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I CAMPEONATO BRASILEIRO DE PESCA AMADORA-ESPORTIVA   

ETAPA PRESIDENTE EPITÁCIO-SP 

 

REGULAMENTO 

 

Art. 1º - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O I Campeonato Brasileiro de Pesca Amadora Esportiva – Etapa Presidente Epitácio é 

uma realização do Ministério da Pesca e Aquicultura- MPA e da Associação Nacional de 

Ecologia e Pesca Esportiva – ANEPE.  

1.2. Apoio: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. 

1.3. O I Campeonato Brasileiro de  Pesca Amadora Esportiva – Etapa Presidente Epitácio, será 

realizado no Parque Municipal “O Figueiral”, localizado na cidade de Presidente Epitácio-SP. 

 

Art. 2º - DOS OBJETIVOS 

2.1. Divulgar o potencial turístico do lago do Reservatório da UHE Sérgio Mota, no município 

de Presidente Epitácio-SP. 

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 dos turistas 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 federais, estaduais e municipais, para a normatização e criação 

de leis específicas para o segmento da Pesca Esportiva. 

2.5. Inserir o município de Presidente Epitácio-SP no cenário nacional da Pesca Esportiva. 

 

Art. 3º - DA SUPERVISÃO 

A supervisão legal estará a cargo da Marinha do Brasil, Polícias Militar Ambiental de SP e MS, 

Corpo de Bombeiros SP e demais Autoridades competentes em suas respectivas esferas de 

atuação.   
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Art. 4º - DA PROGRAMAÇÃO 

4.1- As equipes deverão retirar, no local que será designado e informado pela Organização, o 

seu "kit de competição" no dia 20 de Novembro/2015, no período compreendido das 12H00 

até as 21H00. Os kits não retirados dentro do horário pré-determinado só poderão retirados 

após a largada da Prova, no dia 21 de Novembro/2015. 

4.1.1. - A planilha para medição dos peixes deverá ser retirada no dia 21 de Novembro/2015, a 

partir das 08h00, no local da largada, e deve ser devolvida ao final da prova, obrigatoriamente. 

4.1.2. - A planilha de medição deverá ser entregue nas mãos dos árbitros, em seus postos de 

medição, até às 15h00 (nas Bases “B” e “C”) e até às 17h00 (na Base “A” - Largada), onde a 

equipe aguardará para medir seus peixes. A localização das Bases “B” e “C” será informada em 

mapa hidrológico componente do Kit de Competição. Somente as equipes que apresentarem 

suas planilhas de medição dentro dos horários estabelecidos poderão validar seus peixes para 

efeitos de pontuação. 

4.1.3. - A Prova do evento será realizada no dia 21 de Novembro de 2015, com largada prevista 

apenas para as equipes credenciadas e aptas, a partir das 8h00 e encerramento às 17h00 

(chegada obrigatória no ponto de largada). 

4.1.3.1. - Uma equipe apta a largar é aquela que está com embarcação adesivada pela 

organização do evento e com numeração do evento, vistoriada e em posse da planilha de 

medição. 

4.1.4. - Todas as embarcações deverão ser fiscalizadas pelos Juízes de Prova antes da largada 

e, para isso, estes estarão posicionados já na rampa de acesso.  A não fiscalização acarretará a 

desclassificação sumária da equipe. Por isso, procure o fiscal.  A fiscalização nas embarcações 

será feita durante a baixada dos barcos antes da largada e a qualquer momento durante a 

prova. 

4.2. - A largada se dará sem sinal. As embarcações deverão estar, obrigatoriamente, ancoradas 

na margem à disposição dos Fiscais de Prova. Também o capitão da equipe deverá aguardar a 

entrega da planilha de medição e liberação para a largada de sua equipe. 10 (dez) minutos 

antes do término da Prova será dado um sinal sonoro (com fogos) e outro no final da Prova, às 

17h00. A partir de então, não mais será permitido o recebimento de planilhas de medição para 

efeito de pontuação. 

4.2.1. - Os árbitros terão poder para alterar a largada da Prova, e, se ocorrer, o ato será 

comunicado aos participantes, com a justificativa pertinente. 

4.2.2. - Os postos de medição dos peixes serão: - Base “A” (Largada): até às 17h00; Base “B”: 

até às 15h00; Base “C”: até às 15h00. 

