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REGULAMENTO DO CAMPEONATO PAULISTA 
 

DE PESCA DE 2019 
 

 

 
1- DAS PROVAS, PONTUAÇÃO LOCAIS E OUTRAS ESPECIFIDADES : 

 

 

1.1- O Campeonato Paulista de Pesca será composto por 5 (cinco) provas, com início 

aproximado às 08h00, nos seguintes locais e modalidades de pontuação: 

1.1.a) 3 (três) provas com pontuação 2x1 (2 pontos por peça e 1 ponto para cada 100g ou fração), 

sendo limitado a 2 kg por peça o peso do pescado para efeito de pontuação, ou seja, um pescado de 3 kg 

pontuará 22 pontos, sendo que o peso total valerá somente para proclamação de maior peixe; 

distribuídas na Praia de Massaguaçu (Caraguatatuba), na Praia de São Francisco/Arrastão (São 

Sebastião), e na Plataforma Marítima de Mongaguá; 

1.1.b) 2 (duas) provas com pontuação 20x1 (20 pontos por peça e 1 ponto para cada grama), sendo 

nessa modalidade de pontuação, será considerado o peso por peça no máximo 500g para efeito de 

pontuação, valendo o peso total somente para proclamação de maior peça (por ex., um pescado de 3kg 

somará 520 pontos = 20 pontos pela peça mais 500 pontos pelo peso); e se realizarão na Praia das 

Gaivotas (Peruíbe), e na Praia do Perequê (Guarujá). 

1.2-  Em ambas as modalidades de pontuação, a arraia independentemente de seu peso, 

somará 500g acrescido da pontuação por peça respectiva à prova; o atleta que a capturar, deverá, tão 

logo colocada a seco, convocar seus vizinhos de boxe para testemunhar sua captura, e imediatamente 

devolve-la ao mar. O atleta, na pesagem, deverá informar a captura da(s) arraia(s), e as testemunhas. O 

árbitro deverá verificar a veracidade do alegado, e em caso positivo, acrescentar na pontuação o 

resultado da(s) arraia(s). 

1.3- As provas do Campeonato Paulista de Pesca serão de arremesso, em água salgada, na 

modalidade de fundo, variada, sem limitações de tamanho mínimo de peixes, ressalvando tamanhos 

maiores especificamente previstos em Portarias do MAPA/IBAMA, sendo os mais comuns: robalo peba 

(30 cm), robalo flecha (50 cm), badejo (23 cm), anchova (35 cm), linguado (35 cm), peixe-espada (70 

cm), corvina (25cm), betara (20cm), bagre (12cm), sendo proibida a captura de cação viola ou anjo, 

garoupa e mero de quaisquer tamanhos, além de respeitar a tabela das espécies em extinção, conforme 

Portaria MMA nº 445/2014. Ainda, ressalva-se que se for exigido pelo MAPA/ IBAMA que outras 

espécimes sejam protegidas, serão acatadas as instruções pela FPPL.  

1.4- Todos os peixes capturados pontuarão, com exceção daqueles que notadamente 

produzem enzimas prejudiciais à saúde, por exemplo: amboré e similares, peixe-macaco, peixe sapo e 

baiacu espinho. 

1.5- O atleta que capturar peça de grande porte (acima de 1 kg) terá acrescido o prazo adicional de 

10min para coloca-la a seco. Deverá o atleta comunicar seus vizinhos de boxe do início desse tempo 

adicional. Esse tempo adicional será aferido pelos vizinhos de boxe ou pelo árbitro, se presente. Por 

conta e risco do atleta do tempo adicional que invalidará a peça caso esta não tenha 1 kg ou mais. 
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1.6- Na prova da Plataforma, todos os atletas poderão receber auxílio na utilização de puçá, o que 

poderá ocorrer tão somente entre atletas participantes da prova. Nas demais provas do Campeonato 

Paulista, o auxílio é proibido. 

1.7- Após a solenidade de abertura de cada prova, quando houver, o atleta poderá dirigir-se ao 

boxe em que irá pescar, quer no início, quer no final, utilizando-se de veículo. O veículo deverá ser 

utilizado única e exclusivamente para ir e voltar do boxe, não sendo admitida a utilização do mesmo no 

curso da prova, seja para mudar de boxe, ou para retirar ou depositar material, e etc. 

