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III PESCA VIVA MASTERS BRASIL 2020 

FISHING TOURNAMENT 

 

 

PROVA DE PESCA DE PRAIA – DUPLAS 

 

PRAIA DAS RUÍNAS – PERUIBE - SP 

Dias 30  e 31 de maio de 2020 

 

Coordenação: CBPL-NPB – Confederação Brasileira de Pesca e Lançamento – Nova 

Pesca Brasil 

Supervisão: FPPL – Federação Paulista de Pesca e Lançamento 

Promoção: Clubes Gaivota e CPEVAP - Clube dos Pescadores do Vale do Paraíba  

Arbitragem: CA – Comissão de Arbitragem da FPPL 

Patrocinador: PescaViva – Pescados Hasegawa 

Sede da prova: A ser definido 

 

REGULAMENTO PARTICULAR 

 

1 – OBJETIVOS 

 

A prova de Pesca, PESCA VIVA MASTERS BRASIL 2020 FISHING TOURNAMENT, 

tem por finalidade desenvolvimento da pesca desportiva voltada para todos os pescadores 

de praia. A prova será de dupla modalidade variada de arremesso, de fundo, de terra 

firme. 

Esta prova vem incentivar a pesca de praia de competição no Brasil com a captura de 

espécimes maiores com liberação dos peixes vivos. 

Os peixes válidos serão medidos e logo a seguir liberados pelos fiscais dos boxes.  

 

2 – Cronograma 

 

– Recepção, dia 29 de maio, sexta-feira, à partir das 17h na sede da prova. 

– Solenidade de Abertura e sorteio dos boxes dia 29 de maio de 2020, à partir das 19 

horas na sede da prova. Após sorteio será oferecido um coquetel aos participantes. 

– Início da Prova de sábado, dia 30 de maio, às13 hs; 

– Final da Prova de sábado, dia 30 de maio, às 17:30 hs; 

– Início da Prova de domingo, dia 31 de maio, às 7:30 hs; 

– Final da Prova de domingo, dia 31 de maio, às 12:00 hs; 

– Final das apurações e premiação, 31 de maio, às 15:00 hs na sede da prova. 
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3 – Duração da prova 

 

A prova de Pesca será realizada em 2 (duas) etapas de 4 horas e 30 minutos corridos 

sem intervalo, uma no sábado e outra no domingo. 

 

4 – As inscrições deverão ser feitas EXCLUSIVAMENTE no endereço abaixo: 

 

- iwato.jacinto@uol.com.br 

- Whatsapp – +55 (12) 99770-6987 

 

NOTA: Data da abertura e critério das inscrições serão divulgados nas redes 

sociais posteriormente. 

 

5 – A premiação da prova está assim distribuída: 

 

• Dupla Campeã – R$ 12.000,00 (Doze mil reais) 

• Dupla Vice Campeã – R$ 6.000,00 (Seis mil reais) 

• Dupla  3ª colocada – R$ 3.000,00 (Três mil reais) 

• Dupla  4ª colocada – R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais) 

• Dupla  5ª colocada – R$ 1.300,00 (Hum mil e trezentos reais) 

• Dupla  6ª colocada – R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) 

• Dupla  7ª colocada – R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) 

• Dupla  8ª colocada – R$ 1.000,00 (Hum mil reais) 

• Dupla  9ª colocada – R$ 900,00 (Novecentos reais) 

• Dupla  10ª colocada – R$ 800,00 (Oitocentos reais) 

• Dupla  11ª colocada – R$ 700,00 (Setecentos reais) 

• Dupla  12ª colocada – R$ 600,00 (Seiscentos reais) 

• Dupla  13ª colocada – R$ 500,00 (Quinhentos reais) 

• Dupla  14ª colocada – R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 

• Dupla  15ª colocada – R$ 300,00 (Trezentos reais) 

 

6 – Demarcação de box 

 

A pesca será exercida exclusivamente dentro dos boxes demarcados e que serão 

numerados sequencialmente da esquerda para a direita de quem olha para o mar. 

  

7 – Formação de dupla 
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Toda e quaisquer formações serão aceitos, formação de dupla de atletas de outros 

clubes ou competidor filiado com não filiado. Todas duplas formadas serão considerada 

única, sem distinção de categoria, como masculino, sênior, máster, feminino, mista e nem 

juvenil e incentivado. 

  

8 – Box e posicionamento do competidor: 

 

Limite de 100 (cem) duplas. 

 

Divididos em 5 (cinco) setores de 20 (vinte) box por setor. 

 

Nota: Cada box terá no mínimo 20 (vinte) metros, os competidores devem 

posicionar em frente a placa de sinalização do box, na direção da plaqueta, em 

hipótese alguma  posicionar com calão no espaço próximo a divisória do box, exceto para 

trabalhar o recolhimento da linha da água e/ou de peixes fisgados. 

