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REGULAMENTO 
  

1. DA DEFINIÇÃO E DOS OBJETIVOS 
 
O evento é composto por duas provas distintas: 
 
1°) PROVA DE LANÇAMENTO SEZEFREDO HERZ. Terá caráter interclubes e individual (Categorias: 
Incentivada, Juvenil, Feminina, Masculina, Master e Sênior) e será realizada no Sábado, dia 23/01/2016, na 
cancha do Pampo Clube de Pesca. 
 
2°) PROVA DE PESCA CARLOS PINTO, aberta a qualquer pescador, destinando-se ao engrandecimento do 
desporto da pesca amadora competitiva. Tem como meta prioritária o lazer e a confraternização entre os 
adeptos da pesca. Terá caráter individual (Categorias: Avulso, Juvenil, Feminina, Masculina, Master e Sênior) 
e será realizada no Domingo, dia 24/01/2016, em frente à sede do Clube 
 

2. AGENDA DO EVENTO 
 
Sábado (23/01/16) 
- 08:00 – Prova de Lançamento 
- 19:00 – Jantar (não incluso) 
 
 Domingo (24/01/16) 
- 05:30 - Sorteio 
- 07:00 – Prova de Pesca 
- 16:00 – Premiação. 
  
- Sugestão de Pousadas: 
 
- Pousada SERRA E MAR (Sra. Ema): 22-26521188 ou 22-99397379 
- Pousada JULIAS: 22-26511852 ou 22-26517522 
- Pousada VEM VIVER (Sr. Alegio): 22-98983806 ou 22-92293778 
- Pousada Visão do Mar (Sr. Francisco) 22-26521504 ou 21-99988030 
  

3. DAS INSCRIÇÕES 
 
- Valor da inscrição Lançamento  => R$ 40,00 por lançador + 1 Kg de alimento (não perecível). 
 
- Valor da inscrição Pesca => R$ 40,00 por pescador + 1 Kg de alimento (não perecível). 
 
- O atleta que se inscrever nas duas Provas pagará o valor de R$ 70,00 + 2 Kg de alimentos (não perecível). 
 
- Categoria Juvenil  => R$ 0,00 + 1 Kg de alimento (não perecível) por prova. 
 
Favorecido: Pampo Clube de Pesca 
Banco: Itaú Agência: 0310  CTA: 80835-7 
CNPJ: 34.127.126/0001-43 

 
- Obs. 1: Os clubes deverão fazer chegar ao PCP, a ficha de inscrição e o comprovante de pagamento até a 
data do SORTEIO (22/01). 
- Obs. 2: É de responsabilidade do pescador estar com a licença de pesca com data de validade em dia 
(http://sinpesq.mpa.gov.br/pndpa/web/pesca_amadora.php/solicitacao) 
   

4. DO SORTEIO DE BOXES E ORDEM DE LANÇAMENTO 
 
O sorteio da ordem de lançamento será feito na Sexta-feira que antecede o evento, com a presença do árbitro, 
estando convidados os inscritos a assisti-lo as 20:00 h na sede do PCP. 
 
O Sorteio do box da Pesca será realizado no Domingo a partir das 06:30 h na sede do Clube. 
  
  

tel:22-99397379
tel:22-98983806
tel:22-92293778
tel:21-99988030
http://sinpesq.mpa.gov.br/pndpa/web/pesca_amadora.php/solicitacao


Pampo Clube de Pesca 
Fundado em 13-10-1965 

Avenida Beira Mar, s/n – Praia de Jaconé 
Saquarema – RJ – CEP 28990-000 

www.pampo.com.br – pampo@pampo.com.br 
 

5. REGULAMENTO PARTICULAR 
 

5.1. DO EXÉRCÍCIO DA PESCA:  
 

5.1.1. A prova terá duração de 4 (quatro) horas (Etapa única), com início às 07:00 h. O início e fim da 

prova se dará por  sinalizadores sonoros. 
 
5.1.2. Será realizada com base neste Regulamento Particular e nas Regras de Pesca da 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PESCA E LANÇAMENTO-NPB. 
 

5.1.3. Art.70 As peças capturadas não poderão sofrer qualquer tipo de mutilação, tais como: Corte de 
ferrões e etc 

 

5.1.4. Art.78 O atleta ao retirar uma peça (ou peças) capturada da água pode fazer novo lançamento 
antes de retirar a peça (ou peças) do anzol. O atleta deverá retirar as peças imediatamente após o 
novo lance efetuado. 