1.8- Não poderá o atleta deixar o seu boxe sem prévia autorização do árbitro, e na ausência deste, 

aos seus vizinhos de boxe.  

1.9-  As datas das provas serão discutidas pela Diretoria Técnica e aprovadas pela Diretoria 

Executiva da FPPL, e publicadas oportunamente no calendário estadual. 

1.10- Na hipótese de uma ou mais provas não puderem ser realizadas nos locais 

predeterminados por motivos alheios, os Clubes participantes do Campeonato do exercício em curso, e 

com direito a voto, decidirão o(s) novo(s) local(is) em assembleia geral presencial ou virtual, por 

maioria simples. 

1.11-  Para o Campeonato Paulista Interclubes de Pesca não haverá descarte, porém, para o 

Campeonato Paulista Individual, haverá 1 (um) descarte. 

1.12- Cada prova terá a duração de 4 (quatro) horas de pesca, divididas em 3 (três) etapas de 

1h20 (uma hora e vinte minutos) cada uma, com intervalo entre as etapas de 20 (vinte) minutos para 

troca de boxes. Excetua-se a prova na Plataforma, que poderá ser dividida em 4 (quatro) etapas de 1h 

(uma hora) cada uma, com intervalo de 15 (quinze) minutos para troca de boxes, caso autorizado o uso 

das quatro faces da Plataforma (duas laterais e frente direita e esquerda). Considerando que Masculino, 

Master e Feminino estão setorizados, todos terão mesmos sorteios e corridas, assim como o juvenil. 

1.13- Antes do início da prova, haverá um primeiro sinal sonoro (fogos de artifício ou similar), 

que será de advertência dos 5 minutos que a antecede, iniciando-se efetivamente a prova ao segundo 

sinal sonoro. Excetuando-se os sinais do início da prova (dois tiros, com intervalo de 5 minutos entre 

um e outro), cada término e reinício das etapas será sinalizado através de um único sinal sonoro cada 

um. 

 

2- DAS CATEGORIAS, INSCRIÇÃO E, SORTEIO PARA AS PROVAS: 

 

 

2.1- Os Campeonatos Paulista de Pesca Individual e Interclubes serão disputados na mesma 

raia, simultaneamente, com separação geográfica para as categorias seguintes: (a) Masculina; (b) 

Máster; (c) Juvenil, e Incentivada/Iniciante; (d) Feminina; nessa ordem da esquerda para a direita de 

quem olha para o mar.  

2.2-  Entre as categorias Masculina e Master, estas se revezarão no sorteio, ora iniciando uma, 

outrora iniciando a outra. 

2.3-  A distribuição dos atletas será dividida por setores, sendo 3 (três) setores para a 

categoria Masculina; 3 (três) setores para a categoria Máster; setor único para a categoria Juvenil e 

Incentivada/Iniciante; e, 2 (dois) setores para a categoria Feminina.  

2.4-  Para o enquadramento em categorias etárias, assim consideradas aquelas até o início da 

primeira prova do Campeonato Paulista, até os 18 anos, a categoria será obrigatoriamente Juvenil; para 

as demais, poderá o atleta optar pela categoria Masculina (entre 18 e 55 anos) ou pela categoria Máster 

(acima de 55 anos de idade). Para a categoria Incentivada/Iniciante, serão consideradas as crianças com 

até 12 (doze) anos de idade, que poderão pescar e receber auxílio de um adulto. 
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OBS: Considerando as regras aprovadas pela CBPL/NPB, que aderiu às faixas etárias do 

Sulamericano, o decidido em Assembléia da FPPL e na sequencia, posicionamento dos Clubes, 

proceder-se-á da seguinte maneira: participação das seletivas para formação da Seleção Juvenil Paulista, 

todos os atletas da faixa etária entre 12 (doze) e 21 (vinte e um) anos de idade, independentemente de ter 

ou não participado da categoria Juvenil no Campeonato Estadual, e a Seleção será composta nos moldes 

para a formação das demais categorias. De outro lado, ressalta-se que em outras competições que não o 

Campeonato Paulista, a faixa etária do Juvenil será de acordo com o regulamento do evento. 

