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TORNEIO DE PESCA DESPORTIVA  
 

PORTO DA ACHADA 
 

8 DE JULHO DE 2018 (Domingo) 
 

PROGRAMA 
 

7:30 Horas – Concentração dos Participantes 
 
7:45 Horas – Sorteio dos Pesqueiros 
 
8:00 Horas – Início do Torneio de Pesca Desportiva 
 
12:00 Horas – Fim do Período de Pesca 
 
12:15 Horas – Pesagem do Pescado 
 
12:30 Horas – Entrega de Prémios  
 
13:00 Horas - Almoço/Convívio 
 

14:30 Horas – Encerramento do Torneio de Pesca Desportiva 2018 do 

Concelho do Nordeste 

 
 

Nordeste, Junho de 2018 
 
 
 
 

___________________________ 
 (O CDRC Nordeste) 
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REGULAMENTO GERAL 

CAPÍTULO I 

OBJECTO e DEFINIÇÕES 

ART. 1º - OBJECTO 

O presente Regulamento Geral estabelece as bases do torneio de Pesca Desportiva do Centro Desportivo 

e Recreativo do Concelho de Nordeste. 

ART. 2º - DEFINIÇÕES 

1º CONCORRENTE, ATLETA OU PESCADOR 

Classificam-se como Concorrentes, Atletas ou Pescador, os indivíduos que exerçam o ato piscatório em 

consonância com os preceitos deste Regulamento Geral. 

2º ÉPOCA DE PESCA DE COMPETIÇÃO 

Considera-se Época de Pesca de Competição o período compreendido entre as 8 horas e as 12 horas do 

dia de realização da prova. 

3º PESCA DE COMPETIÇÃO COM FLUTUADOR (BÓIA) 

Modalidade praticada com cana com ou sem carreto, em que os iscos ficam suspensos por um flutuador 

(bóia) colocado na linha, fazendo-se a ferragem do peixe pela perceção do ataque ao isco nesse flutuador. 

4º PESCA DE COMPETIÇÃO AO FUNDO 

Modalidade praticada com cana e carreto em que a baixada se localiza no fundo, obrigada por um objecto 

pesado (chumbada) ligado à linha, fazendo-se a ferragem do peixe pela sensação do ataque ao isco na 

linha ou na ponteira da cana. 

5º LANÇADO OU SPINNING 

Modalidade praticada com cana e carreto com iscos artificiais ou naturais, que se lançam e recuperam 

consecutivamente, fazendo-se a ferragem do peixe com os iscos em movimento. 

6º SENTIR 

Modalidade praticada com cana e carreto, utilizando ou não boia, em que a linha estando tensa, permite 

uma ferragem instantânea pela sensação na cana ou na linha do ataque ao isco. 

7º LANÇAMENTO 

Modalidade praticada com cana e carreto, cujo objetivo consiste em arremessar através de lançamentos, 

o mais longe possível um objeto pesado (chumbada). 
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8º LIVRE 

A prática de todas as modalidades mencionadas anteriormente. 

9º ENGODOS 

Por engodo entende-se toda a matéria utilizada para atrair e alimentar o peixe. 

10º ISCO 

Entende-se por isco, natural ou artificial, tudo o que é colocado no anzol para atrair o peixe. 

11º PESQUEIRO 

Por pesqueiro entende-se toda a área atribuída a cada pescador, previamente sorteada no dia da prova. 

12º SINAIS SONOROS 

a) Por sinais sonoros entende-se, todos os sons utilizados pela organização das provas, 

para alertar os concorrentes das várias fases da prova, cujo significado é o seguinte: 

b) Um toque – Sinal de início e final da prova; 

c) Dois toques – Sinal que faltam cinco minutos para o final da prova, obrigando o pescador 

a manter-se junto à cana, até ao seu términus; 

d) Se durante o decorrer da prova se ouvirem três toques significa que a prova foi suspensa, 

devendo retirar imediatamente a linha da água. 

e) Se a prova for reiniciada ouvir-se-ão novamente três toques; 

f) Se a prova for dada por terminada ouvir-se-á apenas um toque. 

