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1) OBJETIVOS: Estimular a prática da pesca desportiva e reunir em congraçamento os amantes da pesca. 
Destina-se também a divulgar Anchieta como ponto da pesca desportiva. 

2) NORMAS: Será disputado com base neste Regulamento Particular, no CÓDIGO DE NORMAS PARA 
A PESCA E LANÇAMENTO da CBPL e nas orientações do Ministério da Pesca. 

3) INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser efetuadas, obrigatoriamente, através da Ficha de Inscrição, 
anexada ao final deste regulamento. 

a) As fichas de inscrições deverão ter todos os dados solicitados preenchidos e enviadas ao 
correio eletrônico: washingtonlao@hotmail.com  

b) O valor da inscrição por equipe será de R$ 70,00 (setenta Reais); 

c) O valor da inscrição deverá ser depositado em conta corrente bancária da FECAPE, no Banco 
Banestes, Agência: 207, CC: 12.238.580; 

d) A data limite para o encerramento das inscrições será no dia 09/11/2018, às 18h; 

e) As equipes deverão enviar cópia do comprovante de depósito para o correio eletrônico 
washingtonlao@hotmail.com; 

f) Informações e o regulamento, também podem ser obtidos na SEJUV - Secretaria de Esportes 
e da Juventude, de Anchieta; 

g) Telefone para contatos: (27) 9 9236-8529 

4) NÚMERO DE EQUIPES: O Torneio terá a limitação de 80 equipes inscritas. Não serão aceitas reservas. 

5) DURAÇÃO E HORÁRIO: O Torneio contará com a realização de duas provas. 

a) A primeira, no sábado, dia 10/11/2018, com início previsto para as 13h, e, a segunda no 
domingo, dia 11/11/2018, com início previsto para as 8h; 

b) O ingresso à Cancha de pesca será: no sábado, a partir das 12h e domingo, a partir das 7h. 

6) SORTEIO DAS RAIAS E CONGRESSO TÉCNICO: Serão realizados no sábado, dia 10/11/2018, com 
início às 10h, com a presença de um único representante de cada clube ou equipe Não Filiada, no 
Restaurante do Garcia. 

a) Só serão consideradas inscritas e aptas a participar do torneio, as equipes que efetuarem 
suas inscrições e o pagamento do valor das mesmas. 

b) As inscrições efetuadas em cheque, só serão consideradas válidas, após a compensação do 
mesmo; 

c) O sorteio será único para as duas provas e contemplará as raias de sábado e domingo; 

d) O Sorteio será realizado, independentemente da presença de representantes de clubes e ou 
equipes Não Filiadas. 

7) PARTICIPANTES: Poderão participar todos os clubes integrantes da CBPL e da COSAPYL, bem como 
quaisquer clubes e equipes Não Filiados do Brasil e exterior, desde que convidados. 

a) As equipes serão compostas de 02 (dois) atletas; 

b) Os Clubes poderão competir com uma ou mais equipes, nas seguintes categorias: Masculina, 
Feminina, Master (acima de 50 anos), Sênior (acima de 60 anos) e juvenil (até 18 anos 
incompletos); 

c) As equipes mistas, compostas de um atleta do sexo masculino e outro do sexo feminino, serão 
inscritas na categoria do pescador do sexo masculino (conforme sua idade); 
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d)  As equipes mistas com dois atletas do sexo masculino, sendo de categorias diferentes, serão 
inscritas na categoria do pescador mais jovem, exceto aquelas compostas por um atleta da 
categoria juvenil e outro de outra categoria, que serão inscritas na categoria masculina; 

e) As equipes mistas da categoria Não Filiados, concorrerão, apenas, na categoria Não Filiados; 

f) As equipes, pertencentes a clubes filiados ou não filiados, deverão se apresentar 
uniformizadas e assim permanecerem durante todo o torneio; 

g) As equipes da categoria Não Filiados, não pertencentes a Clubes, deverão estar trajando 
camisa e bermuda durante todo o desenrolar do torneio; 

h) A diferenciação entre equipes de um mesmo Clube será determinada por cores; 

i) As eventuais coincidências de nomes serão diferenciadas pelo nome do local, cidade, estado 
e país de origem. 

8) CANCHA E RAIAS DE PESCA: A Cancha será dividida de forma crescente e sequencial, da direita 
para a esquerda, de quem olha para o mar. 

a) As Raias terão o tamanho mínimo de 7 (sete) e máximo de 10 (dez) metros cada uma, de 
acordo com a necessidade da organização. 

