
 
 

 

 

Regulamento  

3º Campeonato Solidário de Pesca Esportiva 

O 3º Campeonato Solidário de Pesca Esportiva do Clube de Pesca Tambaqui, é uma 

iniciativa do Clube de Pesca Tambaqui www.clubedepescatambaqui.com.br situado na 

Rua Élcio Gaioti s/n, Córrego dos Borges em Governador Valadares/MG.  

Modalidade 

Pesca esportiva individual. 

 

Objetivos 

•  Criar ações Filantrópicas para mostrar a importância da solidariedade na 

sociedade. 

•  Incentivar e desenvolver o potencial da pesca esportiva com seriedade, qualidade 

e técnica. 

•  Promover o lazer e a integração dos pescadores difundindo conhecimento. 

•  Promover a educação ambiental dos participantes utilizando os princípios da 

consciência ecológica e pesqueira. 

•  Tornar acessível a modalidade esportiva e recreativa acessível todas as faixas 

etárias.  

Inscrição/Doação e Valor 

Doação R$ 100,00 

 

As Vagas são limitadas e as inscrições serão feitas até que se complete o limite de 60 

participantes. 

Local das Inscrições 

Clube de Pesca Tambaqui ou Site do Clube de Pesca Tambaqui 

 

Cadastramento 

Depois de efetuar a doação, para validar sua inscrição basta acessar o site 

https://clubedepescatambaqui.com.br/campeonatosolidario, clicar em quero me inscrever 

e enviar os dados cadastrais via whatsapp. 

O prazo máximo para cadastramento é até o dia 07/03/2022. 

Credenciamento 

É imprescindível a doação no valor de R$100,00 e inscrição confirmada pelo whatsapp 

no dia do campeonato, para identificação, credenciamento e sorteio dos boxes. 

 

 

 

http://www.clubedepescatambaqui.com.br/
https://clubedepescatambaqui.com.br/campeonatosolidario


 
 

 

 

 

Programação  

A Inscrição dará direito: 

Crachá de credenciamento 

Participação dos sorteios e brindes 

Obs: Alimentação não incluída na inscrição. 

 

OBS: Em caso de desistência do competidor, o mesmo poderá indicar um substituto 

para o seu lugar, desde que previamente comunicado à Comissão Organizadora. 

Atividades Horário 

Chegada dos participantes 07:29 

Início Pescaria - Sorteio dos boxes 08:01 

1º Troca de boxes 10:02 

Almoço 11:59 

Retorno Almoço - 2º Troca de Boxes 13:06 

3º Troca de Boxes 15:03 

Encerramento Pescaria 17:01 

Lanche 17:22 

Apuração dos Ganhadores 17:34 

Entrega da premiação 18:27 

 

Alimentação 

Almoço serão servidos no Self Service (valor por quilo). 

Sorteio dos Boxes 
Como funcionará o sorteio dos boxes: os números dos boxes serão colocados 
misturados em uma urna e retirados um a um para compor os boxes de 1 a 80, 
definindo assim boxes iniciais.  
Cada box inicial do turno da manhã corresponde a um box no lado oposto do lago no 
turno da tarde.  
Ex.1: Se o competidor tirar A10 como box inicial –> 1ª Troca B10 -> 2ª Troca C10 -> 3ª 
Troca D10.  
Ex.2: Se o competidor tirar C08 como box inicial –> 1ª Troca D08 -> 2ª Troca A08 -> 3ª 
Troca B08.  
 
Ou seja, sempre o número do box será aquele sorteado inicialmente e a letra será a 
próxima correspondente da sequência A->B->C->D->A  
Possibilitando que todos os competidores pesquem em ambos os lados do lago.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
Abaixo modelo que será utilizado na transição dos participantes na troca de box 
 

 
 
 
Substituição do Pescador 
 

• Na impossibilidade de um competidor devidamente inscrito  
não poder participar da prova, poderá ser substituído desde que seja oficializado 
antecipadamente até 7 dias antes do campeonato. 
 

• Todos os inscritos regularmente no Campeonato Solidário poderão participar dos 
sorteios dos prêmios. 
 

