2º CAMPEONATO DE PESCA ESPORTIVA
RECANTO DA TILÁPIA PESQUE E PAGUE
MATIPÓ/MG

REGULAMENTO
Art. 1º – O 2º Campeonato de Pesca Esportiva do Recanto da Tilápia Restaurante e Pesque e Pague em
Matipó e Região, é uma iniciativa do site WWW.AMIGOSPESCADORES.COM.BR , através de seu
representante Sr. Cleber Luiz Pereira, CPF nº: 388.221.216-00, domiciliado a Rua Monsenhor
Gonzalez, Nº: 681, Centro em Manhuaçu/MG, em parceria com o Recanto da Tilápia Restaurante e
Pesque e Pague, localizado na Fazenda São José, Córrego Boa Esperança, as margens da BR 262,

S/N, Zona Rural , próximo a cidade de Matipó/MG, próximo ao Trevo de Santa Margarida/MG,
através do seu Sócio proprietário Sr. RICARDO GARCIA DORNELAS, CPF Nº:
033.956.996-41 , RG-MG – 8.564-454, brasileiro, Casado, Comerciante, domiciliado no
mesmo endereço, fará realizar o 2º Campeonato de Pesca Esportiva na modalidade Individual e tem
por objetivos:
a) Incentivar a prática da pesca esportiva.
b) Promover o lazer e a integração entre os amantes da pesca.
c) Promover a educação ambiental.
d) O 2º Campeonato de Pesca Esportiva , tem por objetivo congregar os pescadores amadores da cidade
de Matipó e toda a região, em torno de uma modalidade esportiva e recreativa acessível a todas as
faixas etárias. Podendo participar deste evento, homens, mulheres e crianças a partir de 07 anos.
Art. 2º- INSCRIÇÃO / LIMITE
As inscrições poderão ser feitas até que se complete o limite das mesmas que poderá ser de até 70
Pescadores.
§ 1º - Só será permitida a participação de menores acompanhados pelos Pais ou responsáveis, desde que

autorizados pelos Pais.
§ 2º - O 2º Campeonato de Pesca Esportiva , só será realizado se tiver no mínimo 50 ( Cinquenta)
Pescadores Inscritos. Caso este número de inscrições não esteja completo, o Campeonato poderá ser
transferido para outra data de comum acordo com o proprietário do Pesque e Pague Recanto da Tilápia e uma
nova data será agendada.

Art. 3º - LOCAL DE INSCRIÇÕES:
a) Site: www.amigospescadores.com.br
b) Telefone de Contato : Claro Zap (33) 98405-8666 / Vivo (33) 99972-9255
§ 1º – VALOR DA INSCRIÇÃO : A taxa de Inscrição para participar do 2º Campeonato de Pesca
Esportiva será de R$ 200,00 ( Duzentos reais ), mais Um Kilo de Alimento não Perecível, Exceto Sal e
Fubá, que será arrecadado em Prol da Apae da cidade de Matipo/MG. Está Arrecadação de Alimentos
também será estendida a todos os Acompanhantes de cada Pescador e a todo Público presente.
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§ 2º – CONDIÇÕES DE PGTº. DA INSCRIÇÃO:
a) - Á vista Depósito em Dinheiro : .................. R$ 200,00 ( Duzentos reais )
A Inscrição dará direito a cada Pescador :
- Uma Camisa do Campeonato
- Um Boné