9) DO EXERCÍCIO DA PESCA:  
a) Será exercido exclusivamente dentro da raia demarcada para a equipe, não podendo esta 

ocupar ou passar para outra raia, mesmo que esteja desocupada, exceto para recolher uma 
peça fisgada, quando todos os demais atletas deverão facilitar a captura da mesma; 

b) Os lançamentos deverão ser realizados perpendicularmente à linha d'água, devendo ser 
imediatamente recolhida a linha que, por efeito do vento ou da corrente, invadir a raia vizinha; 

c) Cada equipe poderá ter em ação de pesca 02 (duas) varas, podendo manter na reserva, cada 
um de seus atletas, até 02 (duas) varas totalmente montadas, inclusive, COM ANZÓIS 
ISCADOS; 

d) As varas reservas deverão, obrigatoriamente, estar posicionados a pelo menos 04 (quatro) 
passos das varas em ação de pesca, e, viradas na direção inversa do mar. Bem como, ter a 
linha da parada enrolada na alça do molinete/carretilha; 

e) O atleta somente poderá sair de sua raia após retirar da água seu material de pesca e obter 
autorização da arbitragem do evento; 

f) Os atletas poderão receber ajuda somente de seus companheiros de equipe; 

g) É proibido a pesca, ou qualquer tipo de arremesso, no local da competição, após a 
demarcação da Cancha, até o efetivo início da prova; 

h) O início e o fim da prova serão indicados pelo espocar de foguetes; 

i) As peças capturadas por mais de um atleta, de equipes diferentes, serão colocadas à parte 
até o final da prova, para posterior divisão dos pontos entre aqueles que a capturaram pela 
boca, ou entre todos, caso nenhum a tenha capturado pela boca; 

j) Toda equipe deverá portar, pelo menos, um balde; 

k) Os atletas deverão colocar a(s) peça(s) capturada(s) no balde com água, imediatamente a 
sua retirada do anzol(óis); 

l) O atleta poderá efetuar novo arremesso, antes de retirar a(s) peças(s) do(s) anzol(óis); 

m) As peças capturadas, ao final de cada prova, deverão ser transferidas, dos baldes para os 
sacos fornecidos pela organização e os sacos deverão ser identificados e lacrados; 
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n) Os sacos contendo as peças capturadas, serão recolhidos ao final de cada prova, nas raias, 
pela organização do torneio; 

o) As equipes que forem flagradas ao final de cada prova, sem lacrar seus sacos, terão suas 
peças desclassificadas; 

p) O atleta deverá recolher imediatamente o seu equipamento de pesca, colocando-o à seco, ao 
final de cada prova, após o espocar dos foguetes. 

10)  MATERIAL DE PESCA PERMITIDO:  

a) São totalmente livres e por conta de cada atleta: 

1) Varas de pesca de tamanho livre, providas de molinetes ou carretilhas de 
qualquer tipo e procedência. 

2) Paradas (rabichos, chicotes) com até (02) dois anzóis convencionais de ponta 
única (proibido o uso de garatéias). 

3) Linhas, paradas, chicotes, arranques, de espessura livre e ou confeccionadas 
em aço. 

4) Chumbadas (pesos), bicheiros, puçás, calões (fincadores, secretárias, 
descansos, esperas), totalmente livres. 

b) Saco para o pescado e lacre (fornecidos pela organização). 

c) Balde, obrigatório e por conta de cada participante. 

11)  ISCA: Liberada, desde que morta e NATURAL (proibido o uso de iscas artificiais) e por conta de cada 
atleta participante. Se for de peixe, deverá chegar ao local de pesca, já filetado. 

12)  PEIXES: São declaradas peças não válidas os peixes: Baiacus de Espinho, os Mangangás, as Marias-
da-toca e os Macacos.  

a) Com captura proibida e também não válidas os Cações e Cações Viola, de qualquer espécie. 

b) Será adotada a Tabela do IBAMA, anexada ao final deste regulamento, que estipula o 
tamanho mínimo dos espécimes válidos. 

13)  ARBITRAGEM E FISCALIZAÇÃO: A arbitragem será exercida por árbitros indicados pela coordenação 
de arbitragem da FECAPE. 

14)  CONTAGEM E PESAGEM: Poderão ser acompanhadas por um atleta de cada equipe. 

a) O árbitro poderá eviscerar peças suspeitas e impugnar qualquer peça que apresente sinais 
de adulteração (deterioração, congelamento, marcas de rede, etc.), independente de 
aplicação de penalidades previstas na legislação desportiva, não cabendo recurso de sua 
decisão. 

b) A Pousada sede do evento será a Pau Brasil, na Praia de UBU, Anchieta, ES. 

