
   
 

 

    REGULAMENTO PARTICUAR 50 ANOS  

               PAMPO CLUBE DE PESCA 
 

 

Artigo 1ª - DA FINALIDADE 

 

O Pampo Clube de Pesca realizará nos dias 10 e 11 de OUTUBR0 de 2015 sua FESTA 

DE 50 ANOS com a finalidade de unir técnica e conhecimento de todos os Pescadores e 

Lançadores da NPB “Nova Pesca Brasileira” e Clubes de outros Países convidados. 

 
Artigo 2ª – REALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO e FISCALIZAÇÃO 

 

CBPL, FEPELERJ, CNA 

 

Artigo 3ª - Locais das provas 

 

Lançamento – será realizada nas dependências da empresa ITOGLASS que nos cedeu 

espaço de 160.000m² em sua unidade localizada no Município de Sampaio Correia – 

Saquarema-RJ. 

Pesca – Serão realizadas três provas simultâneas, Lagoa de Saquarema, Canal de Ponta 

Negra e Praia de Jaconé. 

 

Artigo 4ª- Da disputa das provas. 

 

Todas as provas serão disputadas de forma individual 
 

Artigo 5ª – Da Prova de Lançamento. 

 

Será disputada por categoria de distancia assim definida. 

 

Masculino – até 140 metros, de 140 a 160 metros, de 160 a 185 metros e acima de 185 

metros. 

Feminino – até 110 metros e acima de 110 metros. 

 

Juvenil e Incentivada. 

 

Serão montadas duas canchas com 100 mts. de distancias uma da outra 

 

Cancha da direita, Masculino, de 140 a 160, de 160 a 185 e acima de 185 metros. 

Cancha da esquerda, Masculino, ate 140 metros, Feminino, ate 110 metros e acima de 

110 metros, Juvenis e incentivados. 

 

 



   
 

 

Artigo 6ª – Das canchas de pesca. 

  

Canal - Masculino e Máster. 

Lagoa – Masculino, Sênior, Feminino e Juvenil. 

Praia – Masculino e Máster. 

 

 

Artigo 7ª - Das vagas. 

 

Canal – Cada clube poderá escrever um (1) atleta do Masculino e dois (2) atletas 

Máster de cada categoria definida para o local. 

 

Lagoa – Na categoria Masculina será aceita a inscrição de até dois (2) atletas por 

Clube, nas demais categorias definidas para o local, inscrição livre. 

 

Praia – Serão aceitas todas as inscrições nas duas categorias definidas para o local. 

 

 

 

 

Artigo 8ª – Do Exercício da Pesca  

 

Todas as provas terão quatro etapas de 1 hora com 15 minutos de intervalo por etapa. 

 

Será permitido a utilização de uma única vara de pesca por pescador montada com 

molinete ou carretilha, linha livre, chicote livre, com 2 (dois) anzóis de ponta única, 

cada atletas poderá ter ate dois  jogos de material montado sem anzóis atados. 

 

Não será permitida a utilização de chicotes reservas, ficando liberada apenas a troca de 

pernadas. 

 

Será obrigatório a retirado do peixe do anzol e sua colocação no balde antes de ser 

efetuado novo arremesso. 

 
Artigo 9ª – Dos Peixes. 

 

Serão válidos todos os peixes respeitando as medidas definidas pelo Ibama, não serão 

computados os peixes Baiacus (valido somente o Arara), Maria da Toca, Macacos, 

Mangangá, além dos peixes sob defeso ou proibidos pelo MPA. 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

Artigo 10ª – Da Isca 

 

Serão validas todas as iscas naturais.  

 

Artigo 11ª – Das Inscrições, Valores e Datas. 

 

As inscrições devem ser feitas somente pelos clubes em ficha padrão disponibilizados 

em nosso site www.pampo.com.br até 25 de Setembro de 2015. 

 

Valor da inscrição R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por atleta Pesca e Lançamento 

ou R$ 100,00 (cem reais) uma única modalidade. 

 

As fichas devem ser enviadas ao Pampo Clube de Pesca, preenchidas conforme normas 

da NPB. 

Os valores referentes às inscrições devem ser depositados na 

conta do clube e seu comprovante remetido para o clube junto 

com a ficha de inscrição. 
  

Dados para deposito 

 

Pampo Clube de Pesca 

Banco Itaú 

Ag. - 0310 

C/C – 80835-7 

CNPJ – 34.127.126/0001-43 

 
 

Artigo 12ª – Do Sorteio 

Os sorteios serão realizados no dia 09/10/2015 na sede do PCP as 19:00 hs. pelos 

árbitros das provas. 

 

 

Artigo 13ª - Abertura do Evento. 

 

Será realizada na sede do PCP no dia 10/10/2015 as 7 hs.  

 

Artigo 14ª – Dias e horários das provas. 

 

Lançamento – Dia 10/10/2015 – inicio as 9 hs. 

 

http://www.pampo.com.br/


   
 

 

Pesca – Dia 11/10/2015 – Inicio as 8 hs. 

 

Artigo 15ª – Da fiscalização 

 

Alem dos árbitros do CNA o PCP terá fiscais em todas as áreas de pesca todos sob o 

comando da arbitragem, durante o tempo da prova e no intervalo da mesma. 

 

Artigo 16ª – Da Premiação Individual 

 

Serão premiados ate o 3ª Lugar todos os atletas tanto na pesca quanto no lançamento em 

cada modalidade de pesca ou categoria por distancia no lançamento.  

 

Artigo 17ª – Da Premiação INTERCLUBES. 

 

No Lançamento – Deverá ser indicado pelo clube sua equipe composta por 3 atletas 

masculino 1 feminino independente da categoria por distancia. 

Serão premiados os três melhores clubes. 

 

Na Pesca – Serão computados o resultado do melhor masculino, Praia, canal e lagoa, 

melhor Máster Canal, melhor Sênior lagoa e melhor Feminino lagoa. 

Serão premiados os três melhores clubes. 

 

Artigo 18ª –  Pontuação. 

 

A pontuação será de 2 pontos por peixe e 1 ponto por cada 100 g ou fração do total do 

peso. 

 

Artigo 19ª – Das Dúvidas  

 

Todas as duvidas e problemas que não tenham sido colocadas neste regulamento 

particular, serão resolvidos pelos árbitros e os dirigentes do PCP. 
 