OBS: O participante poderá desistir da inscrição no prazo de 07 (sete) dias a contar da data da
inscrição realizada via E-mail ou Telefone. Ultrapassando o prazo estipulado acima, o valor
pago pela inscrição não será devolvido em hipótese alguma.
A) Em caso de falta ou desistência do competidor, o mesmo poderá indicar um substituto para o
seu lugar, desde que for previamente comunicado à comissão organizadora.
B) Em caso de prorrogação da data do Campeonato de Pesca Esportiva do Recanto da Tilápia,
devido a não alcançar a quantidade mínima de inscritos necessários para a realização do
Campeonato, conforme está descrito neste Regulamento no Artigo 2º Inciso 2º, o Inscrito poderá
participar de qualquer outro Campeonato de Pesca Esportiva que seja Realizado e Organizado
pelo site www.amigospescadores.com.br , em qualquer cidade, ficando assim o valor já pago
anteriormente como crédito a ser usado em outro Campeonato de Pesca Esportiva, ficando
somente para ser pago a diferença de valores de Inscrições caso venha a ter.
§ 1º – Caso seja confeccionado Camisas e Bonés para o 2º Campeonato de Pesca, os Participantes
inscritos deverão se apresentar a Organização do Campeonato durante o dia e no período da
competição, devidamente vestidos com os mesmos para poder participar do Campeonato.
Caso ocorra alguma irregularidade referente ao item acima, o Participante só poderá iniciar sua
participação no Campeonato, após estar devidamente de acordo com a exigência acima mencionada.
Caso o Participante venha a pegar algum peixe e se o mesmo estiver sem a Camisa e o Boné do
campeonato, o seu peixe não valerá para pontuação.
§ 2º - O Participante inscrito poderá colocar e indicar um substituto para ele, e também poderá fazer o
revezamento entre eles. Ficando assim permitida somente a presença de um só Pescador. O Substituto
também deverá estar usando a Camisa e o Boné do Campeonato para poder pescar, caso contrário
não poderá estar participando da competição e o peixe fisgado por ele não valerá para pontuação.
Caso o Acompanhante queira adquirir uma Camisa Extra ou um Boné, o valor dos mesmos
serão:
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Camisa : R$ 65,00 ( Sessenta e cinco reais )
Boné : R$ 20,00 ( Vinte reais )

§ 3º - Nomes, imagens e som de vozes dos participantes poderão ser utilizadas pela Organização em
material promocional do Campeonato, de forma Inteiramente Gratuita.
Art. 4º - LOCAL DO CAMPEONATO / DATA HORÁRIO
Recanto da Tilápia Restaurante e Pesque e Pague – Fazenda São José, Córrego Boa

Esperança, as margens da BR 262, S/N, Zona Rural , próximo a cidade de Matipó/MG,
próximo ao Trevo de Santa Margarida/MG
Será realizado no Dia:

