REGULAMENTO
7ª PESCA INTERNACIONAL AO TUCUNARÉ
PESTI 2020 EDITION
13 e 14 de março 2020.
LOCAL: Terminal Turístico Alvorada de Itaipu (Praia artificial de Santa Terezinha Itaipu/PR)

REGULAMENTO
1. O TORNEIO:
A 7ª Pesca Internacional ao Tucunaré da PESTI é uma realização da Associação de Pesca Esportiva Santa
Terezinha de Itaipu.
Apoio: Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, Itaipu Binacional, Policia Militar, Lobos da Trilha,
Escoteiro Alfa Ômega PR-66, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, NEPOM, Adetur.

2. OS OBJETIVOS:
Desenvolver o potencial turístico da Pesca Esportiva com seriedade, qualidade e técnicas que exigem o
seguimento.
Colocar em prática a consciência ecológica dos pescadores do município e dos demais interessados através da
divulgação e práticas que normatizam a Pesca Esportiva, visando principalmente o combate do uso de
materiais poluentes e predatórios.
Despertar e sensibilizar autoridades federais, estaduais e municipais, para a criação e a fiscalização de leis
específicas para o segmento da Pesca Esportiva.

3. O MÉTODO DE PESCA UTILIZADO:
O método de pesca utilizado será do tipo “pesque, fotografe e filme a soltura”.

4. AS INSCRIÇÕES:
As inscrições são limitadas a 250 (duzentas e cinquenta) equipes e deverão ser feitas no site
www.pestipescaesportiva.com.br através do preenchimento do formulário próprio.
O valor da inscrição por equipe será:
Data da Inscrição

DUPLA

Até 11/03/2020

R$ 420,00
(Quatrocentos e vinte reais)
450,00
(Quatrocentos e cinquenta reais)

A partir de 12/03/2019

TRIO
R$ 480,00
(Quatrocentos e oitenta reais)
R$ 500,00
(Quinhentos reais)

5. A SUPERVISÃO:
A supervisão legal estará a cargo da Polícia Militar do Paraná - Força Verde, Marinha do Brasil, Policia Federal
(NEPOM).

6. A COMPETIÇÃO:
A “7ª Pesca Internacional ao Tucunaré da PESTI“ será exclusivamente da espécie Tucunaré, na modalidade de
arremesso com iscas artificiais, onde será obrigatório o Pesque e Solte no local da captura.
Todas as embarcações estão sujeitas a inspeção na saída ou na chegada dos barcos: Caso os fiscais da
prova encontrem na embarcação (iscas vivas, tucunaré, etc.) a equipe estará prontamente desclassificada.
SEJA PRUDENTE! Faça a sua estratégia de pescaria em solo, posicione-se para a direção do seu ponto de pesca
escolhido, evitando possíveis manobras arriscadas que possam causar acidentes.

6.1. A LARGADA:
A descida dos barcos será por ordem de chegada, fazendo-se filas e ordenadamente um a um será colocado
na água.
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A largada se fará com fogos de artifício às 08h00min, fique atento às instruções e as embarcações da
organização do evento que lhe auxiliarão na largada. Não tenha pressa: VOCÊ ESTÁ EM UMA PESCARIA!

6.2. LIMITES DE NAVEGAÇÃO (RAIA ABERTA)
O limite de navegação compreenderá os lados brasileiro e paraguaio do lago de Itaipu, (RAIA
ABERTA).
6.2.1. LOCAIS DE PESCA PROIBIDOS
As reservas e refúgios biológicos (LOCAIS DE PESCA PROIBIDOS) estarão constando no MAPA
anexo a este regulamento.
A comissão organizadora isenta-se de qualquer incidente com a equipe que esteja pescando
em LOCAIS DE PESCA PROIBIDIDOS.
6.2.2. ROL DE NAVEGAÇÃO LADO PARAGUAIO
É obrigação de cada equipe que for navegar do lado Paraguaio do lago de Itaipu portar o ROL
DE NAVEGAÇÃO.
O ROL DE NAVEGAÇÃO deverá ser solicitado junto a comissão organizadora no momento da
retirada dos KITS pela equipe que deseje navegar do lado Paraguaio do Lago de Itaipu durante o
tempo da prova.
A comissão organizadora isenta-se de qualquer incidente com a equipe que esteja navegando
no lado Paraguaio do lago de Itaipu sem portar o ROL DE NAVEGAÇÃO.

6.3. A CHEGADA:
Às 16h00min será dado um sinal sonoro (com fogos) indicando o encerramento da prova.
É expressamente proibido trazer o peixe capturado até o local do evento. Caso após o retorno da equipe
os fiscais da prova encontrem algum tucunaré na embarcação a mesma será prontamente desclassificada.