4.2.3. - A localização das Bases “B” e “C” será informada em mapa hidrológico componente do 

Kit de Competição. 
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4.2.4. - O pescador da equipe, ao chegar no posto de medição, entregará sua planilha e ficará 

aguardando a chamada para apresentar os seus peixes. 

4.3. - No dia 20 de Novembro/2015 às 20h00, no Parque da Orla,  ocorrerá reunião para 

explanação do regulamento aos competidores, monitores e a equipe de arbitragem. O não 

comparecimento ao menos do Capitão da equipe implicará a aceitação das decisões tomadas 

pela Comissão Organizadora. 

4.4. - No dia 21 de Novembro de 2015, no Pavilhão de Eventos, a partir das 20h00, iniciar-se-á 

o Cerimonial de Premiação dos vencedores e sorteio dos prêmios. 

 

Art. 5º - DA COMPETIÇÃO 

5.1. - O “I Campeonato  Brasileiro de  Pesca Amadora Esportiva – Etapa Presidente Epitácio” 

será exclusivamente do Tucunaré, onde será obrigatório o pesque-e-solte. 

5.2. - O “I Campeonato  Brasileiro de  Pesca Amadora Esportiva – Etapa Presidente Epitácio” 

consiste em pesca embarcada, na modalidade de arremesso com iscas artificiais. 

5.3. - Cada equipe poderá apresentar até 6 (seis) peixes, para fins de pontuação. 

5.3.1. - Para efeito de medição, serão consideradas as extremidades cefálica e caudal, 

desconsiderando-se qualquer apêndice. 

5.3.2. - Para efeito de pontuação, serão considerados 1 (hum) ponto para cada centímetro de 

peixe,  também, considerando-se sua primeira casa decimal (milímetros), sendo o 

arredondamento para o próximo meio centímetro abaixo. (Ex: 39,8 cm = 39,5 cm). 

5.3.3. - Para classificação, será feita a somatória das medidas dos  6 (seis) peixes, em pontos 

corridos. 

5.4. - Os peixes deverão apresentar tamanho mínimo de 30 (trinta) centímetros, estar vivos e 

em condições de soltura, isentos de qualquer sinal que indique outras formas de captura 

diferentes da permitida, sob pena de desclassificação do exemplar ou da equipe, a critério do 

Diretor de Prova. 

5.4.1. - Caso algum peixe apresentado não tenha condições de soltura, o mesmo será 

desclassificado e não poderá ser substituído. 

5.4.2. - A equipe terá um tempo limite de 3 minutos para habilitar seu exemplar para soltura. 

Após este tempo, acaso o peixe não nade, o mesmo será lançado na planilha e desclassificado, 

sem direito a substituição. 

5.5. - As equipes não poderão, sob nenhuma justificativa, manter peixes mortos dentro da 

embarcação, tampouco, peixes além da quota de medição, sob pena de desclassificação. 
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5.6. - Cada equipe deverá utilizar uma única embarcação durante a Prova, com motor a 

combustão e outro elétrico, ambos de sua livre escolha. 

5.7. - As embarcações das equipes deverão ser identificadas por números, onde favorecer 

melhor visibilidade para identificação da mesma, que serão fornecidos pela Organização e cujo 

uso é obrigatório, sob pena de impedimento de participação e/ou desclassificação. 

5.8. - Durante a pescaria, deve ser respeitada uma distância mínima aproximada de 50 

(cinquenta) metros entre as embarcações. 

5.9. - Os equipamentos de uso permitido são: 

a) Ecobatímetro e/ou GPS. 
b) Carretilhas, molinetes ou fly de qualquer tipo, tamanho ou peso, carregadas com 

linhas de diâmetro livre (mono ou multi filamento). 
c) Iscas artificiais de qualquer tipo. 
d) Varas de qualquer tipo ou tamanho, não havendo limites de varas montadas na 

embarcação. 
e) Puçá para recolhimento de peixes. 

 

 

Art. 6º. - DOS COMPETIDORES: 

6.1. - É de cada competidor a obrigação de: 

a) Cumprir e fazer cumprir o regulamento. 
b) Fiscalizar a medição dos peixes da embarcação, assinando as anotações do árbitro. 
c) Usar apenas iscas artificiais. 
d) Manter o comportamento cortês perante os demais competidores, árbitros e público 

presente. 
e) Relatar quaisquer irregularidades durante a Prova, encaminhando-as, por escrito, ao 

Diretor de Prova até as 18h00. Qualquer relato/comentário posterior e sem 

comprovação, será considerado infração grave, sob pena de desclassificação do 

autor, a critério do Diretor de Prova. 

