2º TORNEIO DE PESCA SESC VIAMÃO/PESCA&CIA 2019
REGULAMENTO GERAL
DA ORGANIZAÇÃO:
Art.1º - O evento esportivo é promovido e realizado pelo Sesc Viamão, Loja Pesca e Cia e Sitio
Borba Pesqueiro Borba.
Art.2º - A competição irá ocorrer no dia 03 de novembro de 2019 às 08h no Sitio Borba
Pesqueiro Borba - Rua E Cinturão Azul, SN, Fiúza Viamão - RS, 94510-420.
 A retirada dos kits da competição será a partir das 07hs (no local da competição),
tendo o competidor 1 hora e meia para retirar os kits antes da competição.
Art.3º - São finalidades do referido Torneio:




Maximizar e difundir a prática da Pesca Esportiva em nossa região;
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:
Art.4º - Participarão da competição os pescadores devidamente inscritos através do nosso site
oficial (www.sesc-rs.com.br/esporte/torneiosecompeticoes), pessoalmente no Sesc Viamão
(Rua Alcebíades Azeredo dos Santos, 457, Centro Viamão) e/ou também na loja Pesca e Cia (R.
Cirurgião Vaz Ferreira, 268 - Centro, Viamão - RS).
Obs.: A inscrição será realizada individualmente.
Art.5º - A confirmação da inscrição se dará através do comprovante emitido no ato da
inscrição.
 O Número máximo de inscrições será de 60 (sessenta) participantes.
 As inscrições se encerram dia 31 de outubro de 2019 às 23h, ou quando o número de
inscritos chegarem a 60 (sessenta).
 A idade de participação da competição é livre, sendo que para os menores de idade,
necessita uma autorização por escrito do responsável legal.
DO KIT PESCADOR:
Art.6º - O kit pescador será composto pelos brindes oficiais do torneio, numeração de peito,
medalha de participação.

DOS ÁRBITROS:
Art.7º - A equipe de arbitragem será definida pelo Sesc Viamão e Loja Pesca e Cia, que
poderão utilizar colaboradores para compô-la.
DA PREMIAÇÃO:
Art.8º - A premiação será conforme descrita abaixo:







Maior Pescador – soma do peso dos peixes: Troféu + 1 viagem ao BOITUPESCA
(Transporte e hospedagem) + um brinde surpresa + vale compras na Loja Pesca e Cia
no Valor de R$50,00;
2º Maior Pescador – soma do peso dos peixes: Troféu + 1 vaga no circuito SESC de
Pesca (01/12-Sarandi) + um brinde surpresa;
3º Maior Pescador – soma do peso dos peixes: Troféu + 1 Mês de Pesca no Sitio do
Borba + um brinde surpresa;
Maior Exemplar – peso do peixe: Troféu + um brinde surpresa + vale compras na Loja
Pesca e Cia no Valor de R$50,00;
Maior quantidade de exemplares pescados (independente da soma do peso de todos
os peixes): Troféu + um brinde surpresa + vale compras na Loja Pesca e Cia no Valor de
R$50,00.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art.11º - O horário de pesca será das 08h30 às 12h e 13h30 às 17h00 sempre com a
organização sinalizando início e término dos turnos. Os horários poderão sofrer alterações de
acordo com a necessidade.
Art.12º - Os promotores do TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA SESC VIAMÃO 2019 não se
responsabilizarão por acidentes ocorridos com atletas ou espectadores, dentro ou fora da área
do pesqueiro.
Art.13º - Os exemplares deverão ser retirados da água pelo pescador com o material fornecido
pela organização, prezando sempre pela preservação dos peixes. Depois de capturado, o peixe
será pesado pelos fiscais com a presença e conferência dos pescadores.
 O peso mínimo do peixe é de 1KG, exemplares pescados com peso abaixo de 1KG
não serão considerados.
Art.14º - Os pescadores deverão utilizar a numeração de peito em local visível para facilitar a
identificação.
Art.15º - Fica PROIBIDO cevar os peixes com as mãos, sujeito a penalização.
Art.16º - Não será permitido utilizar “garatéias” e as principais 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.

Art.17º - Cada pescador poderá ter somente uma linha na água, indiferente a ser de fundo ou
de superfície.
 Não será permitido o uso de varas de bambu ou linhas de mão, sendo somente
permitido o uso de materiais adequados para a pesca esportiva (Caniço menor que 3
metros, carretilha ou molinete de médio ou pequeno porte).
 Cada participante poderá levar quantas varas quiser respeitando que só poderá usar
uma linha por vez na água.
 Permitido o uso de iscas artificiais, naturais, rações e massas;
 Não será permitido o uso de iscas vivas;
 Anzol somente sem farpa;
 Proibido o uso de garatéia, exceto em Plugs.
 Permitido chuveirinho somente com o anzol matador (anzol principal);
 Permitido pescar com: varas com carretilhas ou molinetes e equipamentos de fly;
 Permitido somente 01 anzol por pescador, exceto no flutuador de salsicha que contém
02 anzóis.
 Não é permitido cevar com a mão, somente através de boia cevadeira. Em caso de
descumprimento da regra o pescador ficará sob penalização de 1:30h sem pescar
durante a prova. Sob reincidência será desclassificado;
 Cada pescador poderá usar no máximo 500 gramas de ração, a pesagem será feita
antes da prova.
Art.18º - 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.
 O competidor deverá sinalizar e aguardar o fiscal para retirada do peixe da água e
pesagem. O manuseio do peixe fora da água deve ser feito em no máximo 1 minuto;
Art.19º - O local que os pescadores ficarão nos pesqueiro será nas raias organizadas pela
equipe de organização do torneio, sendo definido por sorteio as raias que cada competidos
ficará.
 Cada raia concentrará o número máximo de 2 (dois) pescadores, sendo distribuídas
por sorteio e respeitando o fair play.
 Os acompanhantes deverão ficar apenas na área específica determinada no pesqueiro,
e não poderão em hipótese alguma auxiliar o participante;
 O valor cobrado por acompanhante ficará a cargo do pesqueiro, sendo feito o acerto
diretamente com o Sitio de Pesca Borba, não interferindo na competição.
Art.20º - O termo de responsabilidade (que está anexado a este regulamento) deve ser
preenchido e assinado pelo competidor antes da prova, podendo levar preenchido no dia ou
preencher e assinar antes da competição, visto que concorda com todos os objetos descritos
no termo.

DO SISTEMA DISCIPLINAR:
Art.21º - 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 do pescador, caso haja interferência em resultados,
falta de educação, “fair-play” ou qualquer tipo de agressão (seja verbal ou física).

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, _______________________________________, CPF Nº___________________________
no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:
 Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e assumo,
por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez












e morte), isentando a sua Organização, colaboradores e patrocinadores DE TODA E
QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que
porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA.
Tenho total consciência que se trata de uma PROVA na beira de um Lago, e que fico
com total responsabilidade por eventos que ocorram durante a PROVA.
Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da
PROVA e declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento e ou outra área
de visibilidade do evento nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a
devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou
objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ ou das pessoas
presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima
descritas.
Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso
descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação
sobre tais aspectos da prova.
Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de
divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de
comunicação, sem geração de ônus para os organizadores, mídia e patrocinadores.
Estou ciente que sou responsável por obter todas as informações sobre o evento no
site oficial e declaro ainda que ao me inscrever neste evento estou ciente e aceito
receber e-mails divulgando informações, notícias e serviços do segmento.
Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha
participação nesta PROVA.

____________________________
Coordenação Sesc Viamão

____________________________
Competidor

