REGULAMENTO
CAMPEONATO BRASILEIRO EM PESQUEIROS - 3ª EDIÇÃO
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP nº 03.012283/2021

Art. 1º - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO CAMPEONATO
1.1. O Campeonato Brasileiro em Pesqueiros é uma realização da Tunna Entretenimento e Audiovisual.
1.2. O Campeonato Brasileiro em Pesqueiros se dará em duas fases: regional e nacional. As duplas classificadas
nos Campeonatos Estaduais Classificatórios disputarão em dia único, a Final do Campeonato Brasileiro em
Pesqueiros, que será composto por 48 duplas classificadas. Sendo:
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

6 duplas classificadas nas etapas de Santa Catarina;
6 duplas classificadas nas etapas de Paraná;
6 duplas classificadas nas etapas de Minas Gerais;
6 duplas classificadas nas etapas de Goiás;
24 duplas classificadas nas etapas de São Paulo.

Art. 2º - DOS OBJETIVOS
2.1. O Campeonato Brasileiro em Pesqueiros tem o objetivo de divulgar e promover o lazer e a integração através
da prática de pesca esportiva.
2.2. Desenvolver o potencial da pesca esportiva com seriedade, qualidade e técnicas que exigem o segmento.
2.3. Promover a preservação e educação ambiental dos pescadores através da divulgação e práticas sustentáveis
e que normatizam a pesca esportiva visando, principalmente, o combate de materiais e atitudes poluentes e
predatórias.

Art. 3º - DA SUPERVISÃO
3.1. A supervisão legal estará a cargo da Comissão Organizadora do campeonato.

Art. 4º- DA PROGRAMAÇÃO DAS ETAPAS REGIONAIS
4.1. O Campeonato Goiano em Pesqueiros será composto por 2 etapas que ocorrerão no Pesqueiro Paraíso
Verde, localizado na Rodovia CL 1, Km 01, - Zona Rural, Campo Limpo de Goiás - GO, CEP 75113-000, nos
dias:

4.1.1.

Etapas
1ª ETAPA
09 de Outubro de 2021

4.1.2.

4.1.3.

2ª ETAPA
10 de Outubro de 2021

Retirada do Kit
1ª ETAPA
Início
Finalização

DATA
08/10/2021
09/10/2021

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

2ª ETAPA
Início
Finalização

DATA
09/10/2021
10/10/2021

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

Cronograma da Prova
ATIVIDADE
Chamada Geral
Alinhamento na Arena
Primeiro Tempo
Intervalo 1
Segundo Tempo
Intervalo 2 – Almoço
Terceiro Tempo
Intervalo 3
Quarto Tempo

HORÁRIO
08:00
08:45
09:15 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 14:15
14:15 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 17:30

4.2. O Campeonato Mineiro em Pesqueiros será composto por 2 etapas que ocorrerão no Pesqueiro Uni Pesca,
localizado na BR 365 KM 648 - Zona Rural do município de Uberlândia em Minas Gerais, CEP 38415-272, nos
dias:
4.2.1.

Etapas
1ª ETAPA
23 de Outubro de 2021

4.2.2.

2ª ETAPA
24 de Outubro de 2021

Retirada do Kit
1ª ETAPA
Início
Finalização

DATA
22/10/2021
23/10/2021

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

2ª ETAPA
Início
Finalização

4.2.3.

DATA
23/10/2021
24/10/2021

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

Cronograma da Prova
ATIVIDADE
Chamada Geral
Alinhamento na Arena
Primeiro Tempo
Intervalo 1
Segundo Tempo
Intervalo 2 – Almoço
Terceiro Tempo
Intervalo 3
Quarto Tempo

HORÁRIO
08:00
08:45
09:15 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 14:15
14:15 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 17:30

4.3. O Campeonato Paulista em Pesqueiros (Fase 1 e 2) será composto por 4 etapas que ocorrerão no Parque
Maeda, Rodovia Deputado Archimedes Lamoglia, Km 18, s/n - Zona Rural, Itu - SP, nos dias:
4.3.1.

Etapas – Fase 1
1ª ETAPA
06 de Novembro de 2021

4.3.2.

4.3.3.

2ª ETAPA
07 de Novembro de 2021

Retirada do Kit – Fase 1
1ª ETAPA
Início
Finalização

DATA
05/11/2021
06/11/2021

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

2ª ETAPA
Início
Finalização

DATA
06/11/2021
07/11/2021

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

Etapas – Fase 2
1ª ETAPA
27 de Novembro de 2021

2ª ETAPA
28 de Novembro de 2021

4.3.4.

4.3.5.

Retirada do Kit – Fase 2
1ª ETAPA
Início
Finalização

DATA
26/11/2021
27/11/2021

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

2ª ETAPA
Início
Finalização

DATA
27/11/2021
28/11/2021

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

Cronograma da Prova
ATIVIDADE
Chamada Geral
Alinhamento na Arena
Primeiro Tempo
Intervalo 1
Segundo Tempo
Intervalo 2 – Almoço
Terceiro Tempo
Intervalo 3
Quarto Tempo

HORÁRIO
08:00
08:45
09:15 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 14:15
14:15 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 17:30

4.4. O Campeonato Catarinense em Pesqueiros será composto por 2 etapas que ocorrerão no Pesqueiro Sítio
Três Lagoas, Estrada do Salto, 2 Schroeder I, Joinville - Santa Catarina, nos dias:
4.4.1.

Etapas
1ª ETAPA
11 de Dezembro de 2021

4.4.2.

2ª ETAPA
12 de Dezembro de 2021

Retirada do Kit
1ª ETAPA
Início
Finalização

DATA
10/12/2021
11/12/2021

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

2ª ETAPA
Início
Finalização

DATA
11/12/2021
12/12/2021

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

4.4.3.

Cronograma da Prova
ATIVIDADE
Chamada Geral
Alinhamento na Arena
Primeiro Tempo
Intervalo 1
Segundo Tempo
Intervalo 2 – Almoço
Terceiro Tempo
Intervalo 3
Quarto Tempo

HORÁRIO
08:00
08:45
09:15 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 14:15
14:15 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 17:30

4.5. O Campeonato Paranaense em Pesqueiros será composto por 2 etapas que ocorrerão no Pesqueiro Valle
Verde Pesca e Lazer, Estrada Paraguai, Areia Branca dos Assis, Mandirituba, Paraná - CEP: 83.800-000, nos
dias:
4.5.1.

