DA ORGANIZAÇÃO:
Art.1º - O evento esportivo é promovido e realizado pelo Sesc RS, sob a coordenação das
Unidades Sesc que realizam etapas.
Art.2º - As etapas irão ocorrer em parceria com os pesqueiros, localizados e distribuídos nas
seguintes datas:


1ª Etapa: Nicolau Vergueiro – Pesqueiro Chinazzo (05/09);



2ª Etapa: Guaporé – Pesque Pague Giaretta (17/10);



3ª Etapa: Nova Pádua – Parque dos Peixes (07/11);



4ª Etapa: Tenente Portela – Alba Pesca & Lazer (12/12);

Art.3º - São finalidades do referido Circuito:


Maximizar e difundir a prática da pesca esportiva em nosso estado;



Apresentar aos pescadores uma competição sequencial da modalidade;



Contextualizar a prática esportiva como meio de integração entre os trabalhadores do
comércio, bens e serviços, promovendo a qualidade de vida, bem estar e lazer, ao
público em geral e seus familiares.

DOS PARTICIPANTES E INSCRIÇÕES:
Art.4º - Participarão das etapas as duplas devidamente inscritas através do nosso site oficial
(https://www.sesc-rs.com.br/circuitodepesca/) ou pessoalmente no Sesc mais próximo.
A idade mínima para a participação é de 5 (cinco) anos sob a responsabilidade dos pais
ou responsável legal pela criança.
Obs.: A inscrição será realizada por um dos atletas via site ou Sesc. No item “NOME
DA EQUIPE” o mesmo deverá, preencher o nome completo do outro integrante da
dupla.
Art.5º - A confirmação da inscrição se dará através do comprovante emitido no ato da
inscrição.
Art.6º - NÃO será permitida a substituição de nenhum integrante da dupla inscrita. Caso um
dos pescadores da dupla não possa estar presente em alguma etapa, o outro
competidor poderá competir sozinho, seguindo demais orientações do regulamento.
Art.7º - O investimento para a participação do Circuito Sesc de Pesca Esportiva, será de R$
990,00 por dupla, incluso nesse valor a inscrição para as 4 (quatro) etapas, almoços
para as duplas em todas elas, além dos demais itens que compõe o KIT PESCADOR,
descrito logo abaixo no Art.8. Caso haja disponibilidade de vagas, iremos efetuar a
venda das etapas individuais, ao investimento de R$ 300,00 por etapa*, por dupla.

* Inscrições em etapas individuais, NÃO darão acesso ao brinde oficial e NÃO participam
do ranking do Circuito.
DO KIT PESCADOR:
Art.8º - O kit pescador estará disponível a partir das 7h30 no Pesqueiro e será composto pelo
brinde oficial do circuito (será entregue na 1ª etapa), numeração de identificação da
dupla, medalha de participação, vale-almoço e repelente Tchau Mosquito.
* Outros brindes, serão distribuídos conforme a disponibilidade de cada etapa.
DOS ÁRBITROS:
Art.9º - A equipe de fiscais e arbitragem será definida pelo Sesc que estiver realizando a etapa
e poderá utilizar seus colaboradores ou parceiros do Pesqueiro para compô-la.
DA PONTUAÇÃO DO RANKING:
Art.10º - A pontuação do ranking será constituída pela somatória das etapas (peso dos peixes),
considerando todas as etapas para premiar o Circuito. Caso alguma equipe não
participe de todas as etapas, isso NÃO irá acarretar qualquer tipo de punição, somente
suas chances de somar kgs que diminuem em relação aos demais competidores.
Art.11º - Haverá uma pontuação por participação nas etapas (5kg), com o intuito de incentivar
as duplas para se fazerem presentes em todo o Circuito.
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
Art.12º - Os critérios de desempate valerão tanto para as etapas, bem como para o ranking do
Circuito, caso haja algum empate “técnico” serão:


1º peixe com maior peso;



2º peixe com o segundo maior peso;



3º peixe com o terceiro maior peso;



4º idade – será feito a soma de idade de ambos integrantes da dupla e a que
apresentar a maior idade, levará vantagem.