  

9- Sorteio do box 

 

O sorteio do box será feito no dia 29 de maio de 2020, com início às 19 hs, na sede da 

prova, com presença do responsável da dupla, mediante apresentação da licença de 

pesca amadora válida para data ou comprovante de pagamento (obrigatório para todos). 

 

Caso de dupla inscrita não estar presente no sorteio, o sorteio será realizado pelos 

organizadores em sequência da chamada. 

 

Será sorteado um box para sábado e outro para domingo, independente de ser o 

mesmo box ou não no sábado ou no domingo fica valendo o sorteio. 

 

A distribuição do box terá as seguintes sequências: 

Setor A = A1, A2, A3.... até A20; 

Setor B = B1, B2, B3.... até B20; 

Setor C = C1, C2, C3.... até C20; 

Setor D = D1, D2, D3.... até D20; 

Setor E = E1, E2, E3....  até E20. 
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10 – O material para pesca:  

 

a) anzol de 1 (uma) ponta com medida mínima de abertura de 7 mm, medido da ponta 

do anzol sentido haste. (veja figura abaixo), (recomenda o uso de uma broca de 7 mm 

como gabarito); 

 

 

 

b) vara de tamanho livre, providas de molinete ou carretilhas; 

c) chicote com até 2 (dois) anzóis convencionais e de ponta única; 

d) chumbada livre, desde que com densidade maior que a água; 

e) calões livres; 

f) balde obrigatório (fornecido pela organização e devolvido aos fiscais no final da 

prova) para poder manusear o pescado com menos estress para o peixe; 

g) permitido flutuador nas pernadas dentro do padrão de no máximo 15 mm de 

diâmetro ou comprimento. 

h) É proibido, O USO NESTA PROVA, quaisquer montagens dos chicotes ou 

pernadas que contenham algum artifício que possa ser vistos como atrativos ou que possa 

adicionar engodos, SUJEITO A DESCLASSIFICAÇÃO DA DUPLA PELO ÁRBITRO DA 

PROVA. 

 

11 – Exercício da pesca 

 

Após retirar o peixe da água, competidor deve acondicionar no balde, SEM SACAR o 

anzol e pode trocar o chicote com o pescado ou trocar somente a pernada e acionar o 

fiscal de box. Enquanto aguarda o fiscal o competidor pode fazer novo arremesso. 

INDEPENDENTE DO TAMANHO DO PESCADO, SOMENTE O FISCAL DEVE 

SACAR O PEIXE DO ANZOL PARA SOLTURA. 

 

ABERTURA MAIOR QUE 7 mm 
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Importante: Somente o fiscal de box pode sacar o anzol da boca ou local onde o 

peixe foi fisgado, caso o competidor retire o anzol do peixe, a peça capturada, se estiver 

na medida mínima será invalidada, caso não,  peça será desclassificada. 

 

Após retirada do peixe da água e condicionado no balde, somente o fiscal pode 

manusear. O peixe será validado atendendo regras deste regulamento e o peixe tem que 

obrigatoriamente estar em condições de ser solto vivo. 

Caso do peixe engolir o anzol e não for possível sacar o anzol facilmente, 

obrigatoriamente o fiscal deve cortar a linha, próximo da boca do peixe e nunca deve ser 

feito tentativa de sacar o anzol embuchado para soltura. O peixe deve estar em condições 

de soltura após medições. Este processo deve ser acompanhado pelo competidor para 

confirmação do resultado. 

Observação: Na composição da dupla, é permitido o revezamento dos equipamentos 

na pesca, porém os dois componentes, obrigatoriamente devem manusear a vara de 

pesca, ou para arremesso ou para recolhimento, somente iscar anzóis e tratativas com 

fiscais não caracteriza ação de pesca da dupla.  

 

12 – Iscas 

 

As iscas da prova serão exclusivamente camarão (quaisquer espécime) morto in 

natura e sardinha, adquiridos pelos competidores. Os fiscais irão inspecionar os materiais 

das duplas e as duplas obrigatoriamente deverão dar livre acesso aos seus materiais aos 

fiscais no seu box e árbitros do evento. 

 

13 – Pontuação 

 

Serão atribuídos pontos por peixe válido, respeitando as medidas mínimas, medidos 

do focinho até a ponta mais longa do rabo. A unidade será centímetros e o total de 

centímetros convertidos em pontos. Será atribuído 1 ponto para cada 1 cm. Medição que 

ultrapassar a medida sempre será arredondada para medida logo acima. 

Arraias serão medidas pelas pontas das asas. 