Etapas
1ª ETAPA
15 de Janeiro de 2022

4.5.2.

4.5.3.

2ª ETAPA
16 de Janeiro de 2022

Retirada do Kit
1ª ETAPA
Início
Finalização

DATA
14/01/2022
15/01/2022

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

2ª ETAPA
Início
Finalização

DATA
15/01/2022
16/01/2022

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

Cronograma da Prova
ATIVIDADE
Chamada Geral
Alinhamento na Arena
Primeiro Tempo
Intervalo 1
Segundo Tempo
Intervalo 2 – Almoço
Terceiro Tempo
Intervalo 3

HORÁRIO
08:00
08:45
09:15 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 14:15
14:15 – 15:45
15:45 – 16:00

16:00 – 17:30

Quarto Tempo

4.6. O Campeonato Paulista em Pesqueiros (Fase 3 e 4) será composto por 04 etapas que ocorrerão no Parque
Maeda, Rodovia Deputado Archimedes Lamoglia, Km 18, s/n - Zona Rural, Itu - SP, nos dias:
4.6.1.

Etapas – Fase 3
1ª ETAPA
29 de Janeiro de 2022

4.6.2.

4.6.3.

2ª ETAPA
30 de Janeiro de 2022

Retirada do Kit – Fase 3
1ª ETAPA
Início
Finalização

DATA
28/01/2022
29/01/2022

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

2ª ETAPA
Início
Finalização

DATA
29/01/2022
30/01/2022

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

Etapas – Fase 4
1ª ETAPA
12 de Fevereiro de 2022

4.6.4.

4.6.5.

2ª ETAPA
13 de Fevereiro de 2022

Retirada do Kit – Fase 4
1ª ETAPA
Início
Finalização

DATA
11/02/2022
12/02/2022

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

2ª ETAPA
Início
Finalização

DATA
12/02/2022
13/02/2022

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

Cronograma da Prova
ATIVIDADE
Chamada Geral
Alinhamento na Arena
Primeiro Tempo

HORÁRIO
08:00
08:45
09:15 – 10:45

Intervalo 1
Segundo Tempo
Intervalo 2 – Almoço
Terceiro Tempo
Intervalo 3
Quarto Tempo

10:45 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 14:15
14:15 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 17:30

Art. 5º - DA INSCRIÇÃO
5.1. Podem participar do campeonato qualquer homem ou mulher, com idade mínima de 9 anos devidamente
autorizado e sob responsabilidade dos pais ou responsáveis legais, e que estiverem devidamente inscritos.
5.2. As inscrições para todos os Campeonatos Estaduais Classificatórios do Campeonato Brasileiro em
Pesqueiros
deverão
ser
realizadas
apenas
e
exclusivamente
através
do
site
www.brasileiroempesqueiros.com.br.
5.3. A abertura da inscrição será disponibilizada a partir do dia 15 de Abril de 2021, havendo limite de 60
(sessenta) inscrições por etapa dos Campeonatos Estaduais Classificatórios.
5.4. A taxa de inscrição é de R$: 1.990,00 (hum mil novecentos e noventa reais) por dupla, no pagamento à
vista ou R$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais) no pagamento a prazo.
5.5. A forma de pagamento da inscrição, será:
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.

Considerado "à vista" o pagamento em boleto, com vencimento em até 2 dias e o pagamento em
1x no cartão de crédito;
Considerado "a prazo" o pagamento apenas no cartão de crédito de 2 até 10 vezes;
Casos diferentes serão considerados pela organização.

5.6. A inscrição é obrigatoriamente para as duplas de pescadores.
5.7. As inscrições serão vendidas em formato de Lotes, sendo 4 (quatro) tipos: Lote 1, Lote 2, Lote 3 e Lote 4.
5.8. Ao atingir o limite de vaga de cada lote, abre novo Lote subsequente.
5.9. No ato da inscrição:
5.9.1.
5.9.2.
5.9.3.

5.9.4.

O 1º competidor (líder) deverá registrar seus dados: CPF, nome, e-mail, telefone/WhatsApp e senha,
modelagem e tamanho da camiseta;
Aceitar os termos do regulamento;
O 1º competidor deverá indicar o 2º competidor na inscrição ou em até 30 dias depois da
inscrição, juntamente com seus dados complementares: endereço completo, modelagem e tamanho
da camiseta;
O 1º competidor terá o direito de indicar um competidor suplente na inscrição ou em até 30 dias
depois da inscrição, juntamente com seus dados. A indicação é válida para todas as etapas
classificatórias e final. Importante: o pescador suplente não poderá estar participando de qualquer
etapa regional do CBP vigente.

5.10. Após a inscrição:
5.10.1. Para confirmação da inscrição o 1º competidor deverá ter quitado 100% do valor do ingresso;
5.10.2. O 2º competidor terá que confirmar seu convite por e-mail e se cadastrar no site de ingresso,
seguindo o mesmo protocolo padrão. Assim a dupla estará 100% inscrita;
5.10.3. Caso não haja indicação do 2º competidor ou o “aceite” do mesmo no prazo de até 30 dias após
inscrição, a mesma será cancelada. O valor pago será devolvido de acordo com os prazos das
operadoras de cartão de crédito e/ou forma como foi adquirido. Esse procedimento será orientado pela
organização do CBP;
5.10.4. Caso o 1º competidor queira cancelar a inscrição, poderá solicitar por e-mail, a qualquer
momento, até 30 dias após a inscrição. A inscrição estará cancelada (e disponível para nova venda)
e a devolução (estorno) do valor pago ocorrerá conforme descrito no item 5.10.3 e de acordo com os
prazos das operadoras de cartão de crédito. Esse procedimento será orientado pela organização do
CBP.
5.11. Importante: 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.
5.11.1. A dupla já classificada não fica impedida de competir nas demais etapas, desde que esteja regular
com a inscrição.
5.12. O competidor poderá se inscrever com duplas diferentes em regionais diferentes, caso obtiver a classificação
em duas ou mais duplas, deverá escolher por uma classificação para concorrer na final e deverá ser
substituído, nas demais classificações como suplente, ou o competidor parceiro deverá pescar sozinho.
5.13. Substituição de Competidor:
5.13.1. Caso seja necessária a troca de um dos competidores da dupla, e não houver o registro da
indicação de suplente na inscrição, somente poderá ser feita a troca no prazo máximo de 30 dias
antes da etapa. Deverá ser registrada pelo e-mail indicado no cadastro. Cada troca de competidor,
acarretará uma taxa no valor de R$ 250,00 (título de serviços administração e segurança) a ser paga
por boleto ou 1x no cartão de crédito. Este procedimento será orientado pela organização do CBP;
5.13.2. Caso a dupla queira trocar de etapa, dependerá da disponibilidade de vagas na etapa requerida. O
competidor principal terá que solicitar por e-mail, no prazo máximo de 30 dias antes da etapa, e
deverá pagar o valor de R$ 500,00 (título de serviços administração e segurança) a ser paga por
boleto ou 1x no cartão de crédito. Esse procedimento será orientado pela organização do CBP.
5.14. Sobre a desistência e as possibilidades de devolução da taxa de inscrição:
5.14.1. Em caso de desistência, o representante da dupla deverá comunicar formalmente a comissão
organizadora, através de e-mail. Se a desistência ocorrer em até 7 (sete) dias após a inscrição, o valor
total da inscrição será devolvido;
5.14.2. Após o prazo de 7 (sete) dias e no máximo até 20 (vinte) dias antes da etapa a qual a dupla está
inscrita o reembolsado será de metade do valor pago de inscrição;
5.14.3. Se a desistência ocorrer após o prazo de 20 (vinte) dias antes da etapa a qual a dupla está inscrita,

