REGULAMENTO DAS PROVAS DE PESCA - RANKING INDIVIDUAL 2019
1 - DATA, HORÁRIO E LOCAL:
A Plataforma Marítima da Atlântida tem a satisfação de convidar seus associados e comunidade, a participarem das
Provas Individuais de Pesca, que serão realizadas nas dependências da Plataforma de Atlântida, com início as 09
horas e termino às 14h10min. Neste ano, não sócios poderão também participar, concorrendo apenas aos troféus da
prova. O Calendário oficial é conforme segue:
Primeira prova: Dia 06/04/2019 – Será chamada Prova “Balneário Atlântida”
Segunda prova: Dia 25/05/2019 – Será chamada Prova “Estação Outono”
Terceira prova: Dia 20/07/2019 – Será chamada Prova “Estação Inverno”
Quarta prova: Dia 21/09/2019 – Será chamada Prova “Estação Primavera”
Quinta prova: Dia 30/11/2019 – Será chamada Prova “José Antônio de Souza Ribeiro” em homenagem ao nosso
saudoso Toninho.

Estas provas compõem o calendário oficial do Ranking 2019, que ainda contará com a prova 10h de Atlântida, em
data a ser divulgada posteriormente.

2 - DAS INSCRIÇÕES:
2.1 - As inscrições estão inteiramente abertas para todos os associados e seus dependentes, devidamente quites
com a tesouraria da ASUPLAMA. Os não sócios poderão realizar suas inscrições na portaria.
2.2 - O número de inscrições está limitado a 64 pescadores (sessenta e quatro);
2.2 - Valor da inscrição é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para sócios e seus dependentes e de R$ 50,00(cinquenta
reais) por participante não associado;
2.3 - As inscrições serão feitas na Portaria da Plataforma em Atlântida - Fone: (051) 99281-7680.
3 – DOS PARTICIPANTES:
3.1 - A competição é aberta a todos os sócios e seus dependentes maiores de 07 (sete) anos, bem como também a
não associados. Menores de 16 (dezesseis) anos somente poderão participar acompanhados dos pais ou
responsáveis.
4 - DO EQUIPAMENTO:
4.1 - Serão permitidos caniços com tamanho mínimo de 2,40 m, um por participante.
Carretilhas, molinetes, linhas e chumbadas são de livre escolha dos participantes. Os anzóis deverão ser do tipo
convencional de uma só ponta, tamanhos livres e limitados a dois por equipamento. Não é admitido o uso de
bóias ou assemelhados.
4.2 - Os participantes poderão portar outros caniços, porém, desmontados. Para utilizá-los, deverão proceder à
desmontagem do caniço em uso.
4.3 – Os participantes poderão usar um segundo chicote intercaladamente.

5 - DAS ISCAS:
Este ano de 2019 teremos uma modificação com relação ao uso de iscas. Continua a proibição de uso de iscas
artificias. As iscas permitidas para cada prova serão conforme segue:
5.1 – Primeira prova: dia 06/04/2019 – Iscas permitidas: Marisco e camarão
5.2 – Segunda prova: dia 25/05/2019 – Iscas permitidas: Marisco e minhoca.
5.3 – Terceira prova: dia 20/07/2019 – Iscas permitidas: Marisco e minhoca, sendo que o papa-terra contará com
ponto extra
5.4 – Quarta prova: dia 21/09/2019 – Iscas permitidas: Marisco e camarão.
5.5 – Quinta prova: dia 30/11/2019 – Iscas permitidas: Marisco, camarão e sardinha.
Obs.: Qualquer irregularidade constatada na utilização das iscas será motivo para desclassificação sumária do
participante.