6.4. AFERIÇÃO
Até as 16h15min um representante da equipe deve estar posicionado na fila no posto de aferição (AO
LADO DO PALCO PRINCIPAL DO EVENTO JUNTO AS MARGENS DO LAGO);
As16h15min será fechado o acesso a fila no posto de aferição, a partir de então não mais será permitida
a entrada na fila para a apresentação das fotos e vídeos dos peixes;

7. OS COMPETIDORES:
As equipes podem ser masculinas, femininas ou mistas.
Em caso da impossibilidade de um dos integrantes da equipe participar, o mesmo poderá ser substituído, ou
até mesmo pescar sozinho, desde que oficializado previamente a comissão organizadora.
Solicitamos a colaboração dos competidores para que usem a camiseta do evento, durante a
competição e principalmente ao subirem no palco na hora da entrega dos prêmios.

7.1. Obrigações dos membros da equipe:
a)
b)
c)
d)

Cumprir e fazer cumprir o regulamento;
Usar apenas iscas artificiais;
Manter comportamento cortês perante os demais competidores, árbitros e público presente;
Utilizar uma única embarcação durante a prova, com motor a combustão em condições de
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navegabilidade e com a documentação em dia conforme normas e instruções da Marinha Brasileira;
e) OBRIGATÓRIO utilizar equipamento salva-vidas e zelar pela sua própria segurança e dos demais
competidores;
f) Estar com a documentação ambiental em dia;
g) Colar na embarcação da equipe o número de inscrição para facilitar a identificação;
h) Permitir a vistoria pelo árbitro ou fiscais do torneio na embarcação;
i) Respeitar uma distância mínima de 50 (cinquenta metros) entre as embarcações.

7.2. Fica vetado aos membros da equipe:
a)
b)
c)
d)

Pescar e não soltar o tucunaré no local da captura;
Usar iscas vivas;
Usar mais que uma isca municiada com anzóis por vara;
Abordar ou deixar-se abordar por outras embarcações que não sejam as do árbitro ou fiscais do
torneio;
e) Jogar lixo no lago ou em suas margens;
f) Ingerir bebidas alcoólicas, cabível de fiscalização dos órgãos competentes;
g) Utilizar qualquer material ou equipamento predatórios para a pesca, além dos permitidos para a prova;
h) Permitir que qualquer pessoa não inscrita no torneio possa auxiliar de qualquer forma na captura do
peixe;
i) Subir ao palco sem camisa, embriagado, com bebida alcoólica na mão ou qualquer comportamento
que afete a solenidade.
j) Deixar de usar equipamento salva-vidas.

7.3. Será desclassificada da prova a equipe que:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Pescar e não soltar o tucunaré no local da captura;
Fazer usos de iscas vivas;
Apresentar fotos e vídeos de peixes com marcas de rede e tanques;
Alterar a medida dos peixes apresentados;
Prejudicar os concorrentes com manobras escusas dentro ou fora do braço;
Manter comportamento não condizente com as regras elementares do convívio social, bem como
desacato ou agressão aos competidores, autoridades e o público presente;
g) Permitir que qualquer pessoa não inscrita no torneio auxilie a equipe na captura dos peixes;
h) Largar antes do início da prova (queimar a largada);
i) Encostar sua embarcação na margem no período de prova, exceto por problemas mecânicos;
j) Venha a praticar ato doloso durante o evento;
k) Não permitir a inspeção da embarcação pelos fiscais da prova na largada ou chegada.
l) QUALQUER MEMBRO DA EQUIPE DEIXAR DE USAR COLETES SALVA VIDAS.

7.4. Equipamentos de uso permitidos pelos competidores:
a) GPS/ SONAR
b) Carretilhas, molinetes ou fly de qualquer tipo, tamanho ou peso, carregados com linhas de diâmetro
livre;
c) Iscas artificiais de qualquer tipo;
d) Varas de qualquer tipo ou tamanho, não havendo limites de varas montadas na embarcação;
e) Puçá para recolhimento do peixe;

8. A RETIRADA DOS KITS:
O Kit da equipe inscrita no torneio poderá ser retirado ao lado do palco no posto de aferição no dia
13/03/2020 (sexta-feira) das 16h00min às 22h00min e no dia 14/03/2020 (sábado), somente após a
largada.
A retirada do kit fica condicionada ao pagamento do valor da inscrição;
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Cada equipe receberá um kit contendo:
- Vale café colonial (para cada membro da equipe conforme ficha de inscrição e pagamento);
- Camiseta do evento (para cada membro da equipe conforme ficha de inscrição e pagamento);
- Sacola de lixo;
- Regulamento da prova.
- MAPA do lago
- ROL DE NAVEGAÇÃO (OPCIONAL)
(É obrigação de cada equipe que for navegar no lado Paraguaio do lago de Itaipu portar o ROL
DE NAVEGAÇÃO, que deverá ser solicitado junto a comissão organizadora no momento da
retirada deste KITS pela equipe que deseje navegar do lado Paraguaio do Lago de Itaipu
durante o tempo da prova. A comissão organizadora isenta-se de qualquer incidente com a
equipe que esteja navegando no lado Paraguaio do lago de Itaipu sem portar o ROL DE
NAVEGAÇÃO