V TORNEIO ABERTO TIRADENTES 2018 - APAP/PB

V PROVA ABERTA DE PESCA DE ARREMESSO - “TIRADENTES” REGULAMENTO
PARTICULAR

Art. 1º - OBJETIVO Esta Prova tem como objetivo homenagear o Mártir da Independência do
Brasil JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, cognominado “O TIRADENTES” e motivar os
Clubes de Pesca de Arremesso à confraternização entre os praticantes.

Art. 2º - DA PROVA A Prova é regido pelo CTAPTF - Código de Torneios Abertos de Pesca
em Terra Firme - será realizado, no dia
21 de ABRIL de 2018 (sábado, feriado), em P
RAIA BELA/PB
, com setor único, com
BOXES
numerados
SEM RODÍZIO
, com classificação dos pescadores para premiação descriminado no
Art. 8º.

Parágrafo único – PROGRAMAÇÃO SORTEIO – Será feito o sorteio PRÉVIO com NÚMEROS
IMPARES direcionados prioritariamente para os pescadores visitantes. PROVA – Início: 07:00h
| Término: 12:00, sem intervalo. Apuração/Almoço (por conta da APAP, exceto bebidas) e
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Premiação: Início 13:00h (Local: Pousada Barra Mansa – Anexo 2)

Art. 3º - DA DIREÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO A Prova é promovida e organizada
pela APAP, sob a coordenação e fiscalização do Representante da CBPDS – Árbitro Regional
do CNA. Será regida pelo CTAPTF, à luz do qual serão decididos todos os casos omissos
neste Regulamento Particular.

Art. 4º - DOS PARTICIPANTES Poderão participar da prova todos os Pescadores que sejam
portadores da LICENÇA DE PESCA AMADORA (Dispensada caso sua emissão pelo órgão
responsável não seja regularizada até o dia da 19 abril), que tenham preenchido corretamente
a Ficha de Inscrição , pagando a taxa de inscrição individual estipulada no valor de
R$
60,00 (sessenta reais)
.

Parágrafo 1°- Atletas da APAP só podem se inscrever se estiverem em dia com a Tesouraria.
Não serão aceitas inscrições de EX-ATLETAS que tenham sido excluídos por inadimplência.

Parágrafo 2° - As Fichas de Inscrição (Anexo 1) de pescadores serão preenchidas pelos
Clubes a que sejam filiados ou os não filiados apresentados por algum Clube, encaminhadas à
Diretoria, diretamente ou por e-mail.

Parágrafo 3° - Prazo de Inscrição :Até 18:00 horas do dia 17 de abril de 2018. As Fichas de
Inscrição devem ser remetidas para o e-mail
apappesca2010@gmail.com ou w
everson_54@hotmail.com

Parágrafo 4° -Todos os inscritos concorrerão na CATEGORIA GERAL independentemente de
sexo ou idade, com direito a premiação GERAL até o 6° Lugar e premiação aos primeiros
colocados das categorias FEMININA, MÁSTER e SÊNIOR.

Art. 5º - DOS DETALHES TÉCNICOS
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5.1 Dos Peixes - Será exigido o TAMANHO MÍNIMO DE 15 centímetros para qualquer
espécime, capturado, respeitando-se ainda as restrições às espécies em extinção (Mero e
Cação), proibidas pelo IBAMA, com a ressalva de que não serão válidos:
SA
RDINHA, FARNANGAIOS, CAVALO MARINHO, MOLUSCO, CETÁCEO, ARRAIA,
ANEQUIM, BAIACU DE QUALQUER ESPÉCIE, MUTUTUCA, MORÉIA E SERPENTES
MARINHAS
de qualquer espécie. Os Bagres só serão válidos se tiverem os espinhos cortados pela base,
não podendo tais espinhos estarem aderidos ao peixe;

5.2 Do Material Esportivo: CANIÇO: livre equipado com molinete ou carretilha ANZOL: de
uma só ponta livre; 2 em cada chicote; permitido flutuador nas pernadas;
CHUMBADA:
A partir de 50gr, obrigando-se uso adequado às condições de mar de modo a evitar arrasto que
prejudique os demais concorrentes;
ISCA:
natural morta de responsabilidade de cada concorrente
BALDE:
obrigatório, com água do mar, para colocação dos pescados antes de ensacar
SACO:
Fornecido pela organização, identificado com o número do box sorteado

5.3 Pontuação - A pontuação será de 20 (vinte) pontos por peixe e um ponto por cada 1 (um)
grama de peso total (esta pontuação privilegia o peso total ao mesmo tempo em que valoriza o
esforço na captura quantitativa). Exemplo: 5 peixes com 1 kg total = 1.100 pontos 1 peixe de 1
kg = 1,020 pontos.

5.4 Fator Sorte - Fica limitado em 2.000 gramas o peso máximo de uma peça para efeito de
pontuação, sendo 2.020 pontos o valor máximo para uma peça de peso igual ou superior ao
peso limite; será porém considerado o peso total da peça para efeito de desempate.

