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Vice Comodoro: Adolfo Carlos Maia
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Paulo Roberto Mello dos Santos
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Luis Alberto J. Motta
Matheus daFlon Assad
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CAPTAÇÃO DE IMAGENS:
Robson Araujo Campelo
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SALA RÁDIO:
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Zilmar Gonçalves
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CALENDARIO:

1º Torneio Marlin Azul

Etapa ùnica
21/10/2017

1º Torneio Peixes de Bico e Oceano
O

1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
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21/10/2017

Sabado

18/11/17
25/11/17
02/12/17

Sabado
Sabado
Sabado

INSCRIÇÃO:
Torneios aberto a todos os Clubes do Brasil.

No ato da inscrição é obrigatório o número da licença de pesca amadora. A não apresentação da
carteira ou do número impedirá o pescador de participar. A responsabilidade de apresentá-la, caso
seja solicitada, é de cada um dos pescadores. Para retirar a Licença de Pesca Amadora:
http://sinpesque.mpa.gov.br/pndpa/web/index.php. Aposentados, os maiores de 65 anos (homens),
os maiores de 60 anos (mulheres) e menores de 18 anos, são isentos do pagamento da taxa da licença.

É imprescindível o preenchimento prévio da ficha de inscrição para cada Torneio, pelo Comandante
ou representante, na Secretária do Iate Clube Icarai, de terça-feira à sexta- feira, das 9hs às 18hs.

Taxa de Inscrição para Equipes Sócias do ICI: quando o Comandante da embarcação é Sócio
Proprietário do ICI.

Torneios:

Valores:

Anual de Peixes de Bico
Anual de Peixes de Oceano

R$.600,00
Os dois torneios.

Taxa de Inscrição para Equipes não Associadas ao ICI:

Torneios:

Valores:

Anual de Peixes de Bico
Anual de Peixes de Oceano

R$.1.200,00
Os dois torneiros.
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REGRAS GERAIS E
COMUNS DOS
TORNEIOS:
Os Torneios obedecerão às Regras de Captura da I.G.F.A. - International Game Fish Association.
Além das Regras Gerais e comuns dos Torneios, e das Regras de Captura da I.G.F.A., cada um dos
Torneios poderá ter Regras Específicas que se sobrepõem às demais.

1. EQUIPES:
As Equipes, serão compostas de até 06 (seis) pescadores, previamente inscritos. Somente esses
poderão efetivamente pescar, não sendo permitida a pesca por qualquer pessoa não inscrita, sob a
pena de desclassificação da Equipe na Etapa.
Qualquer alteração na composição das Equipes deveram ser comunicada ao Staff do Departamento
de Pesca na ocasião na assinatura da sumula ou via sala de radio antes do inicio da etapa.

2. EMBARCAÇÕES:
As embarcações participantes deverão estar licenciadas pela Capitania dos Portos para alto mar,
com documentos e vistoria dentro dos prazos exigidos, e em perfeitas condições de navegação e de
radiocomunicação. O cumprimento das exigências legais é de exclusivo dever dos respectivos
Comandantes. O Iate Clube Icarai está isento de responsabilidades.
É permitido uma Equipe trocar de embarcação em alto mar, desde que seja feita e informada a sala
de radio, até o inicio da Etapa (linha na agua), apos o inicio da etapa, somente poderá efetuar a troca
por outra lancha na sede da competição.
O NORMAM-03/DPC rege as regras gerais de navegação. Consulte o Link que segue para informações
diversas: https://www.dpc.mar.mil.br/normam/N_03/normam03.pdf.
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Lembre-se sempre que a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção
da poluição no mar, não são incumbência única da Marinha do Brasil, cabendo a todos que, direta
ou indiretamente, estejam envolvidos com a navegação. Assim, é de suma importância que o
Navegador Amador, Clubes Náuticos, Marinas e outros, estejam conscientes de suas responsabilidades.

3. Horário de chegada:
As embarcações deverão estar presentes para a pesagem até as 20:30 horas, caso alguma embarcação
tenha algum problema mecanico comprovado será dado um prazo de 02 (duas) horas, bem como a
embarcação que prestar Socorro para apresentar o(s) peixe(s) a comissão de pesagem, e/ou material
de filmagem dos peixes de bico liberados.
E obrigação do comandante da embarcação ao chegar na area de pesagem a assinar a sumula da
pescaria.
A embarcação que não comparecer a area de pessagem em uma etapa não pontuará, isto è, receberá
pontuação 0 (zero) na classificação geral.

4.
EQUIPAMENTOS
conferência do material:

e

Caniço e Carretilha / Molinete, livre, na estrita observância das características formuladas pela IGFA
para teste de classe de linha até 130 libras (Monofilamento e/ou Multifilamento).
As medidas de linha dupla, leader e paradas devem estar em de acordo com as determinações da IGFA
para a libragem da linha. Consultar informações em “Regras a Respeito dos Equipamentos” na página
22 desse regulamento. Solicitamos as Equipes que se certifiquem de cada material a ser utilizado, antes
do início das Etapas.
A Equipe que estiver em desacordo com as regras de linha e medição será desclassificada.
A Equipe que tiver todos os equipamentos com suas linhas descarregadas será desclassificada da
Etapa.
A conferência do material é um ato de formalismo. O fato de uma Equipe ser submetida a este
procedimento não pressupõe nenhuma irregularidade. Nestes casos, o cavalheirismo dos senhores
Comandantes e demais pescadores será fundamental ao cumprimento destas rotinas, que são
comuns em competições esportivas.
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5. NUMERO DE LINHAS N’ÁGUA:
O número de linhas n’água é livre.