 

CAPÍTULO II 

ATLETAS 

ART. 1º - ATLETAS 

1º Serão considerados atletas todos os inscritos até à hora da prova. 

 

CAPÍTULO III 

ESCALÕES ETÁRIOS 

ART. 1º - ESCALÕES ETÁRIOS 

1º Escalão único. 
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CAPÍTULO IV 

JÚRI E FISCALIZAÇÃO 

ART. 1º - FISCALIZAÇÃO DE PROVAS 

A fiscalização é da responsabilidade da organização da prova. O Júri é constituído para cada prova e 

ao qual compete: 

1º Fiscalizar, durante a prova e em todas as suas fases o cumprimento do respetivo regulamento. 

2º Supervisionar o sorteio de pesqueiros e/ou sectores. 

3º Retificar o horário da prova, sempre que justificável. 

4º Decidir sobre eventuais protestos ou reclamações apresentados por concorrentes no decorrer da 

prova ou até trinta (30) minutos após o seu termo. 

5º Verificar as classificações da prova. 

6º Anular e/ou interromper uma prova se considerar não estarem reunidas as devidas condições, 

para o exercício da pesca, de segurança ou atmosféricas. 

7º Decidir sobre o reatamento da prova até trinta (30) minutos após a interrupção se considerar terem 

desaparecido as condições que motivaram a sua interrupção. 

a) No caso de suspensão da prova e se o júri decidir dar por terminada a mesma, se a 

suspensão ocorrer antes de ter decorrido metade do tempo estabelecido para a duração 

da prova o pescado até então capturado não contará para efeitos classificativos devendo 

ser marcada nova prova. 

b) No caso de suspensão da prova - e se o júri decidir dar por terminada a mesma depois 

de ter decorrido mais de metade do tempo estabelecido para a duração da prova o 

pescado deverá ser selado e contará para a classificação. 

c) O período da suspensão não contará para o tempo real da prova. 

 

CAPÍTULO V 

PARTICIPAÇÃO, PROTESTO, RECLAMAÇÃO E RECURSO 

ART. 1 º - PARTICIPAÇÕES E PROTESTOS 

1º As participações de protestos sobre eventuais ocorrências são apresentadas ao Júri da, 

até trinta (30) minutos após o termo da prova.  
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CAPÍTULO VI 

CONDUTA E COMPORTAMENTO DOS ATLETAS 

ART. 1º - CÓDIGO DE CONDUTA DO PESCADOR DE COMPETIÇÃO 

1º A atuação dos Atletas tem de pautar-se sempre pela discrição, preservação da natureza e 

contributo para o meio ambiente. Atleta que comprovadamente tenha contribuído para a poluição 

do meio ambiente será sujeito a ser excluído da prova. 

2º No caso de um concorrente observar por parte de outro a falta de cumprimento ao disposto neste 

Regulamento ou prática de qualquer acto antidesportivo, tem a obrigação de adverti-lo lealmente 

da falta em que está a incorrer. Se verificar reincidência ou mesmo que a primeira falta tenha sido 

praticada intencionalmente, tem a estrita obrigação de participá-la por escrito, com o testemunho 

de outro concorrente. 

 

ART. 2º - ATUAÇÃO DOS ATLETAS EM COMPETIÇÃO 

1º A atuação de um atleta em prova rege-se pelo estrito cumprimento das normas deste regulamento 

e no qual se incluem as seguintes regras: 

2º As instruções verbais transmitidas na concentração, antes da autorização de saída para os 

pesqueiros, consideram-se parte integrante do Regulamento, desde que não contrarie o articulado 

do mesmo, pelo que os concorrentes lhe devem prestar a máxima atenção, não sendo aceite, 

posteriormente, a invocação do seu desconhecimento. 

