, sendo 3 titulares e 2 reservas.
8.2. O reserva só poderá pescar no decorrer das 6 etapas do Ranking, em apenas 01 (uma) equipe.
Se estiver inscrito na equipe “A”, porem ainda não pescou em nenhuma etapa, poderá compor os
pescadores da Equipe “B”. Contudo, se já pescou por alguma equipe, não poderá trocar durante o
decorrer do RANKING, sob pena de desclassificação para a 2ª equipe onde participar.
8.3. O valor da inscrição será de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) para pagamento a
vista no boleto bancário ou e R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) para pagamento no
cartão de crédito. O valor contempla a inscrição, inclusos jantares para 03 (três) integrantes da
equipe no evento de encerramento. Esses valores são válidos para confirmação da inscrição até a
quinta-feira que antecede a 1ª etapa, ou seja, 25 de março de 2021. A inscrição deverá ser feita
através do site Pesca Marechal, através do link: https://pescamarechal.com.br/inscricao-2021/.
Dúvidas e sugestões podem ser feitas pelos telefones a seguir, WhattsApp: 45 98813-2787
(William)/ 45 98808-3956 (Odair).
8.4. As equipes poderão ser masculinas, femininas ou mistas.
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Art. 9º - DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO

9.1. Classificação por etapa:
a) A classificação por etapa será de acordo com o item 4.5 deste regulamento;
b) O critério para desempate de pontuação entre as equipes será o Peixe maior (Tucunaré) entre
as equipes empatadas;
c) persistindo o empate, ganhará a equipe que tenha capturado o 2° (segundo) Peixe maior
(Tucunaré);
c) Não haverá troféu por etapa, buscando reduzir o custo de inscrição.

9.2. Classificação geral:
a) Haverá uma etapa de descarte para a somatória de pontos e classificação final, descartando a
etapa de menor pontuação;
b) O critério para desempate de pontuação entre equipes empatadas será a da melhor colocação
das etapas concluídas;
c) Persistindo o empate, ganhará a equipe que tenha a 2° (segunda) melhor colocação, assim,
sucessivamente;
d) O último critério de desempate será o maior peixe capturado dentre as etapas;
e) Troféu do 1° ao 5° lugar, um para cada pescador (3 troféus por equipe), na Classificação Geral
do Ranking, no final das 05 (cinco) etapas válidas, entregues na confraternização;
f) Premiação Especial, Troféu de Maior Peixe do ranking será entregue ao competidor que
capturar o maior exemplar dentre as etapas;
f) Premiação Especial, Troféu Leão de Treino será entregue ao competidor que capturar o maior
exemplar fora das etapas, durante o período de realização do ranking, entre a abertura de
inscrições e um dia antes da última etapa. O peixe deve ser medido na régua oficial do evento,
seguindo o padrão exigido no item 4.2. O pescador deverá citar: “Peixe para o Troféu Leão de
Treino do Ranking do Clube de Pesca Esportiva Marechal”;
j) será feito o sorteio de brindes as equipes inscritas no evento de encerramento do Ranking;
9.3. A equipe que for impedida de participar ou desclassificada por força do Regulamento tornase automaticamente, inapta para participar da premiação e sorteios.

Art. 10º - DA LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA

10.1. Todos os competidores deverão ter seus barcos em condições de navegabilidade, conforme
as normas e instruções da Marinha do Brasil e demais órgãos competentes.
10.2. O Clube de Pesca Esportiva Marechal não se responsabiliza, perante as autoridades
competentes, por quaisquer infrações cometidas pelas equipes inscritas, ou acidentes que essas
equipes venham a causar.
10.3. O Clube de Pesca Esportiva Marechal não se responsabiliza por autuações da Marinha
Brasileira ou Paraguaia recebidas por integrantes das equipes.
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10.4. É orientado para todas as equipes o porte dos documentos pessoais, de habilitação para
conduzir embarcação, documentação da embarcação atualizada e licença de pesca embarcada. A
organização não fará a fiscalização dessa documentação, ficando a cargo dos órgãos competentes.

Art. 11: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES

11.1. Os participantes autorizam, automaticamente, por ocasião da efetivação de sua inscrição, o
uso de sua imagem e voz, em qualquer tipo de mídia relacionada às “Etapas do Ranking de Pesca
ao Tucunaré entre Amigos do CLUBE DE PESCA ESPORTIVA MARECHAL”.
11.2. A cargo da Organização, o REGULAMENTO PODERÁ SER ALTERADO por aditivos, desde que
em tempo hábil de comunicação aos participantes.
11.3. A Organização e Autoridades do evento não se responsabilizam por perdas, roubos, ou
quaisquer tipos de danos materiais, morais ou corporais ocorridos com ou provocados pelos
competidores, acompanhantes e espectadores antes, durante e após o evento.
11.4. O pescador que vier a praticar ato danoso durante o evento terá como pena advertência ou
exclusão dos torneios promovidos pelo CLUBE DE PESCA ESPORTIVA MARECHAL. As eventuais
perdas e danos decorrentes de atos do pescador serão apurados na forma da lei.
11.5. Cabe a Organização do Ranking de Pesca ao Tucunaré entre Amigos do CLUBE DE PESCA
ESPORTIVA MARECHAL, juntamente com os Árbitros, julgar os casos omissos neste regulamento.
11.6. A efetivação da inscrição implica automaticamente no conhecimento, aceitação e
concordância dos competidores em relação a todos os termos, artigos e conteúdo do presente
regulamento.
11.7. Eventuais questões relacionadas ao evento serão dirimidas, se assim for necessário, no Foro
da Comarca de Marechal Cândido Rondon - PR.

Art. 12: DOS PATROCINADORES

12.1. É de direito do CLUBE DE PESCA ESPORTIVA MARECHAL, Organização do Evento, proibir a
divulgação de marcas que não sejam patrocinadores do evento nas imagens da Pesca ao Tucunaré
entre Amigos do CLUBE DE PESCA ESPORTIVA MARECHAL.
a) A divulgação das imagens com publicidade de marcas não patrocinadoras da Pesca ao Tucunaré
entre Amigos do CLUBE DE PESCA ESPORTIVA MARECHAL, por equipes participantes, caberá à
exclusão desta do RANKING.
b) Caberá única e exclusivamente o registro das imagens para divulgação com fins publicitários ao
CLUBE DE PESCA ESPORTIVA MARECHAL e aos Patrocinadores.
12.2. Os patrocinadores terão pontos definidos para exporem suas marcas, conforme consenso
com a Organização.
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