20 de Outubro de 2018

Horários: Início ás 08:00 hs e Término ás 17:00 hs
SORTEIO DOS BOXES
Os sorteios dos boxes será ás 07:00 hs, onde cada Participante terá o seu Crachá sorteado e nele estarão
indicados os Box para a pesca durante toda a Competição, totalizando 03 (três) trocas de Box.
Serão elas nos horários:
08:00 ás 10:00 - ( 2 horas )
10:10 ás 12:00 horas = 2º troca – Almoço ( 2 horas )
13:00 ás 15:00 horas = 3º troca – ( 2 hora )
15:10 ás 17:00 horas = Encerramento ( 2 horas )
§ 1º - Cada Participante terá seu Box determinado pelo sorteio, sendo que em cada Box será permitido
somente 01 (Um) acompanhante, totalizando assim o máximo de 02 ( duas ) pessoas em cada Box.
§ 2º - No Intervalo de Almoço, todos os participantes inscritos deverão retirar de dentro da Lagoa seus
Molinetes ou Varas de Mão, devido que neste período estará suspensa a Competição para Almoço.
Se algum Participante fisgar algum peixe antes do Aviso de Encerramento, e o mesmo só ter retirado o
peixe de dentro da água após o Aviso de Encerramento, esse peixe valerá para pontuação.
§ 3º - Ao retornarem para a competição após o almoço ás 13:00 horas, cada Participante deverá se
posicionar no Box indicado em seu Crachá.
§ 4º – Durante todo o período da Competição, só poderão pescar no lago destinado para o Campeonato
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somente os participantes Inscritos , ficando assim, proibido o uso do mesmo para terceiros.
Art. 5º - SONS AUTOMOTIVOS
Fica expressamente proibido Som Auto Motivo e Som Ambiente, uma vez que o evento em questão
necessita de total silencio. Caso ocorra tal infração, e se o proprietário do veículo for um dos
Participantes do Campeonato, o mesmo deverá imediatamente solicitar o desligamento do aparelho e se
caso permanecer com o som, tal participante ficará suspenso da competição pelo período de 02 (duas)
horas.
§ 1º – Havendo a reincidência por parte do Participante, o mesmo ficará suspenso pelo resto do dia da
competição.
§ 2º – Arremesso de Varas: O participante deverá fazer o seu arremesso em linha reta
acompanhando o alinhamento do seu Box, caso isto não aconteça o mesmo deverá recolher a sua linha
e realizar outro arremesso corretamente. Caso for fisgado algum peixe nesse arremesso incorreto, o
mesmo não valerá para pontuação.
a) – É proibido o Pescador sair do seu Box para fazer o arremesso, desde que não tenha nenhum
obstáculo que venha lhe atrapalhar como: Galhos de Árvores, Telhados de Quiosques e outros que
sejam devidamente comprovados pela Organização do Evento. Neste caso o Pescador poderá sair do
Box para arremessar, porém o arremesso deverá ser na direção de seu Box.
b)- Os Participantes que forem sorteados para pescarem nos Box das extremidades da Lagoa, ou seja
lado direito ou esquerdo ou em algum Box isolado, também deverão fazer seus arremessos em linha
reta, conforme o alinhamento do seu Box, não podendo assim ter o privilégio de aproveitar o espaços
vazios que poderá ter ao seu lado direito ou esquerdo da lagoa.
§ 3º – O Participante terá a responsabilidade de zelar integralmente pelo Silêncio total em seu Box
Art. 6º - PREVISÃO DO TEMPO
Caso aconteça algum imprevisto que venha a comprometer a realização do Campeonato para a data
marcada, não oferecendo condições adequadas para a realização da competição, fica automaticamente
prorrogada a data do mesmo, onde a próxima data será escolhida em comum acordo com a Organização
e o Proprietário do Varandão Pesque & Pague.
Art. 7º - ORGANIZADOR
O Organizador é soberano para decidir o rumo da competição, este punirá o pescador infrator com
perda de pontos e até mesmo a desclassificação do participante. O mesmo não tolerará qualquer
4/10