6 - DA COMPETIÇÃO:
6.1 - Nos boxes localizados no sentido longitudinal da Plataforma (espigão), o participante poderá pescar nos dois
boxes confrontes (norte e sul), enquanto que, na testada da Plataforma (frente e braço norte), o participante
pescará somente no Box frontal.
6.2 - Durante a prova, os participantes serão obrigados a fazer os lançamentos perpendiculares à Plataforma,
será advertido o concorrente, caso proceda de maneira diferente. Na pesca junto aos pilares ou sob a Plataforma, os
participantes observarão todo o cuidado para não atrapalhar a atuação dos demais.
6.3 - Ao fisgar uma peça grande, o participante poderá contar com o auxílio de companheiro para colocá-la em cima
da Plataforma, usando a “coca”.
6.4 - Se dois ou mais concorrentes fisgarem o mesmo peixe, os pontos serão atribuídos ao que o tiver fisgado pela
boca. Caso todos tenham fisgado o peixe pela boca ou indistintamente pelo corpo, a peça será separada para divisão
posterior dos pontos entre os interessados. Caso o peixe não for fisgado pelo corpo ou pela boca não valerá os
pontos da devida peça.
6.5 - Será advertido o concorrente que arremessar antes do sinal sonoro (início ou intervalo das etapas) e
sumariamente desclassificado se descumprir com este item. O concorrente que no momento de soar o sinal
estiver trabalhando uma peça receberá mais 10 (dez) minutos de tolerância para apresentá-la à Comissão de
Pesagem e Planilhamento. O peixe só será computado na contagem de pontos desta etapa, se pesar três (03) quilos
ou mais.
6.6 - Ao finalizar o sinal de encerramento de cada etapa ou final da prova, os pescadores deverão recolher suas
linhas imediatamente, sendo válidas as peças capturadas.
6.7 – Cada prova terá duração de 1h10min, com início às 09h00min e término às 14h10min, compreendendo 04
(quatro) etapas, a saber:
1ª - das 09h00min às 10h10min;
2ª - das 10h20min às 11h30min;
3ª - das 11h40min ás 12h50min;
4ª - das 13h00min às 14h10min.

Nos intervalos de 10 minutos serão procedidas as trocas de boxes.
6.8 - O início e término de cada etapa serão assinalados por um sinal sonoro.

7 - DA PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:
Neste ano implementaremos novas iniciativas, de forma a termos uma maior participação e integração com a
comunidade local e as Associações de Pesca (clubes).
Serão dois rankings que acompanharemos e que terão premiação independente no final da competição. Neste ano,
além do Ranking dos sócios, teremos também o ranking dos clubes de pesca.
Para o ranking dos associados, o pior resultado será desclassificado. Logo, das 5 provas que serão realizadas, serão
somados os 4 melhores resultados. Além disso, cada associado receberá 5 pontos por prova que participar gerando
uma pontuação chamada de Pontos de Assiduidade. Esse montante gerado de no máximo 25 pontos será somado
na sua média final, após o descarte do pior resultado.
Para o ranking dos clubes, será oferecido um troféu ao campeão da temporada, sendo que serão considerados os
resultados das 3 melhores pontuações. Para que os pontos sejam válidos, cada clube deverá participar com no
mínimo 3 representantes e a pontuação será calculada pela média aritmética dos 3 melhores em cada prova.
7.1 - A classificação do(a) participante será efetuada à vista das peças capturadas, levando-se em consideração o
peso e a quantidade conforme abaixo:
a) 02 (dois) pontos por peça e 01 (um) ponto a cada 100 (cem) gramas ou fração ideal de peso total.
b) Observar que a terceira prova contará com ponto extra para Papa-terra
c) Fica determinado que a pontuação máxima que um peixe capturado poderá valer é de 30 pontos.
7.1.1 - Em caso de empate a classificação será assim considerada:
a) Maior quantidade;
b) Peso total;
c) Maior peça (maior Peso);
d) Sorteio.
7.1.2 - Não terão validade para pontuação, as espécies Peixe-rei, Sardinha, Savelha e Tainha.
7.1.3 - Serão válidas somente as peças com 20 (vinte) centímetros ou mais de comprimento.
7.2 - As peças serão pesadas e planilhadas logo após a sua captura, devendo o competidor conduzir a Comissão de
Pesagem e Planilhamento, informando a numeração devida de seu primeiro Box, onde serão registrados peso e
peça.
7.2.1 - Os competidores serão atendidos pela Comissão de Pesagem e Planilhamento, rigorosamente, na ordem de
chegada ao local, devendo aguardar em fila, na hipótese de congestionamento, a vez de serem atendidos. Nessa
situação, os competidores não poderão ser substituídos por outro qualquer circunstante.
7.2.2 - Os competidores não poderão acumular peças em seu poder para, após, levá-las ao planilhamento, bem
como não poderão conduzir, para o mesmo fim, peças que não tenham sido por eles capturadas.
7.2.3 - O competidor somente terá 02 (duas) peças registradas ao mesmo tempo.
7.2.4 - A comissão de pesagem e planilhamento deverão desclassificar as peças que tenham sido deformadas com o
intuito de aumentar seu tamanho (amassamento, desnucagem) ou outra qualquer peça que tenha sido levada a sua
consideração e que não atenda a este regulamento.

