Perguntas Frequentes (FAQ)
Atualizado em 27/03/2019.

O CAMPEONATO
1

Como funcionará a competição?

A competição é em duplas e se dará em duas fases: regional e nacional. As duplas classificadas nos Campeonatos
Estaduais em Pesqueiros, disputarão a final do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros.
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Como se classificar para o Campeonato Brasileiro?

Classificam-se as 2 primeiras duplas que somarem a maior quantidade de peso de peixes em cada etapa dos
Campeonatos Estaduais e também a dupla que capturar o peixe mais pesado. Caso o peixe mais pesado esteja
entre os dois primeiros colocados, o terceiro colocado irá participar da final do Campeonato Brasileiro.

3

Quais serão os estados participantes?

A novidade este ano é que teremos etapas nos estados do Paraná e Santa Catarina, além dos estados já
participantes, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e São Paulo.
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Quantas etapas terão em cada estado?

Rio Grande do Sul: Serão duas etapas, nos dias 09/11/2019 e 10/11/2019, no Pesqueiro Gabardo em Montenegro;
Santa Catarina: Serão duas etapas, nos dias 23/11/2016 e 24/11/2019, no Pesque e Pague Sítio 3 Lagoas, em
Joinville;
Paraná: Serão duas etapas, nos dias 07/12/2019 e 08/12/2019, no Pesqueiro Valle Verde, em Mandirituba.
Minas Gerais: Serão duas etapas, nos dias 18/01/2020 e 19/01/2020 no Uni Pesca e Lazer em Uberlândia;
Goiás: Serão duas etapas, nos dias 01/02/2020 e 02/02/2020 no Pesqueiro Paraíso Verde Pesca e Lazer em Campo
Limpo de Goiás;
São Paulo: Serão quatro etapas, nos dias 15/02/2020, 16/02/2020, 29/02/2020 e 01/03/2020, no Parque Maeda em
Itu;
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Quantas duplas por etapa?

As vagas são limitadas e cada etapa classificatória terá no máximo 60 duplas competindo.

6

Como funcionará a dinâmica da prova?

A prova terá a duração de 06 horas, divididas em 4 baterias de 1h30min.
Conforme cronograma abaixo:
Cerimônia de abertura do evento: 9h
Bateria 1: 9h30 às 11h
Intervalo 1: 11h às 11h30
Bateria 2: 11h30 às 13h
Intervalo 2: 13h às 14h
Bateria 3: 14h às 15h30
Intervalo 3: 15h30 às 16h
Bateria 4: 16h às 17h30
Cerimônia Encerramento
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Transmissão

As últimas três horas de cada etapa estadual serão transmitidas ao vivo e a final terá cobertura completa.

A PREMIAÇÃO
8

Como serão as premiações estaduais?

A dupla campeã receberá o TROFÉU DE CAMPEÃO DA CLASSIFICATÓRIA ESTADUAL
As duplas que alcançarem a 2ª e 3ª colocação, receberão os troféus da classificatória estadual.
As duplas que alcançarem a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª colocação, receberão as medalhas da etapa.
A dupla que capturar o maior peixe (em kg) durante a prova, também será contemplado com o troféu de maior peixe
da etapa classificatória.
As 42 duplas classificadas nos estaduais ganharão todas as despesas de viagem pagas (aéreo, translado e
alimentação) para participar da Final do Brasileiro em SP partindo do aeroporto mais próximo.
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Qual será a premiação da final?

1º Lugar: TROFÉU DE CAMPEÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO EM PESQUEIROS + UM CARTÃO DE
CRÉDITO PRÉ-PAGO no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para ser utilizado em qualquer estabelecimento que
possua a bandeira Mastercard.
2º Lugar: TROFÉU DE VICE-CAMPEÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO EM PESQUEIROS + Pacote turístico de
pesca para dupla contemplada com o segundo lugar, para a cidade Alta Floresta/ MT, de 4 dias e 4 noites, incluindo:
hospedagem, transporte aéreo, traslado do domicílio do contemplado/aeroporto/hotel/aeroporto/domicílio do
contemplado e pensão completa.

3º Lugar: TROFÉU DE 3º LUGAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO EM PESQUEIROS +
Pacote turístico de pesca para dupla contemplada com o terceiro lugar na final nacional, para a cidade de
Corrientes/Argentina, de 3 dias e 3 noites, incluindo: hospedagem transporte aéreo, traslado
do domicílio do
contemplado/aeroporto/pousada/aeroporto/ domicílio do completo e pensão completa.
MAIOR PEIXE DO CAMPEONATO (em kg): TROFÉU DE MAIOR PEIXE DO CAMPEONATO BRASILEIRO EM
PESQUEIROS. + UM CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a dupla que
capturar o maior peixe de todo o campeonato, para ser utilizado em qualquer estabelecimento que possua a bandeira
Mastercard.
4º ao 10º LUGAR: MEDALHAS PARA AS DUPLAS.

INSCRIÇÃO
10

Qual o valor da inscrição?

O valor da inscrição para dupla será de R$ 1.290,00 pagamento no boleto ou cartão de crédito à vista. O valor
poderá ser parcelado em 12 X de R$ 59,90 por pescador. Totalizando R$ 1.437,60 para a dupla.
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Qual a forma de pagamento?