2.5-  Para o Campeonato Paulista de Pesca Individual, o atleta, através de seu respectivo 

Clube, informará a categoria que disputará (Masculina ou Máster), devendo o Clube fornecer a relação 

de seus atletas à FPPL, por categorias, com nomes completos, nº do CPF, data de validade da respectiva 

licença de pesca, até o dia 11 de Março de 2019, observando o disposto no item 2.4. Havendo 

divergência no enquadramento de categoria, a opção do atleta prevalecerá, devendo este informar 

definitivamente qual a categoria que escolheu até ANTES DE INICIADA A PRIMEIRA PROVA, para 

que seja providenciada a correção, e este venha a pescar no setor da categoria que definiu. Estando já 

realizado o sorteio, caso haja divergência entre o boxe sorteado e a categoria escolhida pelo atleta, este 

ocupará o boxe previamente determinado por ocasião do sorteio, para atletas como no caso ora 

retratado; e, na sequencia, os demais não sorteados, independentemente do motivo, o serão também de 

acordo com os boxes previamente determinados quando do sorteio. Não o fazendo o atleta, e pescando 

em setor outro que não o da sua opção, prevalecerá a categoria do setor disputado.  

2.6-  O sorteio dos boxes será sempre antecipado, realizando-se preferencialmente na terça-

feira que antecede a prova, junto à sede da FPPL, onde dirigentes de clubes e atletas, querendo, poderão 

participar, o que se recomenda. 

2.7-  O sorteio dos boxes será de forma dirigida para as categorias MASCULINA, MASTER 

E FEMININA, e para todos os respectivos setores, evitando-se que o Clube tenha seus atletas sorteados 

de forma aglomerada (distribuição dos atletas de um Clube junto a todos os setores). 

NOTA: Os clubes deverão indicar a sequência de sorteio dos seus atletas, a cada etapa do 

Campeonato Paulista de Pesca. Não o fazendo para a primeira prova, serão sorteados os atletas em 

ordem alfabética; não o fazendo para as demais etapas, seguir-se-á a ordem eventualmente informada 

pelo clube na prova anterior.  

2.8- Para a classificação Individual dos atletas por setor, serão considerados, em cada setor, 

os vencedores (um de cada setor), onde serão apurados os primeiros colocados, os segundos, os terceiros 

e assim sucessivamente até o último colocado e atribuído a pontuação respectiva de acordo com a tabela 

de pontos COSAPYL. 

2.9- Para a classificação Interclubes concorrerão todos os atletas, sem indicação prévia de 

nomes:  

a) Categoria Masculina – pontuarão 3 atletas, sendo um atleta melhor classificado de cada setor;  

b) Categoria Máster – pontuarão 3 atletas, sendo um atleta melhor classificado de cada setor, e;  

c) Categoria Feminina – pontuarão 2 atletas, sendo uma atleta melhor classificada de cada setor. 

2.10-  Não importa se um Clube concorrer com menos atletas; somarão pontos os atletas que 

participaram. Não havendo atletas, ou se em número inferior na categoria, o ausente/faltante pontuará 

zero, e para atleta que participou, porém não obteve pontuação (porque não pescou nenhum peixe) será 

atribuído o ponto subsequente ao último classificado (se masculino, o último do masculino que pontuou 

para o interclubes menos 1; se feminino, a última classificada que pontuou para o interclubes menos 1, 

idem para o máster). Sendo mais de um Clube nessa situação, essa pontuação será utilizada para tantos 

quantos o forem. OU SEJA, TODOS OS CLUBES TERÃO PONTUAÇÃO NO CAMPEONATO 

INTERCLUBES, MESMO QUE COM UM ÚNICO ATLETA. 
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 Obs.: Critério para desempate individual geral por etapa e fazer a diferenciação na pontuação os 

classificados em cada setor, atribuindo pontuação diferenciada na fração para cada classificação, por 

exemplo:  

 

1º do setor 1 com 10 peças    2º do setor 1 com 9 pçs  

1º do setor 2 com 9 peças   2º do setor 2 com 4 pçs  

1º do setor 3 com 11 peças    2º do setor 3 com 5 pçs  

 

A classificação será a seguinte:  

1º - 1º do setor 3 – Cosapyl 20,0003   4º - 2º do setor 1 – Cosapyl 19,0003 

2º - 1º do setor 1 – Cosapyl 20,0002   5º - 2º do setor 3 – Cosapyl 19,0002  

3º - 1º do setor 2 – Cosapyl 20,0001   6º - 2º do setor 2 – Cosapyl 19,0001 

 

E assim sequencialmente. Note que a pontuação COSAPYL é meramente ilustrativa. Assim, 

espera-se que, ao final do campeonato, não haja empates; em havendo, aplicar-se-ão os critérios de 

desempate previstos neste regulamento. 