8 - DA PREMIAÇÃO:
8.1 - Serão distribuídos os seguintes prêmios aos vencedores de cada etapa:
- O primeiro colocado de cada prova ganhará um Titulo Cortesia, transferível para qualquer sócio que também
esteja em dia;
- O segundo colocado receberá a isenção de duas mensalidades, intransferíveis.
- O terceiro colocado receberá a isenção de uma mensalidade, intransferível.
- Serão distribuídos troféus para 1.º ao 5.º colocados, e também para o maior peixe.
- Nas provas em que um não sócio da Asuplama vencer, será concedido um convite especial que permitirá a pesca
com um equipamento pelo período de 2 meses. Nesse caso, o vencedor deverá escolher os dois meses
consecutivos em que vai aproveitar essa premiação.
8.2 – Serão distribuídos os seguintes prêmios aos primeiros colocados no ranking final:
- Troféus do 1° ao 5° lugares.
Ao campeão da temporada será concedido um passaporte denominado “ranking”, com validade de dois anos. Este
poderá ser transferido sem custos para qualquer sócio que esteja em dia. Vale ressaltar que qualquer passaporte
ou título cortesia só tem validade enquanto o titular estiver em dia com as suas mensalidades.
Ao segundo lugar da temporada será concedido título cortesia, sendo este transferível conforme as mesmas regras
do parágrafo anterior.
O terceiro lugar receberá um passaporte de verão, válido até o dia 31/03/2020.
Será concedido troféu para o clube campeão da temporada e troféu para o Associado de Clubes de Pesca que fizer o
maior número de pontos, somando todas as suas participações.

9 - DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS:
9.1 - Será proibida a pesca nas dependências da Plataforma 30 minutos (trinta) antes do início da prova.
9.2 - Durante a realização da prova, somente poderá pescar nas dependências da Plataforma quem estiver
regularmente inscrito na prova. Após a realização da mesma, as dependências da Plataforma estarão liberadas como
costumeiramente.
9.3 - As peças capturadas sem condições de sobreviverem, que não contarem com o interesse dos disputantes, será
doado a critério da Plataforma.
9.4 - Os competidores que por ventura usarem de artifícios ilícitos com vistas a favorecerem-se na
competição serão sumariamente desclassificados.
9.5 - A Asuplama não se responsabilizará por danos pessoais e/ou materiais que porventura venham a ocorrer antes,
durante ou após a realização da prova.
9.6 - Os casos omissos e dúvidas acaso surgidas durante a competição, bem como as divergências de interpretação
de disposições deste Regulamento, serão resolvidos pelo responsável, segundo as regras de pesca e do bom senso.
Diretoria Asuplama