Pagamento via cartão de crédito, à vista, ou em até 12x nas bandeiras VISA, MASTERCARD, ELO, AMERICAN
EXPRESS, DINERS, HIPERCARD e à vista via boleto bancário.
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Gerei um boleto, minha vaga está garantida?

Quando você gera um boleto, automaticamente você reserva sua vaga por 48 horas (período para compensação
bancária). Após esse período, em caso de não pagamento, a vaga ficará disponível novamente para outros
interessados.
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O que está incluso no valor da inscrição?

Cada inscrição dá direito a entrada no pesqueiro para a dupla no dia da etapa e
01 KIT DE COMPETIDOR por dupla, contendo: 02 camisetas, 02 bonés, 01 regulamento.
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Posso me inscrever em mais de uma etapa?

A dupla de competidores poderá se inscrever e competir em mais de uma etapa do CAMPEONATO BRASILEIRO
EM PESQUEIROS. Caso isso ocorra, vale como critério de classificação para a etapa final, a sua PRIMEIRA
classificação, as suas próximas pontuações não serão consideradas para classificação.

REGRAS GERAIS
15

Qual o critério de desempate?

1º Critério de desempate: peixe com maior peso.
2º Critério de desempate: peixe com o segundo maior peso.
3º Critério de desempate: peixe com o terceiro maior peso
4º Critério de desempate: idade – o pescador com maior idade vence.
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Como será definido o campeão estadual, sendo que há mais de uma etapa por estado?

O campeão estadual será aquele que tiver a maior soma de peso de peixes comparado com as duplas campeãs das
outras etapas do estado. A entrega de troféus de campeão estadual será no dia da final do campeonato, antes da
entrega do campeão Brasileiro.
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Como será feita a escolha das raias de competição?

A definição da distribuição das raias de competição será através de sorteio pela organização do evento, no dia
anterior de cada etapa, no pesqueiro correspondente, sempre às 19:00.
18

Como funciona o sorteio das raias?

As duplas serão sorteadas na ordem crescente pelo número de cada dupla. Os números de 1 a 60 serão colocados
em uma urna, e cada uma das raias sorteadas para a primeira bateria irá automaticamente designar quais as raias
que os competidores irão pescar em todas as 4 baterias. Abaixo, modelo que será utilizado:

Importante: A distribuição das raias poderá sofrer alterações conforme estrutura do lago.
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Como será feita a escolha das raias da final?

As duplas serão sorteadas na ordem crescente pelo número de cada dupla, os números de 1 a 42 serão colocados
em uma urna, e cada uma das raias sorteadas para a primeira bateria irá automaticamente designar quais as raias
que os competidores irão pescar em todas as 4 baterias. Abaixo modelo que será utilizado:

Importante: A distribuição das raias poderá sofrer alterações conforme estrutura do lago.
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Quais equipamentos são permitidos?
a)
b)

Permitido o uso de carretilhas e molinetes de qualquer tamanho ou peso, carregados com linhas de
diâmetro livre (mono ou multifilamento).
Permitido uso de iscas artificiais de qualquer tipo, munidas de anzol simples (sem garatéia) e sem farpa.

c)

Permitido o uso de iscas naturais.

d)

Não será permitido usar peixes do lago de competição como isca.

e)

Permitido o uso, durante a prova, de vara de qualquer tipo ou tamanho, sendo possível utilizar apenas
UM conjunto de pesca por vez.
Permitido o uso de equipamentos de fly fishing ou spey.

f)
g)
h)

A ceva será permitida somente se utilizada em boia cevadeira e montada no conjunto utilizado para a
pesca do competidor.
Proibido utilização de copo cevador, boia rocket, e cevar com as mãos.

i)

Proibido cevar com ração que não seja específica para peixes.

j)

Proibido pescar/cevar com sebo.

k)

Proibido a utilização de iscas podres

l)
m)

o)

Os peixes que estourarem a linha não serão contabilizados mesmo que a boia seja recuperada.
Não serão contabilizados peixes fisgados pelo corpo, apenas serão contabilizados peixes fisgados pela
boca.
Proibido o uso de ceva fixa ou arremessada por equipamentos de lançamento, como estilingue e colher
para lançamento.
Proibido uso de alicate de contenção.

p)
q)
r)

Permitido apenas o uso do puçá disponibilizado pela organização do evento para o retirada dos peixes.
Permitido apenas o uso dos bancos disponibilizados pela organização do evento.
Só será permitida a utilização da isca "minhocuçu" desde que a origem seja de cultivo.

n)
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Quanto tempo antes posso substituir minha dupla nos regionais?

A dupla terá direito de cadastrar pelo site um pescador suplente até no máximo 8 (oito) dias antes da etapa
acontecer. Após esse prazo, no caso da impossibilidade de um dos integrantes da dupla competir, não será possível
a substituição do mesmo.
Nas etapas classificatórias: o pescador suplente não pode estar classificado para a
final do CBP vigente.
Na final do campeonato: o pescador suplente não pode ter participado de qualquer etapa regional do CBP vigente.
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Como devo proceder caso não possa competir?

Em caso de desistência, o representante da dupla deverá comunicar formalmente a comissão organizadora,
através do e-mail contato@brasileiroempesqueiros.com.br. Se a desistência ocorrer até 7 (sete) dias após a
inscrição, o valor total da inscrição será devolvido. Após esse prazo, e no máximo até 20 (vinte) dias antes da
etapa a qual a dupla foi inscrita o competidor terá reembolsado metade do valor de inscrição.