não haverá ressarcimento do valor pago de inscrição.
5.15. A dupla poderá cancelar sua inscrição e solicitar a devolução total do valor da taxa de inscrição quando, por
qualquer motivo, a comissão organizadora alterar a data da etapa a qual a dupla se inscreveu.
5.15.1. A devolução do valor será realizada através de transferência bancária em favor do depositante da
inscrição, em até 7 (sete) dias após a solicitação formal por e-mail à organização do CBP.
5.16. Cada inscrição dará direito a entrada no pesqueiro para a dupla no dia da etapa, e 01 Kit de Competidor
por dupla, contendo: 2 camisetas, 2 bonés, 2 capas de chuva e 1 regulamento.
5.17. As camisetas terão cores diferentes, definidas a critério da organização, distribuídas de forma aleatória, o
competidor não poderá escolher o layout das camisetas.
5.18. As despesas com alimentação, bebidas ou demais itens consumidos serão por conta do competidor.

Art. 6º - DA PROVA
6.1. Cada etapa disponibilizará 60 inscrições, formando equipes de dois competidores cada (dupla).
6.2. Cada dupla deverá retirar o seu kit de competição no pesqueiro onde será realizada a respectiva etapa, a
partir das 10:00 às 19:00 horas do dia anterior, e das 07:00 às 08:30 horas do dia das provas.
6.3. A prova terá a duração de 6 horas, divididas em 4 tempos de 1h30min cada, conforme cronograma de prova
do “Art. 4º- DA PROGRAMAÇÃO DAS ETAPAS REGIONAIS” acima descrito.
6.3.1. Os horários poderão sofrer alterações à medida que o período do horário brasileiro de verão for
oficializado.
6.4. A prova será disputada em raias de competição, delimitadas e sorteadas pela organização do evento.
6.4.1. A definição da distribuição das raias de competição será através de sorteio no dia anterior de cada
etapa classificatória, será realizada no pesqueiro correspondente a cada classificatória, sempre às 19:00 e
realizado pela organização do evento. Todas as informações relacionadas ao sorteio estarão disponíveis aos
competidores no site www.brasileiroempesqueiros.com.br;
6.4.2. Como funcionará o sorteio: as duplas serão sorteadas na ordem crescente pelo número de cada
dupla, os números de 1 a 60 serão colocados em uma urna/globo, e cada uma das raias sorteadas para o
primeiro tempo irá automaticamente designar quais as raias que os competidores irão pescar em todos os 4
tempos;
6.4.3. Abaixo modelo que será utilizado:

6.5. Em todas as etapas ocorrerá a convocação geral dos competidores no dia da prova, às 08h da manhã.
6.6. Ao final da prova, e após a apuração dos resultados pela organização do evento, será executada a cerimônia
de entrega de premiação da etapa.
6.7. O Campeonato em Pesqueiros será obrigatoriamente de pesque e solte.
6.8. A prova terá a duração de 6 (seis) horas, divididas em 4 tempos de 1h30min cada.
6.9. Durante a prova é possível utilizar apenas 1 (um) conjunto de pesca por vez. A dupla poderá levar quantos
equipamentos quiser para a prova, podendo intercalar a utilização destes equipamentos.
6.10. O competidor poderá utilizar apenas 1 (um) equipamento para fazer o lançamento. Ou seja, apenas 1 (uma)
vara de pesca pode ser utilizada para a pesca. Os demais conjuntos de pesca podem estar na raia, desde
que fora de uso.
6.11. Fica a critério da dupla definir as estratégias e o tempo de pesca de cada um. Podendo fazer a troca do
pescador a qualquer momento, durante todo o período da prova.
6.12. Durante a prova, enquanto um competidor pesca, o parceiro pode atuar como assistente.
6.13. Poderão permanecer na raia de pesca apenas os dois pescadores que compõem a dupla