2.11- Ao término de cada prova, separam-se os atletas dos clubes melhor classificados em 

cada setor, e que pontuarão para o Campeonato Interclubes, reclassificando-se os atletas, por setor, para 

atribuição da pontuação COSAPYL correspondente ao número de Clubes inscritos (por exemplo, se 

forem 7 Clubes, o primeiro do setor receberá COSAPYL 7 e frações, o segundo 6 e frações, e assim por 

diante, em cada setor). Apurados os pontos do Clube, e se forem 7 Clubes inscritos, teremos 7 pontos 

para o Clube vencedor, 6 para o vice, e assim sucessivamente. 

2.12-  Em caso de empate na classificação por prova no setor, quer para as categorias 

individuais, quer para interclubes, obedecer-se-ão os seguintes critérios para desempate, pela ordem: em 

primeiro lugar, pela maior quantidade de peixes; em segundo, pelo maior peso total; em terceiro, pela 

peça de maior peso. 

 2.13- Em caso de empate na classificação final do Campeonato, o desempate será definido 

pela seguinte ordem:  

(a) em primeiro lugar, ganhará quem teve o melhor descarte;  

(b) o segundo critério é quem pegou a maior quantidade de peixes, inclusive da prova descartada;  

(c) em terceiro lugar, pelo peso total de todas as peças do ano;  

(d) em quarto lugar, pela peça de maior peso do ano;  

(e) persistindo o empate, proceder-se-á a sorteio; 

(f) as regras acima valem para o campeonato interclubes, exceto o item “a”. 

 

3- DA ORGANIZAÇÃO:  
 

3.1-  Cada Clube terá a responsabilidade pela montagem e desmontagem da raia; boxes de 

aproximadamente 12m nas praias onde for possível; montagem da barraca da comissão/pesagem, de 

preferência no centro da raia, exceto na Plataforma; e pelo mais que vier a ser decidido antes dos inícios 

dos Campeonatos. Os materiais necessários (barraca, mesa, balança, placas numeradas para demarcação 

de boxes, etc.) deverão ser retirados pelo Clube, e devolvidos em ordem e limpos na sede da FPPL, ou o 

que vier a ser combinado pelos interessados. 
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3.2-  Os Clubes responsáveis pela organização das provas do Campeonato Paulista de Pesca 

de 2019 serão:  

- Praia das Gaivotas, em Peruíbe: Clubes Gaivota e Santista (variada 20x1);  

- Praia de Massaguaçú, em Caraguatatuba: Suzanpesca (variada 2x1);  

- Praia do Perequê, em Guarujá: Clubes Santista e Guarujá (variada 20x1); 

- Praia de São Francisco/ Arrastão: Equipesca de Mauá e Clube Brasa (variada 2x1);  

- Plataforma de Mongaguá: Clubes Brasa e Equipesca de Mauá (variada 2x1). 

3.3- O(s) Clube(s) que, responsável(is) pela organização da prova, venha(m) a deixar de faze-lo, 

ou o faça(m) de forma irregular, deixando de cumprir os padrões aceitáveis em relação à sua 

organização, montagem, desmontagem das raias, e não cumprir o horário razoavelmente aceito e 

costumeiro, será(ão) apenado(s) com a perda de pontos no evento, pontuando apenas os atletas do(s) 

Clube(s) em questão na categoria individual; assim, a pontuação para o Campeonato Interclubes será 

igual a zero. A declaração da penalidade será de ofício, pelo Presidente da FPPL, ou por quem suas 

vezes fizer. 