15)  PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: Será adotada a pontuação de 02 (dois) pontos por peça e 01 (um) 
ponto por cada 100 (cem) gramas ou fração do peso total. 

a) Os empates serão decididos, obedecendo-se a seguinte ordem: Maior quantidade de peças, 
Maior peso total, Peça mais pesada e Sorteio. 

b) Qualquer reclamação deverá ser procedida no momento da contagem/pesagem, não 
havendo, perderá a equipe, o direito de reclamar sobre a sua pontuação obtida. 

16)  PREMIAÇÃO: Será distribuído um total de 15 troféus e 27 medalhas, da seguinte forma: 
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a) Categoria Masculina: 1º Lugar (2 Troféus), 2º Lugar (2 Medalhas), 3º Lugar (2 Medalhas)  

b) Categoria Feminina: 1º Lugar (2 Troféus), 2º Lugar (2 Medalhas), 3º Lugar (2 Medalhas)  

c) Categoria Juvenil:  1º Lugar (2 Troféus), 2º Lugar (2 Medalhas), 3º Lugar (2 Medalhas)  

d) Categoria Master:  1º Lugar (2 Troféus), 2º Lugar (2 Medalhas), 3º Lugar (2 Medalhas)  

e) Categoria Sênior:  1º Lugar (2 Troféus), 2º Lugar (2 Medalhas), 3º Lugar (2 Medalhas)  

f) Não filiados:   1º Lugar (2 Troféus), 2º Lugar (2 Medalhas), 3º Lugar (2 Medalhas)  

g) Peças mais pesadas: 01 Medalha para o 1º, 01 para o 2º Lugar e 01 para o 3º Lugar 

h) Clubes:   Do 1º ao 3º Lugar (03 troféus) 

Observações: 
1) A premiação relativa aos clubes, será feita da seguinte forma: Soma-se os pontos obtidos pelas 

melhores equipes colocadas, por clube, em cada categoria, nas duas provas, classifica-se do 
maior para o menor e os três melhores resultados definirão os vencedores. 

2) Serão sorteados brindes entre as equipes participantes, e, para recebimento dos brindes as 
equipes deverão estar integralmente presentes e uniformizadas. 

17)  DISPOSIÇÕES GERAIS: Os organizadores, patrocinadores e autoridades da competição, não se 
responsabilizam por perdas, danos, extravios ou roubos de bens materiais de concorrentes, 
acompanhantes, visitantes e públicos em geral, antes, durante ou após a realização das provas, nem 
por acidentes que os participantes possam provocar ou sofrer em decorrência de sua participação no 
evento. As dúvidas ou casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Arbitragem da 
prova.  

• Os Atletas deverão obrigatoriamente e sob sua 
responsabilidade, estar de posse da licença do IBAMA 
ou do Ministério das Pesca devidamente atualizada. 

• Os Pescadores (Equipes) serão responsáveis pela 
limpeza de sua raia, pedimos atenção especial para 
anzóis na areia. 

Anchieta, 11 de outubro de 2018. 

 
Washington Luiz Almeida de Oliveira 

Presidente da FECAPE 



 
Federação Capixaba de Pesca e Lançamento 

XLV Aniversário da FECAPE 
I Torneio Anchieta de Pesca 

Data: 10 e 11/11/2018 

REGULAMENTO PARTICULAR 
 

 



 
Federação Capixaba de Pesca e Lançamento 

XLV Aniversário da FECAPE 
I Torneio Anchieta de Pesca 

Data: 10 e 11/11/2018 

REGULAMENTO PARTICULAR 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome do Clube ou Equipe Não Filiada:____________________________________________________ 

Cor da Equipe......................................:_____________________________________________________ 

Atletas: 

Nome completo do primeiro atleta......:______________________________________________________ 

Apelido................................................:______________________________________________________ 

Endereço.............................................:______________________________________________________ 

Complemento endereço......................:______________________________________________________ 

Bairro...................................................:______________________________________________________ 

Cidade.................................................:_________________________ CEP:______________________ 

Telefone..............................................:_(    )_____________________  

Correio eletrônico (e-mail)...................:______________________________________________________ 

 

Nome completo do segundo atleta......:______________________________________________________ 

Apelido.................................................:_____________________________________________________ 

Endereço.............................................:______________________________________________________ 

Complemento endereço......................:______________________________________________________ 

Bairro...................................................:______________________________________________________ 

Cidade.................................................:_________________________ CEP:______________________ 

Telefone..............................................:(    )_____________________  

Correio eletrônico (e-mail)...................:______________________________________________________ 

 


