
 

 

I TORNEIO DE PESCA - PORTO SPORT FISHING 

REGULAMENTO  

1. DOS OBJETIVOS 

1.1 Este torneio é promovido pela loja de pesca, camping e lazer PORTO SPORT FISHING com objetivo de estimular 

e difundir a prática da Pesca de Praia, também conhecida como Pesca de Arremesso e Surfcasting. Além da 

promoção do turismo na cidade de Porto Seguro e região, por meio desta prática desportiva.  

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 Inscrição presencial na loja PORTO SPORT FISHING, localizada na Praça do Mirante, nº 30 – Mirante Caravelas, 

Porto Seguro – BA.  E inscrições online por meio de formulário e WhatsApp (73) 99135-3983. 

2.2 O valor da inscrição para equipe (dupla) R$ 60,00 (sessenta reais). 

2.3 O pagamento da inscrição pode ser realizado em dinheiro, cartão de débito ou PIX. Sendo que as Inscrições 

realizadas via formulário online e/ou Whats App, obrigatório o envio do comprovante de pagamento. 

3. DOS SETORES DE PESCA 

3.1 Os setores de pesca são delimitações que cada dupla pode utilizar durante o torneio.  

3.2 Os setores de pesca serão sorteados e divulgados no grupo do WhatsApp “Torneio Porto Sport Fishing” de 

forma organizada e detalhada. 

3.3 Os setores serão de no máximo de 30 metros para cada equipe (dupla) e estarão demarcados e sinalizados. 

4.   DA COMPETIÇÃO 

4.1 O torneio será de DUPLAS e será realizado no dia 17 de Outubro de 2021, na Praia de Mutari, Sta Cruz 

Cabrália/BA, tendo como ponto de apoio a cabana / camping Belisco.  

4.2 A prova terá início às 8:00 horas e término às 13:00 horas.  



 

4.3 Após a marcação dos setores, não será permitido a pesca no local antes do início da prova;  

4.4 É permitido entrar na água até a linha dos joelhos para efetuar arremessos ou recolher o peixe.  

4.5 Não será permitida ajuda de terceiros durante a pesca, sob pena de desclassificação.  

4.6 Haverá mudança de setor de pesca após as primeiras duas horas e quinze minutos de competição. Assim, o 

início do torneio se dará no primeiro setor às 08:00h e término às 10:15h.  E na segunda etapa, a competição 

continuará no segundo setor às 10:45h e terminará às 13:00h.  

4.7 O início e o término da prova serão assinalados por sinal sonoro, assim como a troca de setores de pesca. 

4.8 Os lançamentos deverão ser efetuados perpendicularmente na linha d’água, sendo que a linha deverá ser 

imediatamente recolhida, se por falha do arremesso ou por força da correnteza invadir o setor vizinho;  

4.9 O competidor durante o decorrer do torneio poderá passar ao setor de pesca vizinho para recolher o peixe 

capturado e os outros competidores devem conceder passagem livre; 

4.10 Após o sinal sonoro notificando o término da etapa, as linhas deverão ser recolhidas de imediato, havendo 

peixe fisgado neste momento, o mesmo deve ser retirado em até 15 minutos, sob pena de nulidade da mesma;  

4.11 Durante toda a prova haverá fiscais uniformizados que possuem autonomia para analisar, orientar, advertir e 

identificar o não cumprimento deste regulamento; 

4.12 Caso algum competidor identifique irregularidades de outros participantes, o mesmo deve sinalizar aos fiscais 

para realizarem a verificação; 

4.13 Todos os competidores, devem colaborar com os fiscais, e conceder permissão para analisar equipamentos, 

bolsas, coolers, baldes, etc, além dos peixes capturados. 

