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ORGANIZAÇÃO 

Torneio promovido pelo Iate Clube do Espírito Santo. 

 

CALENDÁRIO 

 DATA: 30 de março de 2019 

 HORÁRIOS:  

CATEGORIA INFANTIL: de 9 às 11h  

CATEGORIA JÚNIOR: de 13 às 17h 

 PREMIAÇÃO: Serão realizadas logo após o término da 

etapa de cada categoria. 

 RECREAÇÃO: Haverá uma recreação infantil e palestras 

educativas para as crianças de 12 às 17h na área dos 

canhões. 

 

PROGRAMAÇÃO 

9:00 – Abertura da Pesca de Cais  

9:30 – Sinal de Início do Torneio Infantil  

11:00 – Sinal de Término do Torneio Infantil 

 Início do Receptivo Infantil (De 11:00 às 15:00) 

 Recreação Infantil com brinquedos infláveis e oficina de slime 

 Palestra Meio Ambiente com Rafael Braga  

12:00 – Premiação Torneio Infantil 

12:30 – Reunião com Pescadores – Torneio Junior 

13:00 – Sinal de Início do Torneio Junior 

14:00 – 1º Apito de Troca de Área 

15:00 – 2º Apito de troca de área 

16:00 – 3º apito de troca de área 

17:00 – Sinal de Encerramento do torneio Junior  

 Início do Receptivo Torneio Junior (17:00 às 20:00) 

18:00 – Premiação Torneio Junior  



 

INSCRIÇÃO 

1. Inscrições devem ser feitas obrigatoriamente no 

departamento de pesca ou por e-mail pesca@ices.com.br. 

Poderão participar destes torneios os associados do ICES e 

seus convidados. 

2. Todos os participantes convidados deverão ser inscritos. 

Essas inscrições deverão ser feitas até às 12h da sexta-feira 

anterior ao evento. O acesso dos convidados só será 

liberado mediante assinatura de convite na portaria. 

3. Os 50 primeiros inscritos do Torneio receberão um kit do 

evento.  

4. NÃO SERÁ COBRADO TAXA DE INSCRIÇÃO! 

 

CATEGORIAS 

Será considerada a idade completa para classificação. 

INFANTIL: de 1 até 10 anos 

JUNIOR: de 11 a 17 anos 

Para uma categoria ser formada é necessário que existam pelo 

menos 5 (cinco) participantes.  

Caso a categoria não seja formada, o pescador será remanejado 

para outra categoria. 

 

EQUIPAMENTO 

 Para categoria INFANTIL: Será disponibilizado pelo Clube, 

varas de bambu e iscas. 

 Para categoria JUNIOR: É obrigatório o uso de caniço e 

molinete/carretilha. Só será permitida uma linha n’água 

por pescador. ISCAS: Naturais ou artificias. 

Está autorizado o uso de garatéias ou pares de anzóis. 
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AUXÍLIO EXTERNO 

Será permitida aos pescadores da categoria infantil ter auxílio 

externo. 

 

PEIXES VÁLIDOS 

Todas as espécies válidas deverão ser liberadas vivas. 

Os peixes que estiverem ferrados ao soar o apito serão 

considerados válidos, desde que sejam devidamente capturados 

e liberados. 

Não valem moluscos nem crustáceos. 

 

PONTUAÇÃO 

CATEGORIA INFANTIL: 1 ponto por peixe de qualquer espécie 

liberado. 

CATEGORIA JUNIOR: 

 CATEGORIA A: robalo, badejo, garopa, caranha, barracuda = 

10 pontos por peixe; 

 

 CATEGORIA B: xaréu, chicharro, ubarana, peixe galo = 7 

pontos por peixe; 

 

 CATEGORIA C: espada = 5 pontos por peixe; 

 

 CATEGORIA D: baiacu = 1 ponto por peixe. 

 

Em caso de empate: o desempate será feito da seguinte forma: 

 Maior número de peixes pescados; 

Mantendo o empate: o critério será o seguinte: 

 Primeiro peixe pescado; 

 

  



LIBERAÇÃO 

Os pescadores da categoria INFANTIL pescarão em uma área 

definida pela diretoria de pesca. 

Os pescadores da categoria JUNIOR serão divididos em 4 

(quatro) áreas – Píer sul, píer norte, píer novo e flutuante. Em 

cada área haverá um fiscal. 

Os pescadores deverão se identificar junto ao fiscal das áreas em 

que estiverem pescando. É obrigatório apresentar ao fiscal o 

peixe capturado antes da sua liberação.  

 

RODÍZIO DAS ÁREAS  

Os pescadores da categoria JUNIOR serão distribuídos nas áreas 

através de sorteio, realizado pela diretoria de pesca.  

Será concedido 10 minutos de intervalo entre as mudanças de 

área. 

O início e fim dos rodízios, bem como o início e final de cada 

etapa será anunciado pela buzina do juiz. 

O rodízio será feito em sentido horário. 

 

ADIAMENTO DA ETAPA 

O adiamento da data poderá ser decidido no dia e na hora do 

evento. 

 

CANCELAMENTO DA ETAPA 

O cancelamento de uma etapa poderá ser decidido pela 

comissão organizadora mesmo após o início do evento. 

 

PROTESTO 

Por se tratar de um Torneio recreativo e com o intuito de 

promover a pesca esportiva entre crianças e adolescente, não 

haverá protesto. 



 

PREMIAÇÃO 

INFANTIL: Serão premiados com troféus os 3 primeiros 

colocados e os demais pescadores receberão uma medalha de 

participação. 

JÚNIOR: Troféu para os pescadores colocados até o 3º lugar. 

MAIOR ROBALO: Troféu para o pescador JUNIOR que fisgar o 

maior robalo. 


