REGULAMENTO PESCA DE FUNDO 2018
REV-01
1 – ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO
O Torneio de Pesca Embarcada em águas costeiras está direcionado a todas embarcações aptas à
navegação costeira, promovido pelo IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO (ICES), sob direção da
Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Subaquáticos (CBPDS) e supervisão delegada pela mesma
à Federação de Pesca e Desportos Subaquáticos do Estado do Espírito Santo (FEPDSES). Será
controlado por arbitragem oficial da Comissão Nacional de Arbitragem (CNA), sendo regido pelo
presente Regulamento Particular. Somente as embarcações que atendem às exigências mínimas da
Capitania dos Portos para navegação costeira poderão participar, pois as mesmas serão vistoriadas pela
Capitania dos Portos do Estado de Espírito Santo (CPES) antes de cada evento.
2 – CALENDÁRIO
Datas:
1ª Etapa – 10/03/2018
2ª Etapa – 17/03/2018
Data Reserva 01 – 24/03/2018
Demais datas reservas: todo sábado, a partir de 07/04/2018 até concluírem 02 etapas válidas.
*Datas reservas serão confirmadas pela comissão de pesca
Premiação: A ser agendado.
Até as 15:00 horas do dia anterior poderá ser adiado a etapa, após consulta à previsão de tempo condições
climáticas, de vento, direção e intervalos de ondas, etc. sendo que a decisão cabe exclusivamente à
Comissão de Pesca e caso haja adiamento, serão utilizadas as datas reservas para a realização das futuras
etapas.
Critérios de balizamento para adiamento: (Média de vento acima de 15 knots, ondulação acima de
1,3 metros, intervalo de ondas abaixo de 7 segundos)
3- HORÁRIOS
3.1– O horário de saída será às 06:00 horas e o encerramento da etapa será às 16 horas e será comunicado
às lanchas participantes pela estação de Controle (Foxtrot 23), prevalecendo a hora informada por esta.
3.2- As embarcações deverão aguardar a liberação da Estação de Controle às 06:00 horas,
respeitando o alinhamento entre a praia do Colégio “Sacre Coeur” e a Ilha do Frade, não ultrapassando
a Ilha Rasa.
O NÃO CUMPRIMENTO DESTA REGRA IMPLICARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA ETAPA.

3.3- O horário de chegada no píer do ICES será até as 18:00h. As embarcações que não estiverem no
visual da Sala de rádio até o horário limite, poderão, sob protesto de seu Comandante à comissão de
Pesca, pesar seus peixes até às 19:00h no máximo, apresentando os motivos do atraso e solicitando
validade do seus pontos.
3.4- Fica determinado que 19:00h do dia da etapa é o horário máximo para pesagem dos peixes. Após
este horário não será válido pesagem de peixes para pontuação, não cabendo, também, direito a nenhum
protesto.
3.5- O horário de Linha n'água será livre.

3.6 - Café da manhã disponível a partir das 05 horas.
3.7 - Horário do Receptivo ao final de cada etapa será das 17h15 às 20 horas.
3.9- Fica vetada a saída para pescaria, na véspera das etapas, das embarcações inscritas no Torneio.
4- EQUIPES
4.1- As equipes serão compostas por até (cinco) pescadores, incluindo o comandante.
4.2- Será permitida a substituição da embarcação utilizada pela equipe por outra. A equipe deverá
comunicar à Estação de Controle assim que possível, de preferência no início da etapa.
4.3- É permitida a substituição de pescadores, devendo ser reportado ao Fox-trot 23.
4.4- Inscrições:
VALOR DA INSCRIÇÃO DE EQUIPE – POR TORNEIO
Taxa de inscrição...........................................................................R$ 50,00
Reembolso de Despesas Individuais.............................................R$ 250,00
Total a ser pago...........................................................................R$ 300,00
Para sócios do ICES, o valor poderá ser parcelado por meio do débito em conta cobrado pelo clube.
A inscrição do torneio, garante à equipe participante o acesso dos pescadores, ao clube e café da manhã
nos dias das etapas de pesca; participação no receptivo ao final de cada etapa e Coquetel de Premiação.
4.5- O ICES prima pela esportividade, ética e o fair play, portanto espera dos participantes de seus
torneios o comportamento condizente com seus valores.
4.6- Uma equipe somente poderá pescar em uma mesma embarcação e não poderá receber auxílio de
outra embarcação salvo onde expresso contrário neste regulamento.
5 – LINHAS, ISCAS, VARAS E ANZÓIS
5.1- Será permitida a utilização de iscas artificiais e naturais, mortas ou vivas, inclusive jumpin-jig.
5.2- O número de varas com linha n'água é liberado. Serão permitidas varas de reserva nas embarcações.
5.3- Não será permitido o uso de espinhel, bandeirada, ou outro artifício que não atenda ao comando
manual do pescador.
5.4- Somente se admitirá a pesca com uso de linhas de mão e varas providas de molinetes ou carretilhas
elétricas e ou mecânicas.