 

Exemplo:  

Critério de arredondamento:  
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Espécime que mede 16 cm exatos pontua 16 pontos, outro que mede 15,1 cm terá os 

mesmos 16 pontos, ou outro que mede 15,9 cm também terá os mesmos 16 pontos e 

assim por diante. 

Observação: Pescados com 14,1 cm ou fração acima dos 14 cm NÃO se arredonda 

para 15 cm, os pescados válidos somente aqueles com 15 cm ou mais. 

 

Em caso de empate, será decidido: 

a) pela maior quantidade total de peças; 

b) pela maior peça em centímetros; 

c) por sorteio. 

 

14 – Classificação 

 

A classificação será por etapa e setor ocupado pela dupla, pela somatória de pontos 

da dupla. 

  

Explicando melhor: Como teremos 5 setores, teremos 5 primeiros colocados, 5 

segundos colocados e assim por diante até último, 20º colocado de cada setor (porque 

cada setor terá 20 duplas). 

 

Na classificação geral por etapa 

 

A melhor dupla em pontuação dos primeiros colocados, dos cinco setores, será o 1º 

colocado, o segundo melhor em pontuação dos primeiros colocados será o 2º colocado, o 

terceiro melhor em pontuação dos primeiros colocados será o 3º colocado, assim 

sucessivamente até o 5º colocado;  

 

A melhor dupla em pontuação dos segundos colocados, dos cinco setores, será o 6º 

colocado, o segundo melhor em pontuação dos segundos colocados o 7º colocado, o 

terceiro melhor em pontuação dos segundos colocados o 8º colocado, assim 

sucessivamente até o 10º colocado; 

 

A melhor dupla em pontuação dos terceiros colocados, dos cinco setores, será o 11º 

colocado, o segundo melhor em pontuação dos terceiros colocados será o 12º colocado, o 

terceiro melhor em pontuação dos terceiros colocados será o 13º colocado, assim 

sucessivamente até o 15º colocado; 
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A melhor dupla em pontuação dos quarto colocados, dos cinco setores, será o 16º 

colocado, o segundo melhor em pontuação dos quarto colocados será o 17º colocado, o 

terceiro melhor em pontuação dos quarto colocados será o 18º colocado, assim 

sucessivamente até o 20º colocado; 

 

A melhor dupla em pontuação dos quinto colocados, dos cinco setores, será o 21º 

colocado, o segundo melhor em pontuação dos quinto colocados será o 22º colocado, o 

terceiro melhor em pontuação dos quinto colocados será o 23º colocado, assim 

sucessivamente até o 25º colocado; 

  

Assim sucessivamente até o 20º colocado de cada setor (como são 20 boxes por 

setor, teremos colocação de até 20º em cada setor) e a melhor classificação do melhor 20º 

colocado terá 96ª colocação no geral e a dupla que obtiver a menor soma de pontuação 

será o 100º colocado. 

 

Assim as classificações se sucedem da 1ª dupla melhor classificada em pontuação até 

a 100ª dupla classificada em pontuação. 

 

A classificação final da prova será pela soma de classificação de sábado e domingo 

(não é soma de pontuação), dupla que obtiver menor soma de classificação é o campeão e 

sucessivamente classificações das outras duplas pela sequência das somatórias de 

classificação de sábado e domingo de menor para maior e casos de desempates conforme 

item 13. 

 

15 – Equipamentos  

 

Cada pescador poderá utilizar apenas um equipamento por vez em ação de pesca, 

podendo manter até outros dois equipamentos montados, inclusive com chicote, porém 

sem pernadas com anzóis. Os equipamentos reserva de preferência voltadas no sentido 

contrário do mar. 

 

16 – Chicote ou pernada reserva 

 

Liberado a utilização de chicote ou pernada reserva, com anzóis iscados inclusive.  

 

17 – Legislação e regras deste regulamento 
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No curso da prova deverá ser observado o tamanho mínimo definido para as 

diversas espécies, conforme a tabela do IBAMA (Portaria nº 053/2005) e MAPA. 

 

Observação: Moreia, cobra, enguia, espada, agulhão, farmangaio (parnaguaiú) ou 

similares a estas espécimes não serão válido.  

 

Nota 1: Gabarito mínimo de 15 cm para todas espécimes capturadas que não constam 

na lista de tamanhos mínimos da portaria 53/2005 do IBAMA ou da MAPA e proibidos 

pelas leis vigentes. 

 

Nota 2: Espécimes que constam da lista de tamanhos mínimos da portaria 53/2005 do 

IBAMA só pontuarão se tiverem medidas acima da portaria IBAMA.  

 

Nota 3: Para espécimes da tabela IBAMA que tem medida inferior à 15 cm só serão 

validados para pontuação peixes com 15 cm ou mais. 