6.14. Todas as duplas de competidores serão fiscalizadas pelos fiscais de prova e, para isso, estes estarão
próximos das raias de competição.
6.15. O início da prova se dará através de sinal sonoro. Os competidores deverão estar obrigatoriamente
posicionados em suas respectivas raias de competição na margem do lago e à disposição dos fiscais de
prova.
6.16. A dupla irá se posicionar na raia 10 minutos antes do início dos tempos, neste período é proibido fazer
qualquer tipo de arremesso. O arremesso deverá acontecer apenas depois do sinal sonoro que indica o
começo da prova.
6.17. Será considerado válido o peixe fisgado até o término da prova, que será dado através de sinal sonoro
pela organização. Haverá um sinal indicando que falta um minuto para o final da prova. Portanto, se o peixe
estiver fisgado quando tocar o sinal, os pescadores têm um minuto para avisar o fiscal, após isso eles têm
tempo livre para retirar o peixe e pesá-lo.
6.18. O diretor geral do campeonato terá poder para alterar horários da prova, ou fazer alterações no regulamento
e, se ocorrer, o ato será comunicado aos participantes com a justificativa pertinente.
6.19. Os lançamentos deverão ser feitos perpendicularmente à margem do lago, onde se encontra o
competidor, ou seja, a 90° da margem. Se por algum defeito de lançamento a linha invadir a raia de outra
dupla, ela deve ser imediatamente recolhida.
6.20. Quando um pescador tiver um peixe fisgado e ele correr para os lados, é de sua responsabilidade avisar
essa movimentação do peixe. A prioridade é sempre de quem estiver com o peixe, portanto os pescadores
ao lado devem recolher a linha ou deixá-la solta caso enrosque. Ele também pode optar por cortar a sua linha
e voltar a pescar.
6.21. A pesca será exercida exclusivamente dentro das raias demarcadas, mas em caso de peixe fisgado, se
ele nadar para os lados, a dupla poderá invadir outras raias, sem atrapalhar a pesca dos outros
competidores, para terminar de retirar o peixe.
6.22. O Campeonato consiste em pesca esportiva desembarcada, na modalidade de pesque e solte com
iscas naturais e artificiais, munidas de anzol simples. Sendo vedado o uso de garateias, chuveirinhos
e anzóis múltiplos.
6.23. O competidor deverá ser identificado por números para favorecer melhor visibilidade para identificação do
mesmo. Os números serão fornecidos pela organização e cujo uso é obrigatório, sob pena de impedimento
de participação e/ou desclassificação.
6.24. Um competidor apto a competir na etapa em que se inscreveu é aquele que está uniformizado com a
camiseta oficial do campeonato, fornecida pela organização do evento.
6.25. O uso de boné não é obrigatório, mas se o competidor optar pela sua utilização, só será permitido usar o
boné oficial do campeonato que será entregue pela organização do evento juntamente com a camiseta.
6.26. O competidor terá um tempo limite de 3 minutos para habilitar seu exemplar para soltura. Após este
tempo, caso o peixe não nade, o mesmo será desconsiderado na somatória da pontuação.

6.27. O competidor não poderá sob nenhuma justificativa manter peixes mortos, sob pena de
desclassificação.
6.28. Durante a pescaria deve ser respeitada a área delimitada da raia do competidor, mantendo o respeito aos
demais participantes.
6.29. Todos os peixes pescados, respeitando o peso mínimo estabelecido por Campeonato Estadual, serão
registrados e pesados pelos fiscais de prova.
6.30. Para efeito de medição, será considerado o quilograma como unidade de medida.
6.31. O registro da pesagem dos peixes será de responsabilidade dos árbitros e fiscais de prova.
6.32. A retirada dos peixes da água, transporte e pesagem será responsabilidade da dupla de competidores.
6.33. É de responsabilidade da dupla não deixar linha na água, quando for realizar a pesagem dos peixes.
6.34. Os peixes capturados deverão estar vivos e em condições de soltura, isentos de qualquer sinal que indique
outras formas de captura, diferentes da permitida e sob a pena de desclassificação do exemplar ou do
competidor, a critério do diretor de prova.
6.35. Caso algum peixe apresentado não tenha condições de soltura, o mesmo será desconsiderado na somatória
da pontuação.
6.36. Equipamentos e Acessórios de Pesca:
6.36.1. Equipamentos e Ações Permitidos:
6.36.1.1. Permitido o uso de carretilhas e molinetes de qualquer tamanho ou peso, carregados com
linhas de diâmetro livre (mono ou multifilamento);
6.36.1.2. Permitido uso de iscas artificiais de qualquer tipo, munidas de anzol simples (sem garatéia)
e sem farpa;
6.36.1.3. Permitido o uso de iscas naturais;
6.36.1.4. Só será permitida a utilização da isca "minhocuçu" desde que comprovada a origem do
cultivo, mediante a apresentação da nota fiscal emitida pelo produtor;
6.36.1.5. Permitido o uso, durante a prova, de vara de qualquer tipo ou tamanho, sendo possível
utilizar apenas UM conjunto de pesca por vez;
6.36.1.6. Permitido o uso de equipamentos de fly fishing ou spey;
6.36.1.7. A ceva será permitida somente se utilizada em boia cevadeira e montada no conjunto
utilizado para a pesca do competidor;
6.36.1.8. Permitido apenas o uso do puçá disponibilizado pela organização do evento para o
recolhimento de peixes;
6.36.1.9. Permitido apenas o uso dos bancos disponibilizados pela organização do evento.
6.36.2. Equipamentos e Ações Não Permitidos:
6.36.2.1. Não será permitido usar peixes do lago de competição como isca;
6.36.2.2. Proibido utilização de copo cevador, boia rocket, e cevar com as mãos;

6.36.2.3.
6.36.2.4.
6.36.2.5.
6.36.2.6.
6.36.2.7.

Proibido cevar com ração que não seja especifica para peixes;
Proibido pescar/cevar com sebo;
Proibido a utilização de iscas pele de frango;
Proibido a utilização de iscas podres;
Os peixes que estourarem a linha não serão contabilizados mesmo que a boia seja
recuperada;
6.36.2.8. Não serão contabilizados peixes fisgados pelo corpo, apenas serão contabilizados peixes
fisgados pela boca;
6.36.2.9. Proibido o uso de ceva fixa ou arremessada por equipamentos de lançamento, como
estilingue e colher para lançamento;
6.36.2.10. Proibido uso de alicate de contenção.
6.37. Competidores:
6.37.1. É de cada competidor a obrigação de:
6.37.1.1. Cumprir e fazer cumprir o regulamento;
6.37.1.2. Fiscalizar a medição (pesagem) dos peixes junto aos fiscais de prova, mantendo consigo
seu comprovante de pesagem após cada pesagem registrada;
6.37.1.3. Manter o comportamento cortês perante os demais competidores, árbitros e público;
6.37.1.4. Relatar quaisquer irregularidades durante a prova, encaminhando-as, por escrito, ao diretor
de prova até as 17h30min. Qualquer relato/comentário posterior e sem comprovação será
considerado infração grave, sob pena de desclassificação do autor, a critério do diretor de
prova.
6.37.2. Fica vedado aos competidores, sob pena de desclassificação:
6.37.2.1.
6.37.2.2.
6.37.2.3.
6.37.2.4.
6.37.2.5.