 

5.1.5. Art.86 Anzóis, livres, desde que de uma só ponta e não mais de 02 (dois) na vara em uso, podendo 
ser empatados com qualquer espécie de linha ou fio de metal. 

 

5.1.6. Art.94 É permitido manter na reserva: 
A) Anzóis iscados (quantos quiserem) 
B) Chicote reserva, apenas 01 (um) 
C) Pode, a seu critério, manter na reserva até 01 (um) material montado, com linha passada e 
presilha, com chicotes, chumbos, sem anzóis. 
 

5.1.7. Art.111 Os Atletas Avulsos deverão estar trajados com bermuda e camisa, não sendo permitido a 
eles o ingresso e a permanência em Cancha se desrespeitarem o determinado neste artigo. 

 
5.1.8. Art.124 O Atleta deve efetuar seus arremessos em linha perpendicular à Raia. Se a linha passar 

ao lugar vizinho por arremesso mal feito ou por efeito da correnteza, havendo reclamação do Atleta 
ao lado, deverá ser recolhida imediatamente para novo arremesso. 

 

5.1.9. Art.125 O Atleta poderá passar à Raia vizinha unicamente na ação de recolhimento de peça 
capturada. 

 

5.1.10. É proibido entrar na água para arremessar. 
 

5.1.11. As Iscas: Serão livres, sendo naturais, oriundas de água salgada. As iscas de peixes já deverão 
estar na forma de filé ao entrar nos setores. A aquisição das iscas fica sob a responsabilidade dos 
participantes. 

 

5.1.12.  Pontuação de 2 (dois) pontos por peça + 1 (hum) ponto por cada 100 gr de peso ou fração do peso 
total respeitando-se a tabela do IBAMA. Todo peixe capturado e que tenha acima de 03 (três) 
quilos, terá a sua pontuação máxima em 32 pontos, ou seja, sendo 30 pontos referente ao peso e 
02 pontos referente a peça. 

 
5.1.13. Reforçando o cumprimento da tabela do IBAMA, lembramos os peixes mais comuns encontrados 

em nosso litoral que deverão ter seus tamanhos mínimos respeitados: Bagre 12cm / Corvina 25cm 
/ Papa Terra 20cm. não serão computados os peixes Baiacus (valido somente o Arara), Maria da 
Toca, Macacos, Mangangá, além dos peixes sob defeso ou proibidos pelo MPA. 

 
5.1.14. A arbitragem e fiscalização serão exercidas pelos Árbitros Oficiais indicados pela Organização da 

Prova. 
 

5.2. DO EXÉRCÍCIO DO LANÇAMENTO:  
 

Será realizada com base neste Regulamento Particular e nas Regras de Pesca da 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PESCA E LANÇAMENTO-NPB. 
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6.  PREMIAÇÃO DA PESCA: 
  

 Categoria MASCULINA: Troféu do 1º ao 5º lugares; 

 Categoria AVULSA:  Troféu de 1° ao 5° Lugares 

 Categorias FEMININO – JUVENIL – MASTER – SENIOR: – Troféu do 1º ao 3º lugares; 

 Maior peça: 01 troféu; 

 Troféu Transitório: entrará em disputa o Troféu Carlos Pinto, que será destinado ao atleta filiado com 

o maior número de pontos na prova de pesca e ficará sobre responsabilidade do clube 
  

7. PREMIAÇÃO DO LANÇAMENTO: 
 

7.1. Premiação Individual 

 Categoria MASCULINA: – Troféu do 1º ao 5º lugares; 

 Categorias FEMININO – JUVENIL – MASTER – SENIOR: – Troféu do 1º ao 3º lugares; 

 Maior lance : 01 troféu; 

 
7.2. Premiação Interclube 

Troféus para o patrimônio do Clube de primeiro a terceiro lugar no Lançamento. 
Classificam-se os clubes pela soma de pontos/posição do melhor atleta de cada categoria, 
Ex: M 1 + MT 5 + SR 3 + F 2 = 11 

 
8. Dúvidas 

Todas as dúvidas e problemas que não tenham sido colocadas neste regulamento particular, serão 
resolvidos pelos árbitros e os dirigentes do PCP. 

 
9. Contato: 

Sebastião Moreira: (21) 96494-2011 
Roberto Herz:  (21) 97376-2620 
Roberto Zilves:  (21) 99856-4831 

 
 
 