6. ANZOIS:
Os anzóis a serem utilizados para iscas naturais são os “Circle Hook”, non-off set, mesmo que sejam
utilizados em conjunto com um psicoteio ou atrator. Não haverá distinção de modelo ou marca. O Staff
do Departamento de Pesca, assim como a Comissão de Conferencia de Material, estão à disposição
para ajudar, a nível informativo e educativo, todas as equipes que necessitarem. Única exceção para
não utilização dos “Circle Hook”, non-off set será em iscas artificiais, que poderá ser o “J” hook.

7. ISCAS:
As iscas poderão ser naturais, vivas ou mortas, ou artificiais, seguindo as regras da I.G.F.A.

8. PESOS: adotados
para
liberações dos peixes de bico:
Todos os peixes de bico devem ser liberados, mesmo que cheguem sem condições de serem
ressuscitados, ou seja, mortos após a briga.

Não haverá o chamado peixe na linha, após o termino da etapa ou seja as 17:00 horas.

9. REALIZAÇÃO DAS ETAPAS:
Caso a comissão de meteriologia dicidir pelo adiamento da etapa, será comunicado até as 12:00
horas do dia anterior à realização da Etapa.
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TORNEIOS DE
PEIXES
PEIXES DE OCEANO:

Tópicos
Importantes
Realização das Etapas:

DE

BICO

Sobre

E

a

A decisão da realização ou não de cada Etapa será comunicada aos participantes via e-mail e
telefone.
Após saída para a Etapa, atestado impossibilidade de pesca, a Comissão de Meteorologia poderá ser
chamada por qualquer Equipe participante para uma votação aberta, via rádio. Nos casos em que a
decisão da Comissão para o não prosseguimento da Etapa ocorrer até às 8hs, a Etapa será adiada. Até
às 10hs a Etapa será interrompida e realizada integralmente em uma nova data. Neste caso valerão os
peixes capturados até o momento da interrupção, e os pontos conquistados computados em sua
totalidade na nova Etapa. A partir das 10hs a Etapa será considerada realizada, valendo os peixes
capturados até o momento da decisão, assim como os pontos conquistados em detrimento dessas
capturas. Em todos esses casos sugere-se que as embarcações retornem imediatamente ao Iate Clube
Icarai.

10.
LIBERAÇÃO
DE
PEIXES
ferradas múltiplas:

e

A liberação de cada peixe se dará quando o Leader tocar a ponta do caniço ou quando o Leader for
tocado por algum integrante da embarcação.
Será permitida a liberação dos peixes de bico em qualquer área da embarcação, respeitando as
regras de filmagem.
Qualquer peixe ferrado em duplo strike, isto é, ferrado por dois pescadores ao mesmo tempo, será
invalidado.
Nas situações de ferradas múltiplas, ao validar a liberação de um dos peixes, a embarcação somente
poderá iniciar a manobra para liberação dos demais após a soltura do peixe já validado, seja por
remoção do anzol, pelo do corte da parada ou pela ruptura da linha.
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As linhas só poderão ser recolocadas na água após a soltura do peixe já validado, seja através da
remoção do anzol, pelo do corte da parada ou pela ruptura da linha.
Não será permitido trabalhar outros peixes ferrados na borda, enquanto o primeiro peixe estiver
sendo liberado/embarcado.

11. AUXÍLIO EXTERNO:
É expressamente vedado auxílio externo aos participantes dos Torneios, excetuando-se os casos de
socorro no mar.
A comunicação entre as Equipes participantes e/ou outras embarcações deverá ser feita, única e
exclusivamente, via rádio. As embarcações devem permanecer em stand-by no canal 69 do VHF,
aguardando eventuais chamadas. Desta forma, todas as informações ficarão disponíveis a todos. É
vedada a utilização de qualquer outro meio de comunicação, sob a pena de desclassificação da (s)
Equipe (s) infratora (s).
O apoio de uma embarcação extra campeonato com o intuito de favorecer o resultado da pescaria de
uma Equipe participante do Torneio é terminantemente proibido. O descumprimento dessa norma
implicará na desclassificação da Equipe favorecida na Etapa. Em caso de reincidência, eliminação.
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12.
RADIO
COMUNICAÇÃO
resultados da pescaria:

e

Para reporte de saída, chegada, e informações obrigatórias pertinentes as capturas dos peixes, a
Estação Controle do ICI (ECO 38) manterá escuta no canal 69 do VHF, além do canal 4431.8 do SSB.
No caso de defeito no rádio, as comunicações deverão ser feitas com o apoio de outras embarcações.
A embarcação que não reportar imediatamente o peixe liberado ou embarcado será desclassificada
da Etapa.
É sugerido que ao informar saída diga o número de tripulantes, e ao término da pescaria diga o horário
previsto de chegada. Não se esquecer de informar a chegada ao ultrapassar a Boca da Barra.
Dúvidas quanto ao resultado da pescaria ou do reporte da posição de GPS de uma Equipe, a qualquer
tempo deverá ser dirimida junto à Estação Controle, nas frequências alternativas para comunicação,
objetivando assim evitar um congestionamento do canal de controle.
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