O uso de mais de um anzol por vara;
A pesca utilizando mais de um equipamento durante a prova;
Descartar lixo de qualquer espécie no lago ou em suas margens;
Ingerir bebida alcoólica;
Utilizar material ou equipamentos predatórios para a pesca, além dos permitidos para a
prova;
6.37.2.6. Permitir que qualquer pessoa não inscrita no campeonato o auxilie de qualquer forma, na
captura do peixe;
6.37.2.7. Abandonar a prova antes do término, sem autorização do árbitro, por escrito, sob pena de
desclassificação;
6.37.2.8. Fumar durante os tempos de provas da competição.
6.37.3. Será desclassificado o competidor que:
6.37.3.1.
6.37.3.2.
6.37.3.3.
6.37.3.4.

Alterar a medida dos peixes apresentados;
Prejudicar os concorrentes com ações escusas durante a prova;
Conduzir e/ou ingerir bebida alcoólica até que se encerre sua participação na prova;
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;
6.37.3.5. For flagrada em qualquer momento e sob qualquer pretexto durante a prova com pessoas

não pertencentes à equipe devidamente registrada dentro da sua raia de pesca;
6.37.3.6. Transgredir quaisquer regras contidas neste regulamento.
6.38. A Pontuação da Prova:
6.38.1. Todos os peixes pescados poderão ser pesados, mas somente peixes a partir de 2 quilos serão
registrados;
6.38.2. Só serão validados os peixes pesados e registrados pelos fiscais de prova;
6.38.3. O critério de classificação da prova será a somatória do peso, em quilogramas, de todos os peixes
pescados pela dupla de competidores, a partir do peso mínimo estabelecido, independente da
espécie;
6.38.4. Para efeito de pesagem será considerado o peso em quilogramas como unidade de medida;
6.38.5. O competidor que não capturar nenhum peixe não obtém classificação.

Parágrafo Único: será efetivada campeã do Campeonato Estadual, a dupla de competidores que somar o
maior peso em quilogramas, entre todas as etapas classificatórias do estado.

6.39. Critérios de Desempate:
6.39.1.
6.39.2.
6.39.3.
6.39.4.

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.

Art. 7º - DA CLASSIFICAÇÃO PARA A FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO EM PESQUEIROS
7.1. Serão classificadas para a etapa final do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros as duplas que alcançarem
o 1º, o 2º lugar e a dupla que capturar o peixe mais pesado, de cada etapa classificatória dos campeonatos
estaduais.
7.2. Importante: caso a dupla que capturar o peixe mais pesado esteja entre os dois primeiros colocados, a 3º
dupla melhor colocada automaticamente obterá a classificação para a final do Campeonato Brasileiro.
7.3. Importante: a regra vale também para a possibilidade de uma dupla se classificar em mais de uma
etapa, a vaga na final será preenchida sempre pela próxima dupla melhor posicionada na classificação geral
(somatória de peso em quilos).
7.4. Em caso de fenômeno natural ou qualquer impedimento externo para realização da etapa o critério de
classificação será o seguinte:
7.4.1. Se tiver passado 50% do tempo da prova ou mais, as duplas que estiverem se classificando no
momento em que a prova precisar ser interrompida serão consideradas as classificadas da etapa;
7.4.2. Se a prova precisar ser interrompida antes de ter passado 50% do tempo da prova, os classificados
serão definidos através de sorteio.

7.5. Participarão da etapa final do campeonato somente 48 (quarenta e oito) duplas de competidores. Estas,
classificadas em um dos Campeonatos Estaduais Classificatórios do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros.

Art. 8º - DA PREMIAÇÃO DAS ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS
8.1. 1º Lugar: Troféu 1º Lugar + Medalha 1º Lugar + Classificação para a Final do Campeonato Brasileiro em
Pesqueiros, com despesas de viagem, alimentação, traslado e hospedagem pagas para dupla participar em
São Paulo, no Parque Maeda, Rodovia Deputado Archimedes Lamoglia, Km 18, s/n - Zona Rural, Itu – SP.
8.2. 2º Lugar: Troféu 2º Lugar + Medalha 2º Lugar + Classificação para a Final do Campeonato Brasileiro em
Pesqueiros, com despesas de viagem, alimentação, traslado e hospedagem pagas para dupla participar em
São Paulo, no Parque Maeda, Rodovia Deputado Archimedes Lamoglia, Km 18, s/n - Zona Rural, Itu – SP.
8.3. Maior Peixe em Peso (em quilogramas): Troféu Maior Peixe em Peso + Medalha Maior Peixe em Peso +
Classificação para a Final do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros, com despesas de viagem, alimentação,
traslado e hospedagem pagas para dupla participar em São Paulo, no Parque Maeda, Rodovia Deputado
Archimedes Lamoglia, Km 18, s/n - Zona Rural, Itu – SP.
Nota 1: As despesas de deslocamento da viagem, alimentação e hospedagem necessárias para as duplas
classificadas para a Final do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros participarem da Final do Campeonato,
serão arcadas pela empresa promotora.
Nota 2: A hospedagem será no Parque Maeda, Itu - SP, o competidor ficará em acomodações com no máximo
mais 4 (quatro) pessoas a serem definidas pela empresa promotora.
Nota 3: As despesas com alimentação e hospedagem, para a Final do Campeonato, serão compreendidas da
sexta-feira que antecede a competição até o domingo, dia posterior à competição.
8.4. 3º Lugar: Troféu 3º Lugar + Medalha 3º Lugar.
8.5. 4º ao 10º Lugar: Medalha para a Dupla de cada etapa eliminatória.
8.6. Nos seguintes Locais:
8.6.1. O Campeonato Goiano em Pesqueiros acontecerá no pesqueiro Paraiso Verde Pesca e Lazer,
localizado na Rodovia CL01 Km 01 s/n Campo Limpo em Goiás, CEP 75113-000;
8.6.2. O Campeonato Mineiro em Pesqueiros acontecerá no Pesqueiro Uni Pesca, localizado na BR 365
KM648 - Zona Rural do município de Uberlândia em Minas Gerais, CEP 38415-272;
8.6.3. O Campeonato Catarinense em Pesqueiros acontecerá no Pesque e Pague Sitio Lagoas, Estrada
do Salto, 2 - Schroeder I, Joinville – SC;
8.6.4. O Campeonato Paranaense em Pesqueiros acontecerá no Valle Verde Estrada Paraguai, Areia
Branca dos Assis, Mandirituba, CEP 83800-000;
8.6.5. O Campeonato Paulista em Pesqueiros acontecerá no Parque Maeda, Rodovia Deputado
Archimedes Lamoglia, Km 18, s/n - Zona Rural, Itu - SP.

