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TORNEIO DE PESCA EMBARCADA
TEMPORADA – 2018
MAIOR DA TEMPORADA

Adriano Gomes Guimarães
Comodoro

Adolfo Maia
Vice-Comodoro
Pierre Souza
Diretor de Pesca
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COMISSÃO ORGANIZADORA
Carlos Mauricio F. Brandão
Eduardo Vannier
Paulo Roberto
Luiz América Alves Costa
Rui Matoso
Pierre Souza
Luis Pereira

REGULAMENTO
INÍCIO DA TEMPORADA
1º Janeiro de 2018

PARTICIPAÇÃO
Para participar basta, estar presente em uma embarcação registrada no ICI, e esta terá que estar inscrita e seu comandante estar em dia com
suas obrigações, fiscais e estatutárias com o clube.

INSCRIÇÃO
Poderá ser feita diretamente na secretaria ou com a COMISSÃO ORGANIZADORA, desde que seja, pelo menos 01(hum) dia antes da saída para
pescaria. Não serão aceitas inscrições feitas pelo rádio, e nem após a chegada da pescaria.

TAXA DE INSCRIÇÃO
R$.200,00 – VÁLIDA PARA TODA A TEMPORADA ( pode ser incluída no BOLETO do Clube )
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EMBARCAÇÕES
As embarcações participantes deverão ser filiadas ao ICI – IATE CLUB ICARAÍ licenciadas pela CAPITANIA DOS PORTOS, e devem estar em
perfeitas condições de navegação e de rádio comunicação. O cumprimento das exigências legais é de responsabilidade dos respectivos
comandantes.

HORÁRIO
Livre. Porém os comandantes deverão preencher na Sala Rádio seu PLANO DE NAVEGAÇÃO. Se a saída for mais cedo, deverão confirmar pelo
rádio sua saída, posição, nº de pessoas a bordo e horário previsto de retorno ao cais do IATE CLUBE ICARAÍ - VHF Canal 69 – PYE 38 – Zilmar /
Clarisse. “As embarcações deverão SAIR do cais do ICI e retornarem ao mesmo com seus peixes para pesagem” Caso retornem após o horário,
o peixe deverá ser reportado para pesagem na manhã seguinte.

EQUIPAMENTO
Linhas, Anzóis, Caniços, Molinetes, Carretilhas e Iscas são livres.
Não é permitido o uso qualquer tipo de rede, arpão, espinhel ou boinhas.
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TABELA DE PEIXES VÁLIDOS

www.iateclubicarai.com.br

OBSERVAÇÃO
 Se houver a captura de algum peixe que não esteja na relação de ‘’peixes válidos’’, cabe a DIRETORIA DE PESCA juntamente com sua
COMISSÃO ORGANIZADORA irão decidir se aceitam ou não a sua inclusão na relação de peixes válidos no TORNEIO
 A identificação de PEIXES será feita pela COMISSÃO ORGANIZADORA
 Os peixes DOURADO e CAÇÃO, devem ser filmados durante sua captura.
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PESAGEM







Deverá ser feita na balança do ICI, e na presença de 02 (Duas) testemunhas. Se seu Peixe for mais pesado do que o que está no
quadro, tire uma FOTO DO PEIXE e preencha a FICHA DE PESCAGE.
Entregue a FICHA DE PESCAGEM a um MEMBRO DA COMISSÃO ORGANIZADORA que irá encaminhar a secretaria do clube.
O horário de pesagem será de 07:00 às 19:00.
Caso a embarcação não consiga chegar em tempo, o COMANDANTE DA EMBARCAÇÃO deverá avisar a SALA DE RÁDIO que irá trazer o
peixe para a pesagem no dia seguinte, até as 12:00h, desde que o COMANDANTE DA EMBARCAÇÃO comunique a SALA DE RÁDIO até
as 19:00, que está trazendo o peixe para a passagem, e que solicite a presença de alguém responsável pela balança.
Os OPERADORES DE RÁDIO ( Zilmar e Clarice ) também estão autorizados para atuarem como testemunhas e responsáveis pela
pesagem dos peixes.

TÉRMINO DA TEMPORADA
31 de dezembro de 2018.

PREMIAÇÃO
Será concedido um Prêmio a embarcação que capturar o exemplar mais Pesado de cada espécie incluída na relação de Peixes válidos até o
último dia da temporada.
Premiaremos ainda o Marinheiro que estiver registrado na embarcação inscrita que capturar o peixe mais pesado.

BOA PESCA A TODOS!!!