2º CAMPEONATO DE PESCA ESPORTIVA
RECANTO DA TILÁPIA PESQUE E PAGUE
MATIPÓ/MG

REGULAMENTO
discussão entre pescadores, tais como ofensas, palavras de baixos calões, etc. Caso isto aconteça o
pescador poderá ser suspenso ou até mesmo expulso da competição.
Art. 8º - VARA NA ÁGUA
Se acontecer de alguma vara cair na água com peixe fisgado, somente valerá para contagem de pontos
se o pescador dono do próprio equipamento resgatá-la sem a ajuda de terceiros e sem entrar no lago.
Caso outro pescador vier a laçar esta vara com peixe fisgado, o mesmo, o devolverá para o lago sem
valer o peso para a competição. Caso um peixe venha a levar o equipamento do pescador e ser fisgado
por outro pescador, não terá validade para contagem de pontos. Só será aceito para contagem dos
pontos se o próprio pescador, dono do equipamento retirá-lo de dentro da água sem entrar no lago e
sem a ajuda de terceiros.
Caso um peixe for fisgado por dois pescadores, prevalecerá o pescador cujo anzol esteja fisgado na
boca do peixe, porém se os dois anzóis estiverem em situações iguais, o peso será dividido entre os
pescadores.
Art. 9º - NÚMEROS DE VARAS PERMITIDAS
Cada Participante poderá ter em seu Box, no máximo 03 ( três ) conjuntos de varas com Molinetes ou
Carretilhas ou Varas de Mão, porém todos os equipamentos deverão estar com o seu Lacre de
Segurança e Anzol sem a Fisga. Não será validado nenhum peixe que for fisgado caso o equipamento
estiver sem o seu devido Lacre de Segurança e Anzol com Fisga.
§ 1º - Só será permitido o uso de : Uma Vara com Molinete ou Carretilha, ou Uma Vara de Mão
com o comprimento da linha igual ao tamanho da vara de Mão, podendo a mesma ultrapassar no
máximo 40 cm de comprimento de linha, somente com 01 ( um ) Anzol sem fisga em cada vara.
Portanto, o Pescador poderá escolher em pescar com: Uma Vara de Mão, Uma Vara com Molinete
ou Uma Vara com Carretilha, podendo o mesmo trocar de Equipamento durante a competição.
§ 2º - Desclassificação Total do Campeonato : Caso algum Participante for pego com mais de uma
vara dentro da água, o mesmo será desclassificado do Campeonato.
Obs: Caso ocorra quebra de algum dos três equipamentos estipulados acima, o mesmo poderá ser
substituído por outro equipamento, desde que consiga transferir o Lacre de Segurança para o
novo equipamento:
Exemplo : Se for a Vara de Mão, substituir por outra Vara de Mão, se for Molinete, substituir
por outro Molinete.
A)- Os anzóis, deverão estar sem as Fisgas, para que os peixes que neles forem fisgados valerem para a
pontuação do campeonato. Caso contrário os peixes serão soltos no lago sem serem pesados e
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computados. Só valerá para pesagem e pontuação o peixe que for fisgado pela Boca.
B)- Fica proibido o uso da Linha de Multifilamento
C)- O Pescador ou seu Acompanhante deverá levar o peixe que foi fisgado dentro do Pulsar até o local
de pesagem com o equipamento que foi utilizado para pesca do mesmo, devidamente com o Lacre e o
Anzol sem a Fisga, para que o Fiscal ou Organizador possa fiscalizar e validar o peso. Se caso o anzol
não estiver devidamente sem a fisga e o seu equipamento estiver sem o Lacre de Segurança, o peixe
não valerá para pontuação.
Obs: A presença do Acompanhante ou Ajundante é Opcional
C)- Valerá para pontuação todas as Espécies de Peixes que forem fisgados pela boca.
§ 1º – O Participante poderá ter de reserva em seu Box até 02 ( dois ) Conjuntos de Vara com
Molinete, Carretilha ou Vara de Mão, cujo o mesmo também deverá estar de acordo com o Artigo 11.e
da Letra ( A ) . Sendo que o mesmo poderá ser usado caso o seu equipamento principal venha dar
defeito, estragar ou quando tiver de efetuar a troca de varas.
§ 2º - VARAS COM BÓIA: Será Permitido o uso de Molinete,Carretilha e Vara de Mão com boia,
de menos as Boias Cevadeiras. Para isto, as Boias deverão estar com chumbos de Apoito, para se
manter sempre em direção de seu Box, evitando assim que as mesmas se movam para outras direções,
atrapalhando outros participantes. Caso a boia do Participante venha a se locomover, (sair do lugar), o
mesmo deverá controla-lá para que a sua boia permaneça em direção do seu próprio Box, evitando
assim atrapalhar o seu companheiro.
§ 3º - ISCAS PARA A PESCA: Iscas que poderão ser usadas no Campeonato :

ISCAS NATURAIS : Poderá ser usado qualquer tipo de Isca Natural, ficando proibido somente o uso
da Tripa de Frango Natural.
Não será permitido o uso de: Alicates Pega Peixe com Balança, Chuveirinhos, Garatéias , Fly e
Iscas Artificiais . Se for constatado o uso de tais proibições, o Participante ficará suspenso da
competição pelo período de 03 ( três) horas e o peixe que foi fisgado não será classificado para o
Campeonato.
Art. 10º - CEVA
Fica proibido qualquer tipo de ceva, sendo que esta infração será punida com o afastamento do
participante da competição por um período de 03 (três) horas.
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Art. 11º - AJUDA DE TERCEIROS
Na retirada do peixe, o participante poderá contar com a ajuda dos Fiscais ou de seu Acompanhante
para retirada do peixe, sempre com o uso do Pulsar e também para não deixar as linhas se enrolarem. É
expressamente proibido por parte de terceiros colocar a mão na vara que esta com o peixe fisgado, caso
isto aconteça, o peixe que foi fisgado será solto sem ter o seu peso computado para a competição.
§ 1º: Caso o Participante venha ser uma Pessoa Idosa, ou portadora de qualquer Necessidade