Art. 9º - DA PREMIAÇÃO DOS ESTADUAIS
9.1. A dupla de competidores que somar o maior peso em quilogramas, entre todas as etapas classificatórias do
estado, receberá premiação estadual da seguinte forma:
9.1.1. 1º Lugar: Troféu de Campeão Estadual + Medalha de Campeão Estadual + Inscrição na 4º edição do
Campeonato Brasileiro em Pesqueiros + Um (1) cartão de Crédito Pré-Pago no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) para ser utilizado em qualquer estabelecimento que possua a bandeira Visa;
9.1.2. 2º Lugar: Troféu de Vice-Campeão Estadual + Medalha de Vice-Campeão Estadual;
9.1.3. Maior Peixe em Peso (em quilogramas): Troféu de Maior Peixe em Peso Estadual + Medalha de
Maior Peixe em Peso Estadual + Um (1) cartão de Crédito Pré-Pago no valor de R$ 1.000,00 (hum mil
reais) para ser utilizado em qualquer estabelecimento que possua a bandeira Visa;
9.1.4. 3º Lugar: Troféu de 3º Lugar Estadual + Medalha de 3º Lugar Estadual.

Art. 10º - DA PROGRAMAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO EM PESQUEIROS
10.1. Etapa Nacional:
10.1.1. O Campeonato Brasileiro em Pesqueiros será disputado em dia único, composto por 48 duplas
classificadas nos campeonatos estaduais. Sendo 06 duplas do Campeonato Goiano, 06 duplas do
Campeonato Mineiro, 06 duplas do Campeonato Catarinense, 06 duplas do Campeonato Paranaense
e 24 duplas do Campeonato Paulista;
10.1.2. As duplas classificadas nos campeonatos estaduais participarão da final do Campeonato Brasileiro
em Pesqueiros no dia 19 de Março de 2022 no Parque Maeda, localizado Rodovia Deputado
Archimedes Lamoglia, Km 18, s/n - Zona Rural, Itu – SP.

10.1.3. Retirada do Kit
FINAL
Início
Finalização

DATA
18/03/2022
19/03/2022

HORÁRIO
10:00 – 19:00
07:00 – 08:30

10.1.4. Cronograma da Prova
ATIVIDADE
Chamada Geral
Alinhamento na Arena
Primeiro Tempo
Intervalo 1
Segundo Tempo
Intervalo 2 – Almoço
Terceiro Tempo
Intervalo 3

HORÁRIO
08:00
08:45
09:15 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 14:15
14:15 – 15:45
15:45 – 16:00

Quarto Tempo

16:00 – 17:30

10.1.5. Cada dupla classificada terá direito a 01 novo Kit de Competidor, contendo: 02 camisetas, 02 bonés,
02 capas de chuva e 01 regulamento.
10.1.6. As camisetas terão cores diferentes, definidas a critério da organização, distribuídas de forma aleatória,
o competidor não poderá escolher o layout das camisetas.
10.2. Prova Final:
10.2.1. O Campeonato Brasileiro em Pesqueiros será obrigatoriamente de pesque e solte.
10.2.2. A prova será disputada em raias de competição, delimitadas e sorteadas pela organização
evento. Serão sorteadas quatro raias por dupla.

do

10.2.2.1. A definição da distribuição das raias de competição será através de sorteio no dia 19 de março
de 2022, dia anterior a grande final, no Parque Maeda, localizado Rodovia Deputado
Archimedes Lamoglia, Km 18, s/n - Zona Rural, Itu – SP, às 19:00 e realizado pela organização
do evento. Todas as informações relacionadas estarão disponíveis para os participantes após
o sorteio no site www.brasileiroempesqueiros.com.br;
10.2.2.2. Como funcionará o sorteio: as duplas serão sorteadas na ordem crescente pelo número de
cada dupla, os números de 1 a 48 serão colocados em uma urna/globo, e cada uma das raias
sorteadas para o primeiro tempo irá automaticamente designar quais as raias que os
competidores irão pescar em todos os 4 tempos;
10.2.2.3. Abaixo modelo que será utilizado:

10.2.3. Importante: a distribuição das raias poderá sofrer alterações conforme estrutura do lago.
10.2.4. A prova terá a duração de 06 horas, divididas em 4 tempos de 1h30min. Conforme cronograma
abaixo:
ATIVIDADE
Chamada Geral
Alinhamento na Arena
Primeiro Tempo
Intervalo 1
Segundo Tempo
Intervalo 2 – Almoço
Terceiro Tempo
Intervalo 3
Quarto Tempo
Cerimônia de Encerramento

HORÁRIO
08:00
08:45
09:15 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 14:15
14:15 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 17:30
18:00

10.2.5. Durante a prova é possível utilizar apenas 1 (um) conjunto de pesca por vez. A dupla poderá levar
quantos equipamentos quiser para a prova, podendo intercalar a utilização destes equipamentos.