• A idade mínima permitida para um competidor é de 05 (cinco) anos, devidamente 
autorizado e sob responsabilidade dos pais ou responsáveis legais. 

 

Observações 

• Caso seja confeccionado camisas ou coletes para o Campeonato Solidário de 

Pesca Esportiva, os participantes inscritos deverão se apresentar a Organização 

do Campeonato durante o dia e no período da competição, devidamente vestidos 

com a mesma para poder participar do evento. 

• Caso ocorra alguma irregularidade referente ao item acima, o participante só 

poderá iniciar sua participação no Campeonato, após estar devidamente de 

acordo com a exigência acima mencionada. 

• O participante inscrito não poderá ser substituído no momento da competição.  



 
 

 

 

• Nomes, imagens e som de vozes dos participantes poderão ser utilizados pela 

Organização em material promocional do Campeonato, de forma inteiramente 

gratuita. 

• Os sorteios dos boxes será às 08:01hs, onde cada participante terá o seu crachá 

sorteado e nele estarão indicados os boxes para a pesca durante toda a 

Competição, totalizando 03 (três) trocas de box. 

• No intervalo de almoço, todos os participantes inscritos deverão retirar de dentro 

da lagoa seus molinetes, carretilhas ou varas de mão, pois neste período estará 

suspensa a competição. 

• Se algum participante fisgar algum peixe antes do Aviso de Encerramento, e o 

mesmo for retirado de dentro da água após o Aviso de Encerramento, esse peixe 

valerá para pontuação. 

• Ao retornarem para a competição após o almoço às 13:06 horas, haverá nova 

troca de boxes. 

• Durante todo o período da competição, só poderão pescar no lago destinado para 

o Campeonato somente os participantes inscritos, ficando assim, proibido o uso 

do mesmo para terceiros. 

Arremesso de Varas 

• O participante deverá fazer o seu arremesso em linha reta acompanhando o 

alinhamento do seu box, caso isto não aconteça o mesmo deverá recolher a sua 

linha e realizar outro arremesso corretamente. Caso for fisgado algum peixe nesse 

arremesso incorreto, o mesmo não valerá para pontuação. 

 

• É proibido o pescador sair do seu box para fazer o arremesso, desde que não 

tenha nenhum obstáculo que venha lhe atrapalhar como: galhos de árvores, 

telhados de quiosques e outros que sejam devidamente comprovados pela 

Organização do Evento. Neste caso o pescador poderá sair do box para 

arremessar, porém deverá ser na direção de seu box. 

 

• O participante que for sorteado para pescar nos box das extremidades da lagoa, 

ou seja lado direito ou esquerdo ou em algum box isolado, também deverão fazer 

seus arremessos em linha reta, conforme o alinhamento do seu box, não podendo 

assim ter o privilégio de aproveitar os espaços vazios que poderá ter ao seu lado 

direito ou esquerdo da lagoa. 

 

Obs: O participante terá a responsabilidade de zelar integralmente pelo silêncio 

total em seu box. 

Vara na água 

• Se acontecer de alguma vara cair na água com peixe fisgado, somente valerá 

para contagem de pontos se o pescador dono do próprio equipamento resgatá-la 

sem a ajuda de terceiros e sem entrar no lago. 

• Caso outro pescador vier a laçar esta vara com peixe fisgado, o mesmo, o 

devolverá para o lago, sem valer o peso para a competição.  

• Caso um peixe venha a levar o equipamento do pescador e ser fisgado por outro 

pescador, não terá validade para contagem de pontos. Só será aceito para 



 
 

 

 

contagem dos pontos se o próprio pescador, dono do equipamento retirá-lo de 

dentro da água sem entrar no lago e sem a ajuda de terceiros. 

• Caso um peixe for fisgado por dois pescadores, prevalecerá o pescador cujo anzol 

esteja fisgado na boca do peixe, porém se os dois anzóis estiverem em situações 

iguais, o peso será dividido entre os pescadores. 

Previsão do tempo 

 

Caso aconteça algum imprevisto que venha a comprometer a realização do 

Campeonato para a data marcada não oferecendo condições adequadas para a 

realização da competição, fica a mesma automaticamente prorrogada, onde a próxima 

será escolhida pelo Clube de Pesca Tambaqui. 