Especial, e Crianças de Idade entre 07 até 13 Anos, os mesmos poderam contar com a ajuda
de seu Acompanhante para realizar : Colocação de Iscas, Arremessos, Fisgar o Peixe,
Trabalhar o peixe com a vara e retirá-lo de fora dágua. Assim sendo, o Acompanhante
também deverá estar usando a Camisa do Campeonato para poder pescar e auxiliar o
Participante.
Art. 12º- PESAGEM DE PEIXES
Todos os Peixes fisgados , serão pesados, valendo assim para acumulo de quilos durante o período do
Campeonato. O vencedor do Campeonato será aquele cuja a soma total em quilos for a maior.
A - Cada Participante deverá levar um Saco Perfurado para colocação de Peixes menores, abaixo de
500 gramas, mantendo-os vivos dentro da água até que se faça a pesagem dos mesmos. Esses peixes
que estão armazenados nos sacos, deverão ser pesados assim que completarem em média um total de
aproximadamente de até 02 Kilos.
Art. 13º - RETIRADA DO PEIXE FISGADO
a) O participante estando com o peixe fisgado, caso seja extremamente necessário, poderá sair de
seu Box para efetuar a retirada do mesmo e os demais participantes deverão facilitar a sua
retirada, colaborando assim com o colega pescador, recolhendo suas linhas caso tenha
necessidade.
b) Caso o peixe fisgado enrosque na linha ou anzol de outro Participante, o mesmo valerá para
pesagem.
c) Serão válidos para a pesagem os peixes que estiverem fora do lago e os que estiverem em
processo de retirada da água após o aviso de término da competição.
Art. 14º - FATALIDADE COM PEIXE:
Caso haja uma fatalidade com o peixe: Exemplo o peixe embuchar a isca, anzol na guelra, mau
manuseio, queda do peixe, retirada inadequada do peixe da água, entre outros, estes peixes entrarão no
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somatório do pescador e caso o proprietário do Pesque & Pague quiser ficar com o peixe para consumo
a preferência é dele, caso ele não queira o pescador poderá leva-lo, após efetuar o pagamento do mesmo
conforme tabela de preço estipulada para cada espécie do pesqueiro.
Art. 15º - DEVOLUÇÃO DOS PEIXES
A) Todos os peixes capturados durante o Campeonato deverão ser devolvidos com vida ao lago.
B) Não deixar o peixe em superfície áspera se debatendo
C) Não colocar a mão na Guelra do peixe
D) Não soltar o peixe que estiver sangrando ou com os olhos perfurados pelo anzol. Somente os
Organizadores e Fiscais determinará a soltura.
Art. 16º - BEBIDAS ALCOÓLICAS
§ 1º - O Participante que ingerir bebidas alcoólicas em excesso, caracterizando embriaguez, será

suspenso da competição.
§ 2º- Fica expressamente proibida a Entrada de Alimentos , Bebidas e a realização de churrascos.

Art. 17º - PREMIAÇÃO
A Premiação, será logo após a apuração dos resultados da competição, com a entrega dos Prêmios e
Troféus.
Serão 10 (Dez) Participantes Classificados na seguinte ordem:
1º Lugar: R$ 1.300,00 ( Hum mil e trezentos reais ) em dinheiro e 01 Troféu.
2º Lugar: R$ 600,00 ( Seiscentos reais ) em dinheiro e 01 Troféu.
3º Lugar:. R$ 300,00 ( Trezentos reais ) em dinheiro e 01 Troféu.
4º ao 10º Lugar: Receberão 01 Troféu
A partir do 11º Colocado receberão uma Medalha de Participação
PRÊMIOS EXTRAS:
1º- Prêmio Extra: Para o Participante mais Jovem: 01 Troféu
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2º- Prêmio Extra: Para o Participante mais Idoso : 01 Troféu
3º- Prêmio Extra: Sorteio através do Globo de Pedras de R$ 200,00 ( Duzentos reais ) em dinheiro,
para os Participantes presentes na entrega da Premiação.
4º- Prêmio Extra: Sorteio através do Globo de Pedras de : 01 Óculos de Sol e 01 Relógio de Pulso,
para os Participantes presentes na entrega da Premiação.
Observação: O Sorteio do 3º e 4º- Prêmios Extras, será realizado durante a entrega das Premiações. Só
participará do sorteio os Inscritos no Campeonato que estiverem presentes na entrega das premiações.