10.2.6. O competidor poderá utilizar apenas 1 (um) equipamento para lançar a isca na água. Ou seja, apenas
1 (uma) vara de pesca poderá ser utilizada para a pesca. Os demais conjuntos de pesca podem estar
na raia, desde que fora de uso.
10.2.7. Fica a critério da dupla definir as estratégias e o tempo de pesca de cada um. Podendo fazer a troca
do pescador a qualquer momento, durante todo o período da prova.
10.2.8. Durante a prova, enquanto um competidor pesca, o parceiro pode atuar como assistente.
10.2.9. Poderão permanecer na raia de pesca apenas os dois pescadores que compõem a dupla.
10.2.10. Todas as duplas de competidores serão fiscalizadas pelos fiscais de prova e, para isso, estes estarão
próximos das raias de competição.
10.2.11. O início da prova se dará através de sinal sonoro. Os competidores deverão estar obrigatoriamente
posicionados em suas respectivas raias de competição na margem do lago e à disposição dos fiscais
de prova.
10.2.12. A dupla irá se posicionar na raia 10 minutos antes do início das baterias, neste período é proibido
fazer qualquer tipo de arremesso. O arremesso deverá acontecer apenas depois do sinal sonoro que
indica o começo da prova.
10.2.13. Será considerado válido o peixe fisgado até o término da prova, que será dado através de sinal
sonoro pela organização. Haverá um sinal indicando que falta um minuto para o final da prova.
Portanto, se o peixe estiver fisgado quando tocar o sinal, os pescadores têm um minuto para avisar o
fiscal, após isso eles têm tempo livre para retirar o peixe e pesá-lo.
10.2.14. O diretor geral do campeonato terá poder para alterar o início da prova e, se ocorrer, o ato será
comunicado aos participantes com a justificativa pertinente.
10.2.15. Os lançamentos deverão ser feitos perpendicularmente à margem do lago, onde se encontra o
competidor, ou seja, a 90° da margem. Se por algum defeito de lançamento a linha invadir a raia de
outra dupla, ela deve ser imediatamente recolhida.
10.2.16. Caso algum pescador tenha um peixe na linha e ele corra para algum dos lados, é de
responsabilidade do pescador avisar essa movimentação do peixe. A prioridade é de quem tem o
peixe, então o pescador da raia ao lado deve recolher a linha. Caso a linha enroscar, o pescador sem
o peixe deve deixar a linha com folga para a retirada do peixe do competidor que estiver com ele na
linha.
10.2.17. A pesca será exercida exclusivamente dentro das raias demarcadas, mas em caso de peixe
fisgado, se ele nadar para os lados, a dupla poderá invadir outras raias, sem atrapalhar a pesca
dos outros competidores, para terminar de retirar o peixe.
10.2.18. O Campeonato consiste em pesca esportiva desembarcada, na modalidade de pesque e solte
com iscas naturais e artificiais, munidas de anzol simples. Sendo vedado o uso de garateias,
chuveirinhos e anzóis múltiplos.
10.2.19. A idade mínima para participação é de 09 anos.

10.2.20. O competidor deverá ser identificado por números para favorecer melhor visibilidade para
identificação do mesmo. Os números serão fornecidos pela organização e cujo uso é obrigatório, sob
pena de impedimento de participação e/ou desclassificação.
10.2.21. Um competidor apto a competir na etapa em que se inscreveu é aquele que está uniformizado com
a camiseta oficial do campeonato, fornecida pela organização do evento.
10.2.22. O uso de boné não é obrigatório, mas se o competidor optar pela sua utilização, só será permitido
usar o boné oficial do campeonato que será entregue pela organização do evento juntamente com a
camiseta.
10.2.23. O competidor deverá habilitar seu exemplar para soltura no menor tempo possível. Após a soltura,
caso o peixe não nade, o mesmo será desconsiderado na somatória da pontuação.
10.2.24. O competidor não poderá sob nenhuma justificativa manter peixes do lago de competição
mortos, sob pena de desclassificação.
10.2.25. Durante a pescaria deve ser respeitada a área delimitada da raia do competidor, mantendo o respeito
aos demais participantes.
10.2.26. Todos os peixes pescados, a partir de 2 (dois) quilos, serão registrados e pesados pelos fiscais de
prova.
10.2.27. Para efeito de medição, será considerado o quilograma como unidade de medida.
10.2.28. O registro da pesagem dos peixes será de responsabilidade dos árbitros e fiscais de prova.
10.2.29. A retirada dos peixes da água, transporte e pesagem será responsabilidade da dupla de
competidores.
10.2.30. É de responsabilidade da dupla não deixar linha na água, quando for realizar a pesagem dos peixes.
10.2.31. Os peixes capturados deverão estar vivos e em condições de soltura, isentos de qualquer sinal que
indique outras formas de captura, diferentes da permitida e sob a pena de desclassificação do exemplar
ou do competidor, a critério do diretor de prova.
10.2.32. Caso algum peixe apresentado não tenha condições de soltura, o mesmo será desconsiderado na
somatória da pontuação.
10.3. Substituição de Competidor:
10.3.1. Na final do campeonato, na impossibilidade de um competidor da dupla devidamente inscrito não
poder participar da prova, o competidor que estará na competição da final poderá participar sozinho
ou pescador que faltou, poderá ser substituído, pelo competidor suplente indicado no ato da inscrição.
10.3.2. Caso seja necessária a troca de um dos competidores da dupla, somente poderá ser feita no
prazo máximo de 30 dias antes da etapa final. Deverá ser registrada pelo e-mail indicado no
cadastro. Caso a troca não seja por competidor suplente indicado na inscrição, acarretará uma

taxa no valor de R$ 250,00 (título de serviços administração e segurança) a ser paga por boleto.
Este procedimento será orientado pela organização do CBP (b2c).
10.4. Equipamentos e Acessórios de Pesca:
10.4.1. Equipamentos e Ações Permitidos:
10.4.1.1. Permitido o uso de carretilhas e molinetes de qualquer tamanho ou peso, carregados com
linhas de diâmetro livre (mono ou multifilamento);
10.4.1.2. Permitido uso de iscas artificiais de qualquer tipo, munidas de anzol simples (sem garatéia) e
sem farpa;
10.4.1.3. Permitido o uso de iscas naturais;
10.4.1.4. Só será permitida a utilização da isca "minhocuçu" desde que comprovada a origem do cultivo,
mediante a apresentação da nota fiscal emitida pelo produtor;
10.4.1.5. Permitido o uso, durante a prova, de vara de qualquer tipo ou tamanho, sendo possível utilizar
apenas um conjunto de pesca por vez;
10.4.1.6. Permitido o uso de equipamentos de fly fishing ou spey;
10.4.1.7. A ceva será permitida somente se utilizada em boia cevadeira e montada no conjunto utilizado
para a pesca do competidor;
10.4.1.8. Permitido apenas o uso do puçá disponibilizado pela organização do evento para o
recolhimento de peixes;
10.4.1.9. Permitido apenas o uso dos bancos disponibilizados pela organização do evento.
10.4.2. Equipamentos e Ações Não Permitidos:
10.4.2.1.
10.4.2.2.
10.4.2.3.
10.4.2.4.
10.4.2.5.
10.4.2.6.
10.4.2.7.
10.4.2.8.