DA PREMIAÇÃO:
Art.13º - As duplas premiadas nas ETAPAS, NÃO receberão valores em dinheiro, somente
troféus, medalhas e brindes especiais (conforme disponibilidade de cada etapa /
patrocinadores):


Dupla Campeã (soma do peso dos peixes) - Troféus + Brinde Especial;



Dupla Vice-Campeã (soma do peso dos peixes) - Troféus + Brinde Especial;



Dupla 3º Lugar (soma do peso dos peixes) - Troféus + Brinde Especial;



Dupla 4º Lugar (soma do peso dos peixes) - Troféus;



Dupla 5º Lugar (soma do peso dos peixes) - Troféus;



Maior Exemplar (peixe mais pesado) - Troféus;



Pescador Pé-Frio (não pescou nada e ficou por último no sorteio) - Medalhas;



Pescador mais Rápido (primeiro peixe fisgado acima de 500g) - Medalhas;

Art.14º - As duplas premiadas no CIRCUITO (soma das etapas) receberão:


Dupla Campeã (soma da pontuação do ranking) – Troféus + Diária com acompanhante
no Hotel Sesc Torres + Brinde Final Estadual;



Dupla Vice-Campeã (soma da pontuação do ranking) - Troféus + Diária com
acompanhante no Hotel Sesc Gramado + Brinde Final Estadual;



Dupla 3º Lugar (soma da pontuação do ranking) - Troféus + Diária com acompanhante
no Hotel Sesc Porto Alegre + Brinde Final Estadual;



Dupla 4º Lugar (soma pontuação do ranking) - Troféus + Brinde Final Estadual;



Dupla 5º Lugar (soma pontuação do ranking) - Troféus + Brinde Final Estadual;



Dupla 6º Lugar (soma pontuação do ranking) - Troféus + Brinde Final Estadual;



Dupla 7º Lugar (soma pontuação do ranking) - Troféus + Brinde Final Estadual;



Dupla 8º Lugar (soma pontuação do ranking) - Troféus + Brinde Final Estadual;



Dupla 9º Lugar (soma pontuação do ranking) - Troféus + Brinde Final Estadual;



Dupla 10º Lugar (soma pontuação do ranking) - Troféus + Brinde Final Estadual;



Duplas do 11º Lugar ao 30º Lugar (soma pontuação do ranking) – Brinde Final
Estadual.



Maior Exemplar (peixe mais pesado) - Troféus;



Pescador mais Rápido (1º peixe fisgado maior de 500g) – Troféus;



Pescador mais Experiente (maior idade com doc. oficial) – Troféu;



Pescador mais Jovem – (menor idade com doc. oficial) –Troféu.

OBS: A dupla que não se fizer presente na etapa Final, não receberá o Brinde da Final
Estadual.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art.15º - O horário de pesca em cada etapa será das 8h30 às 12h e 13h30 às 17h sempre com
a organização do evento sinalizando início e término dos turnos. Os horários poderão
sofrer alterações de acordo com a necessidade. Em caso de fenômeno natural que
impeça a continuidade da etapa, a classificação será mantida e caso alguma colocação
não tenha sido preenchida, a mesma será realizada através de sorteio.