 

6.2. - Fica vedado aos componentes da equipe, sob 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 

identificarem para aproximação. 

d) Descarta lixo de qualquer espécie no lago ou em suas margens. 

e) Ingerir bebida alcoólica;  
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f) Utilizar material ou equipamentos predatórios para a pesca, além dos permitidos 

para a Prova. 

g) Permitir que qualquer pessoa não pertencente à equipe ou não inscrita no torneio 

possa auxiliar, de qualquer forma, na captura do peixe. 

h) Encostar sua embarcação na margem, exceto para medição dos peixes nos locais 

indicados no regulamento, onde apenas um integrante da equipe poderá descer do 

barco para tal fim. 

i) Abandonar a Prova antes do término, sem autorização do árbitro, por escrito, sob 

pena de desclassificação da equipe. 

 

6.3. - Será desclassificada a equipe que:  

a) Alterar a medida dos peixes apresentados. 

b) Apresentar para a medição quantidade maior do que a permitida conforme este 

regulamento. 

c) Prejudicar os concorrentes com manobras escusas durante a Prova. 

d) Conduzir e/ou ingerir bebida alcoólica até que se encerre sua participação na Prova; 

e) 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. 

f) For flagrada em qualquer momento e sob qualquer pretexto, durante a Prova, com 

pessoas não pertencentes à equipe devidamente registrada, dentro da embarcação. 

g) Transgredir quaisquer regras contidas neste regulamento. 

 

 

Art. 7º - DAS INSCRIÇÕES 

7.1. - A taxa de inscrição, por equipe, é de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). 

7.1.1 - As equipes poderão ser compostas por duplas ou trios. 

7.1.2. - Todas as equipes inscritas e participantes da competição poderão participar dos 

sorteios dos prêmios principais. 

7.2 - As inscrições deverão ser feitas a partir do dia 14 de Setembro de 2015, havendo limite 

de 300 (trezentas) inscrições, ou seja, 300 (trezentas embarcações), e serão feitas apenas e 

exclusivamente através do site www.anepe.org.br.. 

7.3. - As equipes poderão ser masculinas, femininas ou mistas. 
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7.4. - Na impossibilidade, de um dos integrantes da equipe devidamente inscrito, poder 

participar da Prova, o mesmo poderá ser substituído, desde que seja a substituição oficializada 

antecipadamente e por escrito, até, no máximo, 30 dias antes da Prova. 

 

Art. 8º - DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 

8.1. - As equipes classificadas na Prova receberão: 

 Troféus: 1º ao 10º lugar (um para cada pescador). 

 Maior Tucunaré: (um para cada competidor da equipe que o capturou). 

 Brindes surpresas. 
 

8.2. - A classificação da equipe será feita pela soma total da pontuação, em pontos corridos, 

considerando-se os 06 (seis) peixes apresentados. 

8.2.1. - Em caso de empate, ganhará a equipe que pescou o maior peixe. 

8.2.2. - Persistindo o empate, ganhará a equipe que pescou o 2º (segundo) maior peixe e, 

assim, sucessivamente. 

8.2.3. - Persistindo o empate, ganhará a equipe que tenha apresentado, primeiro, o maior 

peixe para medição. 

8.2.4. - Em caso de empate relativamente ao prêmio de Maior Peixe, ganhará a equipe que 

tiver apresentado, primeiro, o maior peixe para medição. 

8.3. - Serão sorteados, entre todas as equipes inscritas e participantes do  “ I Campeonato  

Brasileiro de  Pesca Amadora Esportiva – Etapa Presidente Epitácio”, diversos prêmios, dentre 

eles: 

01 (um) Carro zero km*, 01 (um) Barco Marajó 19* – Modelo Comemorativo - Levefort, 01 

Barco Marujo – Levefort*, 01 (um) caiaque Brudden*, e outros prêmios ainda a serem 

definidos pela Organização e Patrocinadores. 

*Os prêmios são sujeitos a alterações, conforme disponibilidade dos patrocinadores. 

8.3.1. - A equipe, para receber seu prêmio, terá 5 (cinco) minutos para se apresentar no local 

indicado pela Organização, e seus integrantes deverão estar, obrigatoriamente, vestidos com a 

camisa oficial do evento. 