3.4- O atleta poderá apresentar e acompanhar, pessoalmente, somente um único saco de pescado 

para contagem e pesagem, podendo também, querendo, conferir as anotações da respectiva súmula. . 

Para tanto, o Árbitro ou pessoa por ele designada fornecerá uma senha numérica, para que seja 

respeitada a ordem de chegada à mesa de pesagem. O atleta que desejar mais que uma senha poderá 

receber outra(s), desde que destinadas a membros de sua própria família (por ex.., para pai, mãe, irmão, 

marido/mulher), mas cada qual deverá apresentar somente um saco para pesagem quando chamada sua 

senha. 

3.5-  Antes do início da pesagem de acordo com a ordem das senhas numéricas, serão pesados 

todos os sacos de pescado dos atletas pertencentes ao(s) Clube(s) encarregado(s) da organização da 

prova. Somente após pesagem de todos os sacos de pescado destes iniciar-se-á a chamada pelas senhas 

distribuídas aos atletas dos demais Clubes.  

3.6- Após a apuração (contagem e pesagem), não serão aceitas reclamações ou impugnações em 

relação à quantidade ou peso do pescado. Na eventualidade de divergência, esta poderá vir a ser 

dirimida pelo(a) atleta vizinho, ou por planilha paralela da FPPL, caso venha esta a ser instituída. 

Ausente qualquer dessas confirmações prevalecerá o efetivamente anotado na súmula individual do(a) 

atleta.  

3.7- O(a) atleta está ciente que, ao entregar o seu pescado, não poderá, em hipótese alguma, 

reivindicá-los, visto que todos os peixes, sem exceção, serão destinados a doação, a critério da FPPL. 

3.8-  O Clube responsável pela organização deverá providenciar, também, a apuração dos 

resultados da respectiva prova, transmitindo as planilhas à FPPL, na pessoa de seu Presidente, no 

curso da semana subsequente. 

3.9-  Na hipótese de vir a FPPL a contratar alguém para transporte, montagem, desmontagem 

e limpeza dos materiais necessários para a realização das provas de pesca (barraca, estacas, plaquetas, 

etc.), os Clubes continuarão responsáveis pelas demais atividades, notadamente contagem e pesagem do 

pescado, anotações nas súmulas individuais, recomendando-se que os demais Clubes designem, a 

cada prova, um anotador para acompanhar as apurações. 
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4- DO EXERCÍCIO DA PESCA E DO MATERIAL DESPORTIVO: 

 

 4.1-  A isca permitida será somente o camarão, cabendo a cada atleta examinar sua isca, para 

que não se encontre peixe(s) que eventualmente venha junto com esta, sob pena de desclassificação 

sumária. Sem prévio aviso, haverá fiscalização pessoal (atleta e material inclusive caixas e isopores, 

porta iscas, e etc.), pelo Árbitro Geral ou seus auxiliares, um a um, ou por amostragem, antes ou durante 

o evento. Eventualmente havendo peixe(s) misturado(s) à isca ou em qualquer outro local não 

permitido, o(a) atleta será sumariamente desclassificado. 

 4.2-  O concorrente poderá utilizar um material por vez em ação de pesca (vara de qualquer 

tamanho, com molinete ou carretilha, e chicote com dois anzóis e chumbada). Poderá, ainda, a seu 

critério, manter na reserva até duas varas montadas com molinete ou carretilha, a linha passada, snap 

amarrado, chicote montado com chumbo SEM ANZÓIS. Será permitido manter chicotes com anzóis 

iscados na reserva (varal), podendo o atleta recolher seu material, e mesmo havendo peixe(s), trocar o 

chicote e arremessar à água; mas, imediatamente após, os peixes capturados deverão ser retirados dos 

anzóis e colocados no balde com água. Caso o atleta venha a recolher novamente sua linha, e ainda não 

tenha retirado dos anzóis e colocado no balde o(s) peixe(s) anteriormente capturado(s), estes serão 

invalidados. 

4.3- Será permitido o uso de flutuadores com no máximo 15mm de tamanho, na linha da 

pernada, conforme regulamento da CBPL/NPB. As chumbadas deverão ser metálicas, e de densidade 

negativa em relação à água. 