 

Organizadores 

 

Os Organizadores são soberanos para decidir o rumo da competição. Estes punirão o 

pescador infrator com perda de pontos e até mesmo a desclassificação do 

participante. Os mesmos não tolerarão qualquer discussão entre pescadores, tais 

como ofensas, palavras de baixo calão, etc. Caso isto aconteça o pescador poderá ser 

suspenso ou até mesmo expulso da competição. 

 

Equipamentos e Acessórios de pesca 

 

• Cada Participante só poderá utilizar uma vara de pesca sendo molinete carretilha 

ou varas de mão carregados com linhas de diâmetro livre (mono ou 

multifilamento). 

• Permitido o uso de iscas naturais. 

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

• A ceva será permitida somente se utilizada em boia cevadeira e montada no 

conjunto utilizado para a pesca do competidor. Quantidade limitada 1kg de ração 

do pesqueiro por pescador. 

• Proibida a utilização de copo cevador, boia rocket, e cevar com as mãos. 

• Proibido cevar com ração que não seja do pesqueiro. 

• Proibido pescar/cevar com sebo. 

• Proibida a utilização de iscas podres - Ex.:Tripa de galinha. 

• 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. 

• Permitido apenas o uso do puçá para o recolhimento de peixes. 

 

DOS COMPETIDORES: 

• É de cada competidor a obrigação de: 

• Cumprir e fazer cumprir o regulamento. 



 
 

 

 

• Fiscalizar a pesagem dos peixes junto aos fiscais de prova, mantendo consigo seu 
comprovante. 

• Manter o comportamento cortês perante os demais competidores, ficais e público. 

• Relatar quaisquer irregularidades durante a prova. 

• Qualquer relato/comentário posteriores em comprovação será considerado 
infração grave, sob pena de desclassificação do autor, a critério dos 
organizadores. 

 
Fica vedado aos competidores, sob pena de desclassificação: 
 

• 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. 

• Utilizar material ou equipamentos predatórios para a pesca, além dos permitidos 
para a prova. 

• Permitir que terceiros não inscritos no campeonato o auxilie de qualquer forma, na 
captura do peixe. 

• Abandonar a prova antes do término, sem autorização do árbitro, por escrito, sob 
pena de desclassificação. 

• Fumar durante as baterias da competição. 
 
Será desclassificado o competidor que: 

• Alterar a medida dos peixes apresentados. 

• Prejudicar os concorrentes com ações escusas durante a 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, autoridades e o público.  

• Transgredir quaisquer regras contidas neste regulamento. 
 

Retirada do peixe fisgado 

• O participante estando com o peixe fisgado, caso seja extremamente necessário, 

poderá sair de seu box para efetuar a retirada do mesmo e os demais 

participantes deverão facilitar a sua retirada, colaborando assim com o colega 

pescador recolhendo suas linhas caso tenha necessidade. 

• Caso o peixe fisgado enrosque na linha ou anzol de outro participante, o mesmo 

valerá para pesagem. 

• Serão válidos para a pesagem os peixes que estiverem fora do lago e os que 

estiverem em processo de retirada da água após o Aviso de Término da 

competição. 

Fatalidade com peixe: 

Caso haja uma fatalidade com o peixe: Exemplo o peixe embuchar a isca, anzol na 

guelra, mau manuseio, queda do peixe, retirada inadequada do peixe da água, entre 

outros, estes peixes entrarão no somatório do pescador e caso o proprietário do Clube 

de Pesca Tambaqui quiser ficar com o peixe para consumo a preferência é dele, caso 

ele não queira o pescador poderá leva-lo, após efetuar o pagamento do mesmo 

conforme tabela de preço estipulada para cada espécie do pesqueiro. 



 
 

 

 

 

 

Devolução dos peixes 

• Todos os peixes capturados durante o Campeonato deverão ser devolvidos com 

vida ao lago. 

• Não deixar o peixe em superfície áspera se debatendo. 

• Não colocar a mão na guelra do peixe. 

• Não soltar o peixe que estiver sangrando ou com os olhos perfurados pelo anzol. 

Somente os Organizadores e Fiscais determinarão a soltura. 

