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TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA  

 JOGOS DA NATUREZA & AVENTURA 

Categoria Barcos: 

 

 
 

 

 
 

Regulamento e Termos de Responsabilidade  

Categoria Barcos: 

 

Art. 1 - OBJETIVOS: 

1.1 Angariar fraldas geriátricas para o HCL - Hospital do Câncer de Londrina e o CRAS de 

Sertaneja – Pr., reconhecer a pesca esportiva como esporte, disseminar o pesque e solte 

e a conscientização ambiental junto aos pescadores e a população.  
 

Art. 2 - PROGRAMAÇÃO: 

2.1 O evento na categoria barcos será realizado exclusivamente nas águas represadas do 

Reservatório UHE Capivara na data de 03 de Julho de 2022, de forma presencial. O local 

de largada e término será na Estância Punta Del Leste na cidade de Sertaneja - Pr.  

2.2 O início do evento se dará às 07h00 e encerramento às 16h00 horas. O peixe alvo é o 

Tucunaré da Represa Capivara e a pescaria deverá ser realizada na categoria barcos e 

somente com iscas artificiais.  

2.2 Os resultados serão divulgados logo após o término do evento, sendo entregue troféus as 

(10) equipes melhores qualificadas, além de troféus para as equipes que capturarem o 

maior e o menor exemplar. Após a entrega dos troféus se dará início ao sorteio dos 

prêmios conforme artigo 14 deste regulamento. 
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Art. 3 - INSCRIÇÕES: 

3.1 As inscrições poderão ser realizadas através do formulário Google 

https://forms.gle/f6tgpTGDfGoJiwDn6 e estará disponibilizado nos grupos de WhatsApp 

de pesca esportiva e site www.tucunasolidario.com.br A contribuição será de R$200,00 

no qual este valor será revertido integralmente para a compra de fraldas geriátricas para 

o HCL - Hospital do Câncer de Londrina e o CRAS de Sertaneja - Pr.  

3.2 As inscrições devem ser realizadas impreterivelmente até 30/06/2022 e as informações 

solicitadas no formulário devem ser fornecidas em sua totalidade e estarem devidamente 

corretas sob pena de não ser autorizada a entrada dos participantes, veículos ou 

embarcações no Condomínio Estância Punta Del Leste. 

3.3 Ao realizarem suas inscrições os participantes concordam com os Termos de 

Responsabilidade dirigido aos participantes, anexo a este regulamento. (ANEXO-1 e 

ANEXO-2). 

3.4 Cada equipe receberá na data do evento, um adesivo com um número conforme a ordem 

de inscrição, este deverá ser colado na embarcação de forma obrigatória. 

3.5 Caso ocorra alguma alteração em relação aos membros da equipe, os dados devem ser 

alterados antes do início da competição, em comunicado aos organizadores do evento, 

informando qual participante será substituído (excluído), bem como todos os dados do 

novo integrante, se houver. A não observação deste item poderá levar a equipe a uma 

eliminação. 

3.6 Caso ocorra alguma alteração em relação ao veículo ou embarcação que estará presente 

no local da prova, os dados devem ser alterados o mais breve possível, em comunicado 

aos organizadores do evento, a não observação desta norma poderá acarretar a não 

entrada na Estância Punta Del Leste. 

 

Art. 4 - COVID-19 

4.1  Todas as equipes deverão seguir os protocolos vigentes do município de Sertaneja e 

demais municípios que cercam a Represa UHE Capivara.  

 

Art. 5 - COMPETIDORES 

5.1 Os competidores devem ler e fazer cumprir o regulamento e as informações postadas no 

grupo de WhatsApp dos participantes. 

5.2 As equipes poderão ser formadas por dois (2) ou três (3) participantes 

5.3 As equipes que forem desclassificadas terão os casos avaliados pela organização quanto 

a sua participação nos sorteios de prêmios e também para as futuras competições desta 

organização.  