5.    DO EQUIPAMENTO PERMITIDO 

5. 1 Cada equipe (dupla) poderá ter em ação apenas 02 (duas) varas de pesca, podendo manter até outras  02 (duas) 

varas montadas e iscadas na reserva;  

5.2 É permitido varas de tamanho livre, providas de molinetes ou carretilhas de qualquer tipo;  

5.3 É permitido chumbadas e linhas de especificações livres; 

5.4 É permitido chicotes (paradas / rabicho) com até 2 (dois) anzóis convencionais de ponta única;  

5.5 Sacos plásticos para armazenamento dos peixes serão fornecidos pela organização; 

5.6 A dupla deverá possuir no mínimo 01 (um) balde para acomodação dos peixes. 



 

6.   DAS ISCAS 

6.1 Cada dupla é responsável pelas iscas que serão utilizadas durante o torneio. 

6.2 São permitidos todos os tipos de iscas naturais (mortas); 

6.3 Caso a equipe deseje usar peixes como iscas, será de obrigatoriedade dos mesmos, que os peixes já estejam 

filetados antes do início da prova. 

6.4 É proibido, sob pena de desclassificação sumária, adicionar produtos químicos, aromáticos ou óleo às iscas.  

6.5 É proibido o uso de qualquer tipo de isca artificial. 

7. DAS CAPTURAS (PEIXES) 

7.1 Todos os peixes são válidos, com exceção do Peixe-Pedra / Peixe-Sapo.  

7.2 Apenas serão validados e computados peixes a partir de 20 cm de comprimento, medidos a partir da barbatana 

caudal até a boca (focinho).  

7.3 Os peixes que possuem ferrões tais como Arraias, Bagres, etc. deverão ter os ferrões cortados na base. 

7.4 Todos os competidores deverão colocar os peixes capturados no saco plástico com água e mantido aberto 

dentro do balde.  

7.5 Todos os pescados serão doados ao critério da organização para alguma(s) instituição(ões) filantrópica(s).  

8. PESAGEM, CONTAGEM DOS PONTOS E RESULTADO 

8.1 Ao final da segunda etapa, os fiscais recolherão os sacos com os peixes capturados e serão devidamente lacrados 

e encaminhados para a pesagem e contagem de pontos.  

8.2 A pesagem e contagem de pontos será realizado por membros da comissão organizadora determinados para 

tal função. 

8.3 Durante a pesagem capturas suspeitas de adulteração poderão ser evisceradas para verificação. 

8.4 A apuração de pontos seguirá os critérios abaixo: 

a) 01 (um) ponto por peixe capturado; 

b) 04 (quatro) pontos para cada 100 (cem) gramas ou fração do peso total;  

8.5 Em caso de empate, serão obedecidos os critérios de desempate na seguinte ordem:  



 

a) Maior quantidade de peixe. 

b) Maior peso total. 

c) Pescador com maior idade. 

9.  PREMIAÇÃO  

9.1 As duplas vencedoras serão premiadas de acordo com as maiores pontuações:  

1º Lugar - Troféu + R$ 1.000,00 (Hum mil reais) + Cupom 15% Desconto (Porto Sport Fishing)* 

2º Lugar -Troféu + R$ 500,00 (Quinhentos reais) + Cupom 15% Desconto (Porto Sport Fishing)* 

3º Lugar -Troféu + R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) + Cupom 15% Desconto (Porto Sport Fishing)* 

Peixe Mais Pesado - Troféu + Cupom 15% Desconto (Porto Sport Fishing)* 

*Os cupons da loja Porto Sport Fishing válidos até 30/11/2021. 

10. DAS PENALIDADES  

10.1 A violação deste regulamento particular ou das disposições, serão aplicadas as penalidades conforme critérios 

da comissão organizadora. Caso o competidor, não se submeta as advertências dos fiscais, o mesmo poderá ser 

desclassificado. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

11.1 Todos os casos omissos neste regulamento serão decididos pela comissão organizadora do torneio.  

11.2 Os organizadores e patrocinadores do torneio, não se responsabilizam por perda, danos, extravios ou roubos 

de bens e materiais de concorrentes, acompanhante, visitantes e público em geral, antes, durante ou após a 

realização da prova, nem por acidente que os participantes possam provocar ou sofrer em decorrência de sua 

participação no evento.  