6- PONTUAÇÃO
6.1- Peso mínimo igual ou superior a 1 kg.
6.2- PEIXES VÁLIDOS e PONTUAÇÃO
6.2.1 – PEIXES VÁLIDOS
• Categoria A: Arioco, Badejo, Cherne, Dentão, Garoupa, Lírio, Merlo, Papa-terra, Saioba e Sirioba =
10 pts/Kg.
• Categoria B: Batata, Catuá, Linguado, Namorado, Olho de Cão (Kaká) e Realito = 08 pts/Kg.
• Categoria C: Abacaxí Prego, Baiacú, Boca de algodão, Budião, Cação ou Tubarão (todos os tipos)
Congrio, Pargo e Peroá = 06 pts/Kg.
• Categoria D: Boca de Velho, Bom nome, Chicharro, Olho de boi (todos os tipos), Sargo e Vento
Leste = 04 pts/Kg.
• Categoria E: Outros peixes de fundo não relacionados nas categorias anteriores = 02 pts/Kg.
6.2.2- A tolerância máxima da divisão do peso é de 1 g (uma grama), ou seja, a subdivisão do
quilograma será 0,001.
6.2.3 – O limite de captura é de 10 unidades por espécie.
6.2.4 - Para cada 10 exemplares de uma espécie capturados, a equipe receberá uma bonificação de
acordo com a tabela abaixo:
·
·
·
·
·

Categoria A: 125 pontos.
Categoria B: 100 pontos.
Categoria C: 75 pontos.
Categoria D: 50 pontos.
Categoria E: 25 pontos.

7- PROTESTO
7.1- Qualquer protesto entre embarcações deverá ser feito por escrito, preenchendo formulário
apropriado disponível na Secretaria de Pesca, assinado pelo comandante da embarcação e ser entregue
até as 19:00 horas do dia da etapa na Secretaria de Pesca, salvo equipes que se enquadram na exceção
no item 3.3.
7.2- Todo e qualquer protesto formulado dentro dos padrões descritos no item 7.1, serão analisados e
julgados pela Comissão de Pesca e da sua decisão não caberá recurso. A comissão de Pesca, a seu
único e exclusivo critério, poderá convocar ou não uma audiência com as partes envolvidas.
7.3- As infrações evidentes serão executadas automaticamente pela Comissão de Pesca de acordo com
o regulamento, ficando esta decisão isenta de protesto e será comunicada à equipe.
7.4 - As infrações consideradas graves serão penalizadas com a suspensão da equipe e seus respectivos
pescadores dos campeonatos realizados e eventos apoiados pelo ICES pelo período mínimo de 01(um)
ano.

8-PREMIAÇÃO
8.1- Ao final do Torneio, as equipes que obtiverem a maior soma de pontos nas duas etapas, serão
premiados da seguinte maneira:
• Equipe 1º lugar geral – 05 troféus para o Comandante e pescadores e 01 troféu para o Marinheiro.
• Equipe 2º lugar – 05 troféus para o Comandante e pescadores e 01 troféu para o Marinheiro.
• Equipe 3º lugar - 05 troféus para o Comandante e pescadores e 01 troféu para o Marinheiro.
8.2- O critério de desempate no Torneio será efetuado da seguinte forma:
• Maior peso total no torneio, nas etapas válidas;
• O exemplar mais pesado das etapas válidas;
• Maior número de peças nas etapas válidas.
9- CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1- O Iate Clube do Espírito Santo (ICES) se isenta de qualquer responsabilidade por acidentes
durante os torneios, sendo assim a responsabilidade total dos comandantes de embarcação.
9.2- Casos omissos neste regulamento serão resolvidos única e exclusivamente pela Comissão de
Pesca, sendo a decisão desta incontestável.
9.3- Em nenhuma hipótese o valor das inscrições será devolvido.
REALIZAÇÃO:
Iate Clube do Espírito Santo
ORGANIZAÇÃO
Luiz Augusto Suzano da Silva – Comodoro
Bruno Haje – Diretor de Pesca
Pedro Henrique C. Massing – Diretor Adj. Pesca
Evelin Gasparini – Depto de Pesca
Brenda Coutinho – Depto de Pesca

COMISSÃO DE ARBITRAGEM
Árbitro Com. Nac. De Arbitragem (CNA) – CBPDS Oficial (Coord. De Pesagem)
COMISSÃO DE PESCA

CONSELHO TÉCNICO PESCA

Augusto Machado - Evandro Daher Carneiro
Joel Santos Neves - Luiz Unelo
João Talma

José Maria Gomes Perez
Mario H. W. Busato

DIREÇÃO : CBPDS SUPERVISÃO NO ESTADO - FEPDSES
Confederação Brasileira de Pesca Federação de Pesca e Desp. e Desportos Subaquáticos Subaquáticos
do E.S.