3º É proibido aos concorrentes, sob pena de desclassificação: 

a) Iniciar ou terminar a ação de pesca antes ou para além dos horários estabelecidos, sendo 

no entanto possível finalizar a captura do exemplar ferrado, para além do sinal de final 

de prova, tendo o concorrente que fechar o “drag” do carreto e recuperar rapidamente; 

b) Utilizar mais de duas canas em ação de pesca simultânea; 

c) Pescar fora da área do pesqueiro; 

d) A intromissão nos trabalhos da equipa responsável pela prova, sendo-lhe contudo 

permitido assistir à pesagem do seu pescado; 

e) Abandonar o pesqueiro por tempo superior a quinze (15) minutos, sem que para tal haja 

motivo de força maior, tendo neste caso de dar conhecimento à organização ou aos 

concorrentes que se encontrarem nos pesqueiros adjacentes, devendo obrigatoriamente 

retira a linha da água; 
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f) Os concorrentes que antes do final da prova, sem razão válida desmontem o 

equipamento e interrompam a prova serão desclassificados; 

g) A permanência dentro de água; 

h) A prática de atos anti desportivos. 

 

ART. 3º - É OBRIGATÓRIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO 

1º No final da prova, colocar o pescado capturado dentro de um saco; 

2º Entregar o pescado em bom estado de conservação; 

3º Ocupar o pesqueiro que lhe foi atribuído por sorteio. 

 

ART. 4º - É PERMITIDO AOS CONCORRENTES: 

1º Utilizar chumbadas de qualquer peso, desde que estas se derivarem não incomodem a ação de 

pesca dos concorrentes vizinhos. 

2º Receber ajuda de qualquer outro concorrente; 

3º Utilizar qualquer transporte mas só até ao início da prova e após o final da mesma. 

4º Abandonar o pesqueiro por tempo inferior a quinze (15) minutos. Contudo deverá dar 

conhecimento à Organização ou aos Atletas vizinhos e retirar a linha de dentro de água. 

5º A entrada na água até aos joelhos, para lançar e capturar o pescado, mas nunca utilizando a área 

não abrangida pelo seu pesqueiro, exceto em situações em que surjam valas de água que 

impeçam a normal ação de pesca. Neste caso a organização deve autorizar o avanço em 

simultâneo a todos os Atletas em caso de igualdade. 

6º Capturar um exemplar que não venha ferrado pela boca 

7º Quando um exemplar vier ferrado pela boca com um anzol de um concorrente e pelo corpo com 

um anzol de outro concorrente, será considerado do concorrente cujo anzol tem na boca. 

8º Quando um exemplar vier ferrado com dois anzóis de concorrentes diferentes na boca ou no 

corpo, será devolvido imediatamente à água. 

9º Para além dos iscos naturais, é permitido utilizar materiais atraentes, tais como: 

a) Colheres brilhantes. 

b) Pérolas coloridas, fluorescentes e/ou flutuantes, tendo no entanto diâmetro não superior 

a quinze (15) milímetros. 

c) Penas de cor. 

d) Tubos de silicone fluorescentes ou não, plásticos ou metálicos. 

 

mailto:c.d.r.c.nordeste@gmail.com


      CENTRO DESPORTIVO E RECREATIVO DO CONCELHO DO NORDESTE 

 

Praça da República, 9630-141 Nordeste – Câmara Municipal de Nordeste - 296480060 

Email: c.d.r.c.nordeste@gmail.com     Contacto Coordenador Centro: 914320338 

 

CAPÍTULO VII 

CLASSIFICAÇÕES 

ART. 1º - O APURAMENTO DAS CLASSIFICAÇÕES SERÁ FEITO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DOS 

SEGUINTES CRITÉRIOS: 

a) Na classificação geral da prova, o primeiro classificado será aquele que obtiver a melhor 

pesagem, e assim sucessivamente; 

b) Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados; 

c) Será atribuído um prémio ao participante que capturar o exemplar mais pesado da prova. 

 

ART. 2º - CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

1º Pelo menor nº de peixes capturados; 

2º Pelo maior exemplar. 

 

CAPÍTULO VIII 

CASOS OMISSOS 

ART. 1º - RESOLUÇÃO DE CASOS OMISSOS 

1º Os casos omissos serão resolvidos, pontualmente para cada caso concreto por deliberação da 

organização da prova. 

 

 

 

O CDRC Nordeste  

 

_____________________________ 
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