Bebidas alcoólicas 

O Participante que ingerir bebidas alcoólicas em excesso, caracterizando embriaguez, 

será suspenso da competição. 

Fica expressamente proibida a entrada de alimentos e bebidas. 

Premiação 

Cada competidor terá direto a validar 5 pesagens, e a soma dos 3 maiores peixes 

definirá quem será o campeão. 

A Premiação ocorrerá logo após a apuração dos resultados da competição, com a 

entrega dos prêmios e troféus. 

Serão 10 (dez) participantes classificados na seguinte ordem: 

1º Lugar: Troféu + Plano Familiar – Assinatura Semestral do Clube de Pesca + 

Brindes. 

2º Lugar: Troféu + Plano Familiar – Assinatura Trimestral do Clube de Pesca + 

Brindes. 

3º Lugar: Troféu + Plano Familiar – Assinatura Mensal do Clube de Pesca + Brindes. 

4º ao 10º Lugar: Brindes 

Prêmios extras: 

1º- Prêmio Extra: Maior Exemplar em Quilo Pescado: Troféu + Brinde 

2º- Prêmio Extra: Pescador mais Jovem: Troféu + Brinde 

3º- Prêmio Extra: Pescador mais “Experiente”: Troféu + Brinde 

4º- Prêmio Extra: Pescadora Destaque: Troféu + Brinde 

5º- Sorteio de brindes: para os participantes presentes na entrega da Premiação. 

Observação: O sorteio dos brindes será realizado durante a entrega das Premiações. 

Só participará do sorteio os inscritos no Campeonato que estiverem presentes na 

entrega das premiações. 

Critério para desempate: 



 
 

 

 

• Caso haja empate em qualquer colocação, o critério para desempate será o 

Sorteio de pedras: 

• Os números de 01 a 10 serão colocados misturados em uma urna. 

• Os participantes que passarão pelo sorteio terão a liberdade de escolher entre si a 

ordem do sorteio, ou seja, quem será o primeiro e o segundo a ser sorteado. 

• Caso nenhum deles se manifestarem pela ordem do sorteio, o mesmo acontecerá 

pela ordem numérica de sua inscrição. 

• Assim sendo, o ganhador será aquele cuja sua pedra for de número maior 

sorteada. 

 

Sobre o regulamento da competição 

Os Organizadores disponibilizarão o regulamento da competição através do site: 

http://www.clubedepescatambaqui/regulamento.pdf, onde o mesmo poderá ser 

impresso.  

Caso seja necessário efetuar alguma alteração no regulamento, essas poderão ser 

efetuadas em caráter excepcional. 

Caso ocorra durante a competição algo que não esteja no regulamento, os 

Organizadores decidirão sobre o assunto. 

Disposições gerais 

Os materiais de pesca em geral (anzóis sem a fisga, varas de mão, molinetes, 

carretilhas, puçá/passaguá) transportes e outros de caráter individual, serão de 

responsabilidade de cada participante. 

A nenhum participante será dado o direito de desconhecer o Regulamento, do qual 

poderão ter cópia através do site: www.clubedepescatambaqui.com.b/regulamento.pdf 

Os Organizadores decidirão sobre quaisquer ocorrências no dia da pescaria. 

Os Organizadores do Campeonato e o proprietário do estabelecimento onde se 

realizará a competição, não se responsabilizarão por perdas, roubos ou danos 

materiais e físicos ocorridos com os participantes, expectadores e visitantes, antes, 

durante e após a competição. Os participantes ao se inscreverem submetem-se ao 

disposto neste Regulamento. 

O 3º Campeonato Solidário de Pesca Esportiva, será instruído pelo presente 

regulamento e o descumprimento das normas nele estabelecidas implicará na 

suspensão ou desclassificação do participante. 

Cada participante inscrito deverá utilizar o puçá do Clube de Pesca para pegar o 

peixe, ficando assim responsável para levá-lo para ser pesado.  

Os casos omissos no presente regulamento serão analisados e definidos pelos 

Organizadores. 

 

Governador Valadares - MG, 12 de março de 2022. 

http://www.clubedepescatambaqui/regulamento.pdf
http://www.clubedepescatambaqui.com.b/regulamento.pdf