Art.16º - Os promotores do Circuito Sesc de Pesca Esportiva NÃO se responsabilizarão por
acidentes ocorridos com atletas ou espectadores, dentro ou fora da área do pesqueiro.
Art.17º - Os exemplares deverão ser levados pelos pescadores (dentro do passaguá) até o
local determinado pela coordenação para a pesagem, podendo utilizar o próprio
passágua para agilizar, priorizando manter o peixe o menor tempo possível fora da
água, preservando assim a sua integridade físicas.
Art.18º - Os pescadores deverão utilizar OBRIGATORIAMENTE a numeração da dupla em
local visível, para facilitar a identificação dos mesmos.
Art.19º - Fica PROIBIDO utilizar “boias-cevadeiras” ou “cevar o lago / peixes” com as mãos,
sujeito a penalização.
Art.20º - Não será permitido utilizar “garatéias” e as fisgas / farpas dos anzóis deverão ser
amassadas ou cortadas, para não causar grandes ferimentos nos exemplares fisgados,
garantindo a sobrevivência deles após soltura no açude, sujeito a penalização.
Art.21º - Cada dupla poderá ter somente duas linhas na água, sendo elas de fundo ou 1 linha
de fundo e 1 linha de superfície.
Art.22º - Caso haja necessidade, os pescadores ao lado do que tiver fisgado um exemplar,
deverão auxiliar recolhendo suas linhas ou facilitando a retirada do peixe da água, para
pesagem dos fiscais. Caso NÃO ocorra, a dupla poderá ser penalizada com 15 (quinze)
minutos de suspensão e proibição da pesca.
Art.23º - O local que as duplas permanecerão, será definido através de sorteio, delimitando as
“raias”. Iremos publicar a informação para que seja de domínio das duplas
participantes. Obrigatoriamente, o local definido para manhã, será diferente no turno da
tarde conforme possibilidade do espaço.
Art.24º - Os exemplares para serem contabilizados deverão ser fisgados em alguma parte do
corpo (boca, nadadeiras, rabo, barriga, entre outros), caso haja alguma captura através
de outras linhas ou chuveirinhos arrebentados, NÃO serão contabilizados pelos fiscais.
Art.25º - Não será permitido arremesso de alguém que não seja integrante da dupla. Caso
aconteça e em decorrência fisgue um exemplar, o mesmo será desconsiderado pelos
fiscais.
Art.26º - No local determinado aos pescadores (raias), NÃO será permitido familiar e ou
acompanhante, sob nenhuma hipótese, estando sujeito à penalização.

Art.27º - Fica PROIBIDO o consumo de bebidas alcoólicas na área destinada aos pescadores
(“raias”), estando sujeito à penalização.
DO SISTEMA DISCIPLINAR:
Art.27º - Os fiscais e organização do evento estarão orientados para primeiramente, advertir,
qualquer situação que fuja do contexto habitual entre competidores. Em caso de
reincidência, os atletas serão penalizados com 15 minutos de suspensão e proibição da
pesca. Caso haja novo agravante (seja a mesma infração ou não), a dupla estará
automaticamente DESCLASSIFICADA da etapa e não terá possibilidade de reembolso
do valor da inscrição. Caso alguma dupla seja desclassificada, NÃO iremos considerar
seus pesos registrados até o momento, daquela etapa.
Art.28º - Os protestos sobre quaisquer infrações do Regulamento Geral serão resolvidos pela
Coordenação Geral composta pelos colaboradores do Sesc e o representante do
Pesqueiro. Cabendo até mesmo a desclassificação da dupla de pescadores, caso haja
interferência em resultados, falta de educação, “fair-play” ou qualquer tipo de agressão
(seja verbal ou física).
Art. 29º - Será OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO, bem como teremos
álcool gel a disposição no evento e iremos exigir e respeitar o distanciamento social
entre os participantes, comissão organizadora, entre outros. Os participantes também
terão sua temperatura corporal aferida antes do início das atividades.
Art. 30º - A realização das etapas se dará conforme as orientações e normativas dos decretos
municipais e estaduais, devido à pandemia. Caso haja alguma impossibilidade de
realização das etapas nas datas previstas, iremos transferir a(s) etapa(s) para uma
nova data. AUTOMATICAMENTE as inscrições já efetuadas e validadas pela comissão
organizadora, serão mantidas.
PRESERVE, AINDA HÁ TEMPO. Quando a última árvore tiver caído, o último rio tiver secado.
Quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come.
Greenpeace.