4.4- É proibido ao atleta manter, junto a seu corpo, o saco de pescado, ou “copinho”, balde, 

etc., para colocar o(s) peixe(s) capturado(s), ou mesmo colocá-lo(s) nos bolsos, avental, ou similares. 

Todos os peixes, sem exceção, deverão ser retirados dos anzóis e depositados em seu balde, de uso 

obrigatório, e sempre que possível com água fresca (renovada a cada troca de boxe, visando a 

conservação do pescado), e ao final de cada etapa, deverão ser colocados LIMPOS, ISENTOS DE 

AREIA, no saco fornecido pela organização, e lacrado, para somente após sair de seu boxe, sob pena de 

invalidação, pelo Árbitro ou seus auxiliares, de todas as peças não lacradas. 

4.5-  Ao final da prova, o(a) atleta deverá informar ao atleta vizinho a quantidade de peças 

capturadas, e apresentar seu saco de pescado para colocação do lacre, que será feita ou acompanhada 

por este(a) atleta vizinho, com um lacre diferenciado entregue pelo Árbitro ou seus auxiliares, no 

decorrer da prova.  

4.6- É proibido ao(à) atleta comunicar-se por telefone celular, rádio, e etc. assuntos referentes 

à prova e dentro do possível, deverão manter acompanhantes e familiares a uma distância razoável. 

4.7- É expressamente proibido o engodo (ceva). Não jogar iscas n’água. Será considerado 

engodo cuspir na água, colocar iscas exageradas para as características da prova em apenas um dos 

anzóis; esmagar animais (siri, iscas, etc.) e deixar no chão para serem levados pelas ondas.  

4.8- É passível de punição, no curso da competição, molestar os concorrentes com manobras 

de seu equipamento; provocações verbais; ofensas pessoais; portar-se de maneira inconveniente ou 

adotar atitudes contrárias aos bons costumes ou antidesportivas. Aquele(s) que o fizerem, poderão, 

entendendo o Árbitro, adverti-lo(s) verbalmente ou, de acordo com a gravidade e obedecendo a 

razoabilidade, desclassifica-lo(s) sumariamente. 

4.9-  Compete a todos e a cada um fiscalizar os demais concorrentes – todos são fiscais de 

todos. Quaisquer irregularidades deverão ser denunciadas ao Árbitro e, se possível, com a participação 

de, no mínimo dois atletas que presenciaram a irregularidade.  
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5- DA PREMIAÇÃO: 

 

 5.1- A premiação do Campeonato Paulista de Pesca será:  

 a) Por prova: uma medalha para o(a) campeão(ã) de cada prova, e de cada categoria (masculina, 

master e feminina). Na hipótese do atleta ganhar mais de uma prova, fica estabelecido que ganhará 

somente uma  medalha com indicação dos méritos. 

 Para os atletas da categoria juvenil, não havendo disputa (se somente um atleta vier a participar), 

haverá premiação de participação, já na categoria iniciante todos receberão medalhas de participação. 

 b) Os dois primeiros atletas com idade superior a 65 anos de idade não premiados na categoria 

máster: um troféu para cada um; 

 c) Maior peça do ano de todas as etapas e de todas categorias do Campeonato Paulista de Pesca, 

um troféu; 

 d) Nas categorias individuais, a premiação anual (final) será: 

 d.1- Categoria Masculina: troféu para campeão, vice-campeão e 3º lugar; e medalha do 4º ao 10º 

colocados; 

 d.2- Categoria Master: troféu para campeão, vice-campeão e 3º lugar; e medalha do 4º ao 10º 

colocados; 

 d.3- Categoria Feminina: troféu para campeã e vice-campeã; medalha da 3ª a 5ª colocadas; 

 d.4- Categoria juvenil: troféu para campeão e vice-campeão; medalha para os demais atletas. 

 e) No Campeonato Interclubes por categorias, a premiação será para o Clube campeão e vice-

campeão (um troféu para o Clube e medalhas para os atletas); 

  f) No Campeonato Interclubes, será premiado o Clube campeão geral da pesca, e medalhas para 

os atletas (apurado pela somatória da classificação do Clube nas categorias Masculina, Master e 

Feminina), atribuindo-se pontuação COSAPYL pelo número de Clubes). 