 

 

 

https://forms.gle/f6tgpTGDfGoJiwDn6
http://www.tucunasolidario.com.br/
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5.4 As Informações publicadas no grupo de WhatsApp entram automaticamente para este 

regulamento e não necessariamente deverão constar nele.  

5.5 Os questionamentos efetuados pelas equipes deverão ser realizados apenas pelo seu    

capitão. 

Art. 6 - LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA NA NAVEGAÇÃO  

6.1 Todas as equipes deverão ter suas embarcações em condições de navegabilidade além da 

documentação em dia segundo as normas e instruções da Marinha do Brasil.  

6.2 É obrigatório o uso de Coletes Salva Vidas Homologados e documentos pessoais de todos 

os participantes, carteira de pesca amadora, assim como arrais amador para os 

responsáveis pela condução da embarcação.  

6.3 Durante a prova as equipes deverão manter uma distância mínima de 100 metros de 

outras embarcações participantes do torneio. A preferência sempre será da equipe que 

chegou primeiro no ponto de pesca. O não cumprimento poderá gerar a desclassificação 

6.4 Os competidores poderão solicitar a qualquer momento da prova, informações, apoio e 

socorro pelos Fones/WhatsApp: José Almeida - 43 991176728   -   Bruno 43 99651-9598    

Marcelo Bulla 43 99983-7461   

 

Art. 7 - SEGURANÇA E CONTROLE JUNTO A ORGANIZAÇÃO: 

7.1 Conforme destacado no artigo 2.1 deste regulamento, o evento terá início às 07h00 e 

encerramento às 16h00 horas. É necessário que se tenha luz natural dentro da 

programação destinada ao evento, principalmente no que se refere a navegação, como 

forma de segurança.  

7.2 Menores de idade deverão estar acompanhados pelos devidos responsáveis e com o   

Termo de Responsabilidade (ANEXO-2) assinado, assim como um documento do menor. 

O Termo de Responsabilidade deverá ser impresso, preenchido e enviado para a 

organização via whatsapp antes do início da competição. 

7.3 Haverá equipes dos organizadores em água, abordando os participantes e fazendo 

vistorias nas embarcações. As equipes devem tratar os fiscais de forma gentil, inclusive 

para que o processo seja ágil. 

7.4 Caso seja apresentado por qualquer pessoa, fotos ou filmagens comprovando qualquer 

irregularidade no modo que o peixe foi capturado ou que esta tenha infringido artigos 

deste regulamento, a equipe poderá sofrer uma advertência ou até mesmo a exclusão do 

evento.  

7.5 Este evento poderá ser suspenso ou cancelado a qualquer momento, caso os 

organizadores julguem necessário. 
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7.6 A omissão de socorro entre as equipes é passível de desclassificação, a equipe que não 

estiver qualificada para tal, deverá fazer a solicitação de socorro junto a um organizador 

o mais breve possível conforme artigo 6.4 deste regulamento. Porém, caso não faça esta 

solicitação ela estará eliminada da competição. 

 

Art. 8 - SISTEMA DE AFERIÇÃO: 

8.1      O sistema utilizado será o Vídeo/Régua. 

8.2 As réguas utilizadas para a medição dos exemplares serão aferidas pela comissão 

julgadora antes do inicio da prova e levará um selo atestando sua liberação. 

8.3 Cada equipe deverá apresentar apenas cinco (05) vídeos com cinco (05) exemplares com 

tamanho mínimo de 30 cm. Serão computados somente os quatro (4) maiores 

exemplares, sendo o menor descartado. Haverá também a categoria “Zé Pequeno” onde 

será aceito mais um (01) vídeo com um exemplar medindo abaixo de 30cm. As réguas 

oficiais do evento estão descritas no artigo 8.5 deste regulamento.   

8.4 As equipes deverão estar na fila de conferência dos vídeos até as 16:00horas pelo relógio 

da organização. As equipes que chegarem após este horário não poderão apresentar seus 

vídeos. A organização poderá usar sinal sonoro(rojão) para comunicar o encerramento da 

prova ou simplesmente anunciar por voz no local da prova. 