CRITÉRIOS PARA DESEMPATES:
Caso haja empate em qualquer colocação, o critério para desempate será o seguinte:
a)- Haverá um sorteio de Pedras, através do Globo, tendo em seu conteúdo todos os números
correspondentes aos números de inscrições realizadas.
b)- Os participantes que passarão pelo sorteio, terão a liberdade de escolher entre si, a ordem do
sorteio, ou seja, quem será o primeiro e o segundo a ser sorteado.
c)- Caso nenhum deles se manifestarem pela ordem do sorteio, o mesmo acontecerá pela ordem
numérica de sua inscrição.
d)- Assim sendo, o Ganhador será aquele cuja sua Pedra for de número Maior Sorteada
Art. 18º - SOBRE O REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO
O organizador disponibilizará o regulamento da competição aos participantes do Campeonato, através
do site: www.amigospescadores.com.br , onde o mesmo poderá ser impresso. Caso seja necessário efetuar
alguma alteração no regulamento, essas poderão ser efetuadas em caráter excepcional.
Caso ocorra durante a competição, algo que não esteja no regulamento, o Organizador, soberano que é,
decidirá o rumo a ser tomado.
Art. 19º - DISPOSIÇÕES GERAIS
§ 1º - Os materiais de pesca em geral: ( Anzois sem a fisga, Varas de Mão, Molinetes, Carretilhas,
Pulsar, Passaguá ), transportes e outros de caráter individual, serão de responsabilidade de cada
participante.
§ 2º - A nenhum participante será dado o direito de Desconhecer o Regulamento, do qual poderão ter
cópia através do site: www.amigospescadores.com.br .
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§ 3º - O organizador será soberano para dar destino á competição. Ele decidirá sobre quaisquer
ocorrências ocorridas no dia da pescaria.
§ 4º - O Organizador do Campeonato e o Proprietário do Estabelecimento onde se realizará a
competição, não se responsabilizarão por perdas, roubos ou danos materiais e físicos ocorridos com os
Participantes, Expectadores e Visitantes, antes,durante e após a Competição. Os Participantes ao se
inscreverem submetem-se ao disposto neste Regulamento.
§ 5º - AGRESSÃO VERBAL : Suspensão do Participante da Competição por 02 (duas) horas.
AGRESSÃO FÍSICA: Eliminação e Desclassificação do Participante do Campeonato e
Expulsão do Grupo dos Amigos Pescadores.
Art. 20º - Fica expressamente proibida a utilização deste regulamento em outras competições de Pesca
Esportiva sem a autorização do Proprietário do site www.amigospescadores.com.br
Art. 21º - O 2º Campeonato de Pesca Esportiva do Recanto da Tilápia Restaurante e Pesque e Pague ,
será instruído pelo presente regulamento e o descumprimento das normas nele estabelecidas implicará
na Suspensão ou Desclassificação do Participante.
Art. 22º - Cada Participante inscrito deverá ter seu próprio ( PULSAR) para pegar o peixe, ficando
assim cada Participante responsável para levar o peixe para ser pesado. Desta forma, Organizador e
Fiscais não terão a obrigação de se deslocarem para recolher os peixes fisgados para serem pesados.
Art. 23º - Os casos omissos no presente regulamento serão analisados e definidos pelo Organizador e
das suas decisões não caberá recurso.

Manhuaçu/MG, 28 de Maio de 2018
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