 

 

6- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

 

 

6.1-  Em todos os eventos, os(as) atletas deverão participar, não importando a que título, 

devidamente uniformizados (camiseta, calção ou bermuda, agasalho), e de forma semelhante entre os 

componentes do Clube (com mesmos modelos e emblemas, inclusive em relação aos bonés, quando 

utilizados), permitida eventuais diferenças de tipo de tecido, emblemas bordados ou silkados, ou 

descoloração de tecido (uniforme mais usado, em confronto com um novo), devendo assim permanecer 

até o término do evento. Aos infratores será aplicada a pena de desclassificação.  

6.2-  Todos os(as) atletas só poderão participar de qualquer evento desde que em situação 

regular com a FPPL e seu respectivo Clube, SENDO DE RESPONSABILIDADE DE CADA ATLETA 

PORTAR SEU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E LICENÇA ANUAL DE PESCA 

VÁLIDA. A falta de licença de pesca válida será motivo de desclassificação do atleta, que será 

convidado a retirar-se da prova, independente de eventuais sanções a que estiver sujeito 

individualmente, aplicada pelos órgãos competentes. 
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6.3-  Os Árbitros que oficiarem nas provas dos Campeonatos Paulista, serão os integrantes da 

Comissão Estadual de Arbitragem desta FPPL, os quais deverão se ater ao presente Regulamento, ao 

Código de Regras, Condutas e Justiça da FPPL, às instruções e decisões da FPPL, e a esta encaminhar 

relatório e respectiva súmula, com todas as ocorrências havidas, abrangendo a sua competência e 

autoridade sobre o evento quando transmitido o comando pelo representante legal da FPPL, ou quem 

suas vezes fizer, e concluídos seus trabalhos ao término da pesagem e contagem de todas as peças 

capturadas pelos concorrentes. 

6.4-  Antes do início da prova, e na eventualidade de más condições do tempo ou do mar, que 

possam prejudicar a sua realização, caberá aos Clubes a decisão de sua realização ou não, através de 

votação no próprio local, antes do início previsto. Iniciada a prova, e prejudicada a sua continuidade até 

o seu final, esta será declarada encerrada pelo Árbitro, e considerada válida independentemente do 

tempo decorrido, e da quantidade de peixes capturados. 

6.5- Iniciada a prova, competirá ao Árbitro resolver, no ato, situações pertinentes a 

ocorrências fáticas; cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento, nesse sentido, suas decisões serão 

absolutas. Todavia, quando versarem sobre dúvidas, omissões e interpretações do Regulamento, das 

regras e códigos desportivos, ou normas decorrentes de decisão de assembleia ou da Diretoria 

Executiva; ou ainda quando ausente o Árbitro, essas questões serão dirimidas por uma comissão 

formada por um representante da FPPL que a comandará, e por um representante de cada Clube 

participante do evento que queira fazer parte da comissão, colhendo-se o voto dos Clubes, e a decisão 

será a da maioria. Havendo empate, o representante da FPPL que a comandou e organizou dará o voto 

de minerva. Essa comissão será iniciada de imediato ao término do evento; o Árbitro e quem do evento 

participou, estará obrigado a prestar os esclarecimentos e falar sobre os fatos que conhecer, sob pena de 

considerar-se a não-colaboração como atitude antidesportiva. 

6.6- O presente Regulamento, após o início da primeira prova, não poderá ser alterado, com 

exceção de imposição legal. 

6.7- Para o Campeonato Paulista de Pesca, será obedecido o presente Regulamento, cujos 

termos decididos pelos Clubes participantes, e tendo como base as atuais regras da CBPL/NPB. 

Havendo alterações em regras da CBPL/NPB quando já iniciado o Campeonato Paulista, essas, em 

hipótese alguma, serão consideradas ou interferirão no presente Regulamento. 

6.8- A FPPL não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais (por ex., lesões corporais 

ou morte, extravio, ou roubo/furto de materiais de concorrentes e/ou participantes, e etc.), ocorridos 

antes, durante e após a realização dos eventos.  

6.9- A participação de qualquer atleta significa conhecimento, concordância e 

aceitação de todas as previsões do presente Regulamento, bem como de todas as contidas no 

Código de Regras, Condutas e Justiça da Federação Paulista de Pesca e Lançamento- FPPL. 