Não será permitido usar peixes do lago de competição como isca;
Proibido utilização de copo cevador, boia rocket, e cevar com as mãos;
Proibido cevar com ração que não seja especifica para peixes;
Proibido pescar/cevar com sebo;
Proibido a utilização de iscas pele de frango;
Proibido a utilização de iscas podres;
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;
10.4.2.9. Proibido o uso de ceva fixa ou arremessada por equipamentos de lançamento, como estilingue
e colher para lançamento;
10.4.2.10. Proibido uso de alicate de contenção.
10.5. Competidores:
10.5.1. É de cada competidor a obrigação de:
10.5.1.1. Cumprir e fazer cumprir o regulamento;
10.5.1.2. Fiscalizar a medição (pesagem) dos peixes junto aos fiscais de prova, mantendo consigo seu
comprovante de pesagem após cada pesagem registrada;
10.5.1.3. Manter o comportamento cortês perante os demais competidores, árbitros e público;
10.5.1.4. Relatar quaisquer irregularidades durante a prova, encaminhando-as, por escrito, ao diretor de
prova até as 17h30min. Qualquer relato/comentário posterior e sem comprovação será

considerado infração grave, sob pena de desclassificação do autor, a critério do diretor de
prova.
10.5.2. Fica vedado aos competidores, sob pena de desclassificação:
10.5.2.1.
10.5.2.2.
10.5.2.3.
10.5.2.4.
10.5.2.5.
10.5.2.6.

O uso de mais de um anzol por vara;
A pesca utilizando mais de um equipamento durante a prova;
Descartar lixo de qualquer espécie no lago ou em suas margens;
Ingerir bebida alcoólica;
Utilizar material ou equipamentos predatórios para a pesca, além dos permitidos para a prova;
Permitir que qualquer pessoa não inscrita no campeonato o auxilie de qualquer forma, na
captura do peixe;
10.5.2.7. Abandonar a prova antes do término, sem autorização do árbitro, por escrito, sob pena de
desclassificação;
10.5.2.8. Fumar durante os tempos de provas da competição.
10.5.3. Será desclassificado o competidor que:
10.5.3.1.
10.5.3.2.
10.5.3.3.
10.5.3.4.

Alterar a medida dos peixes apresentados;
Prejudicar os concorrentes com ações escusas durante a prova;
Conduzir e/ou ingerir bebida alcoólica até que se encerre sua participação na prova;
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;
10.5.3.5. For flagrada em qualquer momento e sob qualquer pretexto durante a prova com pessoas não
pertencentes à equipe devidamente registrada dentro da sua raia de pesca;
10.5.3.6. Transgredir quaisquer regras contidas neste regulamento.
10.6. A Pontuação da Prova:
10.6.1. Todos os peixes pescados poderão ser pesados, mas somente peixes a partir de 2 quilos serão
registrados;
10.6.2. Só serão validados os peixes pesados e registrados pelos fiscais de prova;
10.6.3. O critério de classificação da prova será a somatória do peso, em quilogramas, de todos os peixes
pescados pela dupla de competidores, a partir do peso mínimo estabelecido, independente da
espécie;
10.6.4. Para efeito de pesagem será considerado o peso em quilogramas como unidade de medida;
10.6.5. O competidor que não capturar nenhum peixe não obtém classificação.

Parágrafo Único: será efetivada campeã do Campeonato Estadual, a dupla de competidores que somar o
maior peso em quilogramas, entre todas as etapas classificatórias do estado.

10.7. Critérios de Desempate:
10.7.1.
10.7.2.

1º Critério de Desempate: peixe com maior peso;
2º Critério de Desempate: peixe com o segundo maior peso;

10.7.3.
10.7.4.

3º Critério de Desempate: peixe com o terceiro maior peso;
4º Critério de Desempate: idade – o pescador com maior idade vence.

Art. 11º - DA PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO
11.1. As premiações da final do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros são:
11.1.1. 1º Lugar: Troféu de Campeão do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros + Medalha de Campeão
do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros + 1 (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
Visa;
11.1.2. 2º Lugar: Troféu de Vice Campeão do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros + Medalha de Vice
Campeão do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros + Um (1) 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;
11.1.3. Maior Peixe em Peso (em quilograma): Troféu de Maior Peixe em Peso do Campeão do
Campeonato Brasileiro em Pesqueiros + Medalha de Maior Peixe em Peso do Campeão do
Campeonato Brasileiro em Pesqueiros + Um (1) Cartão de Crédito Pré-Pago no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) para a dupla que capturar o maior peixe em peso de todo o campeonato,
para ser utilizado em qualquer estabelecimento que possua a bandeira Visa;
11.1.4. 3º Lugar: Troféu de 3º lugar do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros + Medalha de 3º lugar de do
Campeonato Brasileiro em Pesqueiros + Um (1) pacote turístico de pesca para dupla contemplada
com o terceiro lugar, 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.

Art. 12º - DA LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA
12.1. A segurança geral será de competência da organizadora do evento.

Art. 13º - DAS AUTORIDADES E COORDENAÇÃO
13.1. A Organização do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros designará uma equipe para coordenação e
orientação aos competidores e a competição. Para controle e direção das provas em todas as etapas estão
nomeadas as seguintes autoridades:
13.1.1. Diretor de Prova: 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;
13.1.2. Assistente de Direção: assessora o Diretor de Prova e ainda controla as raias durante as provas;
13.1.3. Fiscais: em número a ser designado pela organização compete a eles controlar, anotar e receber
a medida de pesagem dos peixes nas planilhas, reportando-se ao Diretor de Prova.

Art. 14º - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES
14.1. Os participantes autorizam, automaticamente, por ocasião da efetivação de sua inscrição o uso de sua
imagem e som de voz em qualquer tipo de mídia relacionada ao Campeonato Brasileiro em Pesqueiros por
tempo indeterminado.
14.2. A cargo da organização, o programa ou regulamento poderá ser alterado por aditivos, desde que em tempo
hábil de comunicação aos participantes.
14.3. 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
expectadores antes, durante e após o evento.
14.4. 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 apurados na forma da lei.
14.5. O ganhador responsabiliza-se pela retirada do prêmio após o seu recebimento.
14.6. Cabe à organização do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros, juntamente com os árbitros, julgar os casos
omissos neste regulamento.
14.7. 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.
14.8. Eventuais questões relacionadas ao evento serão dirimidas, se assim for necessário, no Foro da Comarca
de Novo Hamburgo - RS.