5.5 Setor de Pesca - A pesca se desenvolverá em SETOR ÚNICO, limitado nas extremidades
com bandeirolas, dividido em BOXES, respeitando a distância mínima de dez metros entre os
concorrentes; A ocupação dos boxes será feita por sorteio com direcionamento dos números
pares e ímpares, intercalando-se pescadores de clubes diversos, na medida do possível.
Mudanças só serão permitidas no caso de impraticabilidade reconhecida pelo árbitro.
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5.6 Sinalização - O início e término de cada da prova, serão sinalizados com fogos de artifício.

Art. 6°- DO PROCEDIMENTO DURANTE A PROVA

O pescador só poderá manter uma linha na água durante a pesca 

Após recolher, poderá fazer imediatamente novo arremesso com outro equipamento, antes de
retirar o peixe capturado 

O pescador que estiver trabalhando um peixe com a linha na água após a sinalização final terá
quinze minutos para colocá-la em seco; 

O pescador poderá manter no box até 2 equipamentos de reserva montados e iscados, bem
como poderá ainda manter varal de chicotes montados e iscados 

É proibido entrar na água para fazer arremesso ou para recolher, devendo o pescador
permanecer no limite de recuo e avanço das ondas 

Ao término de cada prova o saco com pescado, sem água, areia ou detritos, deve ser lacrado
antes do pescador sair do box.

Uniforme: Os pescadores deverão usar a camisa ou colete dos seus respectivos clubes.
Pescadores sem clube receberão colete do clube organizador.
Fica proibido retirar
a camisa ou colete durante a prova, sob pena de desclassificação.

Art. 7º - DA PESAGEM E APURAÇÃO
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7.1 Ao término da prova, os sacos de pescados, devidamente lacrados, deverão ser entregues
à arbitragem no trajeto do box para a saída da praia para realização da pesagem e apuração
de resultado; peixes com areia ou anzol não serão aceitos na pesagem.

7.2 A Pontuação Bruta apurada na prova determinará a sua classificação final. Havendo
empates, serão adotados os seguintes critérios de desempate, pela ordem: MAIOR
QUANTIDADE; MAIOR PESO TOTAL; MAIOR PEÇA; SORTEIO (para premiação).

7.3 A doação do pescado é voluntária para encaminhamento a Comunidades Carentes.

Art. 8º - DA PREMIAÇÃO
GERAL
2º lugar Troféu
3º lugar Troféu 1º lugar Troféu
MASCULINO

1º lugar Troféu + 15% INSCRIÇÕES

FEMININO 1º lugar Troféu + 15% INSCRIÇÕES

MÁSTER 1º lugar Troféu + 15% INSCRIÇÕES

SÊNIOR = 1º lugar Troféu + 15% INSCRIÇÕES

MAIOR PEIXE = 1º lugar Troféu
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Obs.: Brindes poderão ser distribuídos conforme doação de patrocinadores.

Art. 9º - DA ARBITRAGEM E DISCIPLINA

A Arbitragem seguirá as Normas da (CBPDS) e os problemas disciplinares serão decididos em
conformidade com a Tábua de Penalidades para Infrações das Normas de Competição.

Art. 10º - DOS CASOS OMISSOS

Cabe às Diretorias dos Clubes, dar conhecimento aos seus atletas dos detalhes do CTAPTF
vigente e Tábua de Penalidades, uma vez que os casos omissos de ordem técnica serão
decididos pelo Árbitro à luz desses documentos. Os casos de ordem administrativa serão
decididos pela Diretoria.

CONTATO: 

Mateus Zenaide - Presidente. (83)99623-0304(whatsapp) - mateus.zenaideh@gmail.com 

Weverson Gomes –Vice-Presidente. (83)98881-3506(whatsapp) weverson_54@hotmail.com


J.Geraldo - Secretário. (83) 99985-9905(whatsapp) – apappesca2010@gmail.com 

Marcos Roberto –Tesoureiro. (83) 98873-6770(whatsapp) mrobertojpa@gmail.com

INFORMAÇÕES SOBRE HOSPEDAGEM
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POUSADA SEDE NOME: Pousada Barra Mansa R$ 150,00
CONTATO: Carmina ou Uânia TELEFONE: (83) 9.9640-7230
Obs.: Estrutura com 10 apartamentos duplos com serviços de restaurante.
OUTRAS OPÇÕES DE HOSPEDAGEM
NOME: Chalés de Praia Bela R$ 135,00 + R$ 40,00 (caama adicional)
CONTATO: Alex Aquino ou LoranaTELEFONE: (83) 4064-9170, (83) 9.9600-6965, (81)
4062-8423, (81) 9.9591-3606
E-MAIL: cdapbela@gmail.com
Obs.: Estrutura com 16 chalés duplos podendo acrescentar camas adicionais e não possui
serviços de restaurante. Chalé possui estrutura de cozinha individual.

NOME: Pousada Aconchego R$ 240,00WEBSITE: http://www.aconchegoempraiabela.com.br
TELEFONE: (83) 9.9992-3879, (83) 9.9307-6565
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