8.5 A direção do torneio não se responsabiliza por vídeos que futuramente sejam divulgados     

nas redes sociais. Tais vídeos podem não terem sido aceitos pela comissão organizadora 

ou simplesmente nem apresentados a ela. 

8.6 Para realizar suas aferições as equipes deverão utilizar somente as réguas pré-

determinadas conforme imagem a seguir (WM Pesca e RUC) 

 As equipes que necessitarem de réguas, devem entrar em contato com a organização.  
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Art. 9 - PONTUAÇÃO DE CADA EXEMPLAR CAPTURADO: 

9.1 Cada centímetro corresponde a um ponto e os exemplares serão aferidos a cada 0.5cm. 

Os milímetros intermediários serão descartados e a pontuação arredondada sempre para 

baixo conforme exemplos a seguir: 

Ex. 01- Peixe medindo 38.9cm terá sua pontuação reduzida para 38.5cm = 38.5 pontos. 

Ex. 02- Peixe medindo 30.4cm terá sua pontuação reduzida para 30.0cm = 30 pontos. 

Ex. 03 - Peixe medindo 42.5cm terá sua pontuação confirmada em 42.5cm = 42.5 pontos. 

 

Art. 10- SENHA: 

10.1  A senha será informada na véspera do evento, dia 02/07/2022 e será formada por uma 

palavra-chave + a maior dezena sorteada da Mega Sena neste dia e será informado no 

grupo dos participantes. Caso o resultado da Mega Sena esteja indisponível iremos adotar 

uma senha em conjuntos com os capitães das equipes.   

10.2    A senha é a garantia que os vídeos apresentados foram realizados na data do evento, 

trazendo confiabilidade para todos os participantes. Para dar ainda mais legitimidade, 

estaremos adotando o sistema de senha escrita na régua. Fique atento, a senha deverá 

aparecer em todos os vídeos de forma nítida e legível. Vídeos sem a informação da senha 

descrita na régua serão desqualificados. 

10.3 A ordem de largada se dará por ordem de chegada na fila ao lado do gazebo da 

organização e dentro do horário estabelecido conforme artigo 2.1. Cada equipe passará 

pela organização onde a régua será aferida e levará um selo do evento, além de receber 

um adesivo com o seu número de participação para ser colado na embarcação. 

 

Art. 11 - Iniciando a aferição de um exemplar: 

11.1 Inicie o vídeo logo após posicionar o peixe devidamente na régua e que ele esteja reto no 

centro da régua, com o dorso (costas) voltado para a parte superior. A boca deverá estar 

encostada na base inicial e totalmente fechada e para que se faça estas observações, 

jamais tape a boca do peixe com a mão. O rabo deverá estar reto e a nadadeira caudal 

espalmada. Solicitamos a todos que façam o movimento de espalmar a nadadeira caudal 

em forma de leque durante as aferições. A soltura deverá ser feita de forma que se 

demonstre o peixe retornado em plenas condições de vida e que não se reste nenhuma 

dúvida sobre isso. Lembramos que o tamanho mínimo de cada exemplar é de 30cm. As 

possíveis punições para quem estiver em desacordo com estas regras estão no artigo 13. 

deste regulamento. 
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11.2 Com o celular sobre o peixe, enquadre-o totalmente na tela do aparelho e 

preferencialmente que este esteja na posição horizontal. Por se tratar de um evento 

presencial não existe a obrigatoriedade de filmar todos os participantes da equipe e caso 

isso seja feito, deverá efetuar antes do início da aferição ou após a soltura do peixe, vídeos 

fora desta sequência levará a equipe a uma punição de dois (2) pontos. O competidor que 

estiver efetuando a aferição deverá aparecer em todos os vídeos de forma obrigatória. 

11.3 A senha deverá ser escrita na régua de forma correta e deverá aparecer em todos os 

vídeos para que a organização possa identificá-la. Conforme já mencionado no artigo 10.2 

deste regulamento. A equipe que não escrever a senha na régua terá os vídeos 

cancelados.  

11.4 Recomendado que o nome da equipe seja pronunciado. A equipe também poderá 

pronunciar a medida do peixe, porém isto não influenciará nas análises dos vídeos, uma 

vez que tais descrições estarão disponíveis na própria régua.  

11.5 O uso de alicate de contenção ou qualquer outro aparelho para conter o peixe na régua       

é expressamente proibido e irá acarretar a desclassificação deste exemplar capturado. 

11.6 O vídeo deverá ser encerrado somente após a medição do peixe na régua e com a senha 

visível, a soltura completa do peixe aferido. É recomendado que após a soltura do 

exemplar o vídeo continue por mais cinco segundos (5s) afim de sanar quaisquer dúvidas 

que acabe prejudicando a equipe com perdas de pontos.  

11.7 Solte o peixe junto a lâmina d’água, não arremesse o peixe, evite que sua equipe seja 

punida ou tenha a exclusão do vídeo. Quedas de exemplares durante o manuseio ou 

peixes nadando com dificuldades após a soltura serão analisadas pelos organizadores e 

poderão levar a desqualificação do vídeo apresentado.  

11.8 Os vídeos não poderão ser pausados, cortados ou editados. 

11.9 A comissão julgadora necessita identificar que o peixe a ser solto é o mesmo que foi 

aferido na régua e caso isso não ocorra por qualquer corte ou interrupção, o vídeo será 

desqualificado. 

11.10 Preferencialmente as réguas deverão ser molhadas antes das aferições, para que o peixe   

não perca seu muco natural. Cada vídeo não deve ultrapassar 60 segundos, seguindo 

todas as recomendações acima citadas. Façam vídeos curtos, cuide do peixe, seja 

consciente. 

 

Art. 12 - CRITÉRIOS PARA DESEMPATE: 

12.1 O critério para desempate será o maior peixe de cada equipe, seguindo o empate serão 

avaliados os maiores peixes subsequentes, ainda assim permanecendo o empate o 

capitão com maior idade será o beneficiado.  
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Art. 13 - PUNIÇÕES E DESCLASSIFICAÇÕES: 

13.1 Os vídeos que não forem possíveis a leitura da senha na régua, serão desclassificados. 

13.2 Exemplares filmados com a boca aberta em qualquer grau, perdem dois (02) pontos.          

Exemplares filmados com o rabo torto ou a nadadeira caudal fechada também podem 

sofrer a punição dois (02) pontos. Exemplares posicionados fora do centro da régua 

também poderão sofrer a punição de dois (02) pontos.  Solicitamos que o rabo do peixe 

esteja reto e a nadadeira caudal espalmada em forma de leque. Durante a soltura os 

peixes que apresentarem dificuldades no nadar ou que reste alguma dúvida que este foi 

devolvido a água em plenas condições de vida, poderão ter sua pontuação zerada. Peixes 

que apresentem lesões também serão analisados e passiveis de punições. 

13.3    O peixe que está sendo aferido na régua não poderá ter a sua boca tapada, seja pela mão 

do competidor ou por qualquer outro objeto. É necessário que, para validação do vídeo, 

a boca do peixe esteja visível e caso isto não ocorra de forma clara, o vídeo com o 

exemplar aferido poderá ser penalizado em 02 (dois) pontos ou até mesmo eliminado da 

somatória final.  

13.4   É proibida a pratica da pescaria fora da embarcação e caso todos os tripulantes tenham 

que descer do barco por algum motivo é necessário informar a organização assim que 

possível, para se evitar punições com a desclassificação. Tais casos serão analisadas pela 

comissão organizadora.  