8.3.2. - A equipe que não se fizer representar por, pelo menos, um dos integrantes, não terá 

direito a receber o prêmio, sendo este repassado para outra equipe, através de novo sorteio. 

8.3.3. - A equipe que for impedida de participar ou desclassificada torna-se, automaticamente, 

inapta para participar da premiação e sorteios. 
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Art. 9º - DA LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA 

9.1. - Todos os competidores deverão ter seus barcos em condições de navegabilidade, 

conforme as normas e instruções da Marinha do Brasil. 

9.2. - Todo competidor deverá ter licença de pesca amadora válida e vigente. 

9.3. - É obrigatório o uso de coletes salva-vidas regulamentado, conforme normas específicas 

de navegação. 

9.4. - Todas as embarcações deverão portar sacolas para lixo. 

9.6. - A segurança geral será de competência da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 

Presidente Epitácio. 

9.7. - A Organização não se responsabiliza por quaisquer infrações cometidas pelas equipes 

inscritas, perante às autoridades competentes. 

9.8. - Para controle da segurança, todos os barcos que forem competir ou trabalhar no lago, 

deverão comunicar ao árbitro, da sua saída e/ou seu retorno. 

9.9. - Após às 18h00, no caso de não comparecimento de alguma equipe, será acionada a 

segurança do evento, com aviso às autoridades competentes,  para proceder socorro. 

 

Art. 10. - DAS AUTORIDADES E COORDENAÇÃO 

10.1. - A Organização do “ I Campeonato  Brasileiro de  Pesca Amadora Esportiva – Etapa 

Presidente Epitácio” designará uma equipe para coordenação e orientação aos competidores e 

a competição. Para controle e direção da Prova, estão nomeadas as seguintes autoridades: 

Árbitros: Em número a ser designado pela Organização. Com a função e autoridade final e 

de instância única, para fazer cumprir este regulamento e aplicar as penalidades cabíveis, 

decidindo todas as questões que lhe forem submetidas pela Organização, sendo 

irrecorríveis suas decisões e deliberações. 

Diretor Geral: Compete a ele controlar, anotar e receber as medidas dos peixes nas 

planilhas, reportando-se aos Árbitros. 

Diretor de Fiscalização: Coordena o sistema de fiscalização da competição e exige o 

acatamento às disposições do regulamento, reportando-se aos Árbitros. 

Fiscais: Assessoram os diretores de fiscalização e medição e, também, controlam as 

embarcações durante a Prova. 
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Art. 11: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES 

11.1. - Evitar pescar nas vésperas do evento nos locais da Prova, permitindo, assim, uma 

melhor ação dos peixes durante a Prova. 

11.2. - Os participantes autorizam, automaticamente, por ocasião da efetivação de sua 

inscrição, o uso de sua imagen e som de voz, em qualquer tipo de mídia relacionada ao “ I 

Campeonato Brasileiro de Pesca Amadora Esportiva – Etapa Presidente”. 

11.3. - A cargo da Organização, o programa ou regulamento poderá ser alterado por aditivos, 

desde que em tempo hábil de comunicação aos participantes. 

11.4. - 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 expectadores antes, durante e após o evento. 

11.5. - O pescador que vier a praticar ato danoso durante o evento terá como pena: 

advertência ou exclusão dos torneios promovidos pela Organização deste evento. As eventuais 

perdas e danos decorrentes de atos do pescador serão apuradas na forma da lei. 

11.6. - A equipe ou ganhador responsabiliza-se pela retirada do prêmio após o seu 

recebimento. 

11.7. - Cabe à Organização do “I Campeonato  Brasileiro de Pesca Amadora Esportiva – Etapa 

Presidente Epitácio”, juntamente com os Árbitros, julgar os casos omissos neste regulamento. 

11.8. - A efetivação da inscrição implica, automaticamente, o conhecimento, aceitação e 

concordância dos competidores em relação a todos os termos, artigos e conteúdo do presente 

regulamento.  

11.9. - Eventuais questões relacionadas ao evento serão dirimidas, se assim for necessário, no 

Foro da Comarca de Presidente Epitácio-SP.  

 

Este Regulamento do I Campeonato Brasileiro de Pesca Amadora Esportiva – Etapa Presidente 

Epitácio é composto por 8 laudas, 11 artigos e subartigos; e tem validade e eficácia para o 

evento que nele se regra. 

 