 

Nota 4: Espécimes protegidos não pontuarão e deverão ser soltos imediatamente após 

captura mantendo a integridade do peixe.  

 

Abaixo relacionamos algumas espécies de captura mais comum no nosso litoral: 

 

- Anchova - Pomatomus saltatrix – 35cm 

- Bagre – Cataporus Xispi – 12 cm (gabarito 15 cm deste regulamento) 

- Corvina - Micropogonias furnieri – 25cm 

- Linguado - Paralychthys brasiliensis / P. patagonicus – 35cm 

- Papa-terra ou Betara - Menticirrhus litoralis – 20cm 

- Tainha - Mugil platanus / M. liza – 35cm 

 

a) Tendo em vista a dificuldade para um leigo em identificar os espécimes Menticirrhus 

littoralis e Menticirrhus americanus (papa terra branco e biterra) principalmente os juvenis, 

fica estabelecido o tamanho mínimo de 20 cm para ambas as espécies. 

 

18 – Inscrições 

 

Limite de 100 (cem) duplas, caso ultrapasse este limite ficarão na lista de espera por 

eventuais desistências. 
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18.1 - As inscrições ocorrerão através da ficha oficial obtida na internet, disponíveis no 

faceboock e anexo à este regulamento particular. 

 

18.2 – As inscrições e/ou alterações serão aceitas até o dia 10 de maio 

de 2020, respeitando o limite de 100 inscrições, através dos e-mails: 

iwato.jacinto@uol.com.br ou whatsapp +55 12 997706987 

 

18.3 - A taxa de inscrição é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dupla. 

 

18.3.1 – Taxa de almoço de encerramento da prova será de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais por pessoa), independente de ser competidor ou convidado. 

Competidores devem fazer o depósito deste valor no momento da inscrição. 

18.4 – A inscrição é por dupla. O pagamento deve, obrigatoriamente, ser feito de 

forma antecipada através de depósito bancário. Banco Bradesco  Ag. 2858-4  Conta 

Corrente: 1022-7  (em nome de: Clube dos Pescadores do Vale do Paraíba) CNPJ 

03.034.332/0001-85, o mesmo deverá ser encaminhado por e-mail 

(iwato.jacinto@uol.com.br) ou whatsapp (+55 12 99770-6987 – Jacinto) para conferência e 

efetivação.  

 

Obs.: Se por algum motivo a dupla inscrita não estiver presente na data da prova o 

valor referente à inscrição não será devolvido. 

 

18.5 – Serão tolerados acompanhantes, porém afastados da área de ação dos atletas. 

 

18.6 - Aos atletas inscritos na prova de pesca, é imprescindível a apresentação de 

Licença de Pesca válida, regularmente emitida pelo MAPA, no momento do sorteio, sem o 

que o atleta não será sorteado. 

 

19 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1 – A Arbitragem da prova será da FPPL. 

 

19.2 – Os casos omissos serão resolvidos pela arbitragem e organizador com base 

neste regulamento. 

 

mailto:iwato.jacinto@uol.com.br
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19.3 – A organização não se responsabiliza por perdas, danos, extravios ou roubo de 

materiais, nem por danos pessoais ou materiais causados por acidentes ocorridos antes, 

durante ou após a realização das provas. 

 

19.4 – Durante e após premiação, serão realizados sorteios de brindes que será 

nominal para cada participante.  

Importante: o brinde só será entregue para participante que estiver presente no 

momento do sorteio em hipótese alguma será entregue para outros, nem para seu parceiro 

de dupla. 

19.5 – Pedimos a todos participantes cordialidade, esportividade, honestidade e acima 

de tudo cooperação com os fiscais, organizadores, árbitro e principalmente para com 

outros atletas para que a prova transcorra de forma tranquila para obtermos sucesso neste 

evento e para que este esporte de pesca de praia continue existindo. 

19.6 – Fica aqui registrado que, mesmo com arrastão de limpeza feita pelos 

colaboradores e organizadores, nas edições anteriores houveram competidores que 

largaram nos seus boxes pernadas com anzóis iscados, restos de linhas entre 

outros materiais utilizados na prática da pesca e que estes materiais foram 

recolhidos por turistas que estiveram na praia pós prova e registrado em fotos e 

divulgados em meios eletrônicos. Alguns destes materiais jogados no mar e com a 

maré trazidos de volta à praia. Assim voltamos a pedir colaboração e consciência 

sobre estes atos para que possamos ter acesso às estas praias de turismo para 

prática de competições de pesca. Isto é educação ambiental e consciência de cada 

participante. 

 

BOA PESCARIA PARA TODOS! 

 