13.5 É expressamente proibido durante o evento, manter ou utilizar iscas vivas ou que na 

embarcação estejam presentes materiais que comprovem a pesca predatória ou em 

desacordo com as práticas inerentes ao esporte. Caso elas sejam identificadas dentro da 

embarcação a equipe poderá ser desclassificada do evento. Também fica proibido a 

pescaria na modalidade de corrico. 

13.6   Calúnia, embriaguez, desrespeito ou agressão com os demais participantes, membros da 

organização ou autoridades, poderá acarretar à equipe uma advertência ou até mesmo a 

exclusão do evento.  

 

13.7 Por se tratar de um evento de pesca esportiva é vetado o abate de quaisquer espécies, 

sob pena de desclassificação. Caso algum exemplar venha a óbito, a equipe deverá 

informar a comissão organizadora para os devidos fins.  

 

13.8 Como o sistema utilizado será o vídeo/régua, o limite de peixes acondicionados dentro do 

viveiro ou em qualquer outro local da embarcação, seja em transporte ou mesmo com a 

embarcação parada é zero (0). A punição poderá ser uma advertência, a desqualificação 

do vídeo apresentado ou até mesmo a eliminação da equipe. Os casos serão analisados 

pela comissão organizadora. 
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13.9 Deverá ser mantido uma distância mínima de 100 metros entre as embarcações 

participantes do torneio, evitando assim que uma equipe prejudique ou beneficie outra 

com alguma ação. Em caso de socorro por parte de alguma equipe, a organização deverá 

ser comunicada assim que possível, evitando punições. Todos os casos serão analisados e 

julgados apenas pelos organizadores, sendo passiveis a uma advertência ou até mesmo 

gerando a desclassificação das equipes envolvidas. 

13.10 Vídeos pausados, cortados ou de baixa qualidade não ser aceitos pela organização. Caso 

a organização tenha dificuldades na aferição do vídeo devido a qualidade da filmagem, 

este vídeo poderá ser encaminhado via Telegram. Vídeos editados ou que seja constatado 

alguma espécie de fralde poderão levar a equipe a uma desclassificação do evento. 

13.11 A equipe que arremessar o peixe durante a soltura terá o vídeo analisado e poderá ter a 

penalização de dois (2) pontos ou o vídeo excluído conforme artigo 11.7. 

13.12 Cada equipe receberá um adesivo com um número conforme a ordem de inscrição, este 

deverá ser colado na embarcação de forma obrigatória. 

13.13 Conforme artigo 11.13, a senha deverá ser escrita na régua de forma correta e deverá 

aparecer em todos os vídeos para que a organização possa identificá-la. Caso isso não 

ocorra o vídeo será cancelado. 

13.14 A equipe que optar por não retornar ao local do evento após a pescaria deverá fazer um 

comunicado direto a organização para evitar sua desclassificação (medida de segurança), 

caso a informação não seja realizada ela terá o caso analisado e poderá sofrer punições 

para eventos futuros.  

 

Art. 14 - PREMIAÇÃO: 

14.1 Serão premiadas com troféus as dez (10) primeiras equipes que conseguirem a maior 

pontuação, também irão receber troféus a equipe que capturar o maior exemplar de 

Tucunaré. Como já tradição nos eventos do Tucuna Solidário, a equipe que capturar o 

menor exemplar irá receber o troféu “Zé Pequeno”. 

14.2 As entregas dos troféus aos participantes serão efetuadas após o término das conferências 

dos vídeos de todas as equipes participantes.  

14.3 Após a entrega dos troféus, estaremos sorteando entre todas as equipes participantes um 

barco em alumínio de 6 metros, oferecimento da Náutica Paraná. Também poderão ser 

sorteados outros prêmios e brindes oferecidos pelos nossos patrocinadores e apoiadores.  
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Art. 15 - INDEPENDENCIA DAS DISPOSIÇÕES: 

15.1 Se qualquer uma ou mais disposições deste regulamento forem consideradas nulas ou 

ineficazes nos termos da legislação aplicável, a validade ou eficácia das demais 

disposições não se fará afetada, devendo as partes para as disposições consideradas nulas 

ou ineficazes, negociar, de boa-fé, mecanismos alternativos de forma a manter o espirito 

de parceria por se tratar de um evento beneficente sem fins lucrativos. 

 

Art. 16 - CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

16.1   Este regulamento poderá sofrer alterações ou inclusões de artigos e itens caso se julgue 

necessário e sem aviso prévio. Todos os participantes serão informados caso ocorram tais 

alterações no grupo de WhatsApp do evento. 

16.2  Os organizadores do evento não se responsabilizam por perdas, furtos, roubos, ou 

quaisquer tipos de danos materiais ou corporais ocorridos com os competidores, 

acompanhantes e espectadores, antes, durante e após o evento. 

16.3   Casos omissos serão julgados pela organização. 
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(ANEXO-1) TERMO DE RESPONSABILIDADE DIRIGIDO AOS 
PARTICIPANTES: 

 
 
Ao realizarem suas Inscrições, os participantes declaram concordar 
com todos os termos constante neste Regulamento e também com o 
Termo de responsabilidade que segue abaixo: 
 
 

Declaro para os devidos fins, que conheço em total teor o regulamento 

do Torneio de Pesca Esportiva - Jogos de Aventura & Natureza a ser 

realizado no dia 03/07/2022 na Represa UHE Capivara, sendo que li e 

concordo inteiramente com todos os artigos, notas e anexos ali existentes. 

Declaro que possuo toda a documentação e equipamentos necessários para o 

exercício da pesca e navegação, bem como todos os itens de segurança 

obrigatórios na embarcação. Estou ciente de todas as responsabilidades na 

condução das embarcações e das penalidades aplicáveis pelos órgãos 

competentes. Afirmo ainda que a nossa equipe está ciente de todos os 

decretos municipais, estaduais e federais no que tange a Covid-19. Informo 

também que todos os membros da minha equipe estão fisicamente aptos a 

participar desta prova e cientes dos riscos de possíveis acidentes que 

possamos sofrer ou causar a outros participantes. Sendo assim isento os 

organizadores de quaisquer responsabilidades pelos meus atos ou da minha 

equipe. Informo ainda que estou ciente da possível presença de emissoras de 

Tvs, Fotógrafos e Blogs. Desta forma declaro que minha imagem e de todos 

membros da minha equipe estão liberadas para fins de divulgação e 

apresentação do evento em todas as mídias e redes sociais. Também declaro 

que meus dados e dos demais participantes da minha equipe estão 

disponíveis aos organizadores, assim como e-mails e telefones que poderão 

ser utilizados para envio de mensagens pelos diretores da entidade 

organizadora. 

 

Nome Completo_________________________________________ 

 

Assinatura:_____________________________________________ 

 

Sertaneja - Pr, _______de _____________ de _______.  
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(ANEXO-2) Termo de responsabilidade para menores 
de 18 anos. 

  
Torneio de Pesca Esportiva - Jogos de Aventura & Natureza 
 

Declaração 
 

Eu _____________________________________, Portador do CPF 
nº_________________________________ declaro, na qualidade 
de______________________________ (pai/mãe ou tutor legal) 
que para todos os efeitos legais, autorizo o menor 
____________________________________________________, 
documento número___________________________ a participar 
do Torneio de Pesca Esportiva - Jogos de Aventura & 

Natureza que ocorrerá dia 03/07/2022 na represa Capivara, 

acompanhado do maior responsável 
___________________________________________  
portador do CPF nº_____________________________________.  

 

Declaro ainda que assumo e que tenho conhecimento sobre todos 

os riscos inerentes à participação conforme descritos no 

regulamento do evento.  

Sertaneja - Pr, _______de _____________ de _______.  

 
_________________________________________  
(Assinatura Pai/ Mãe ou tutor legal)  
 
__________________________________________  
(Assinatura do Maior Responsável) 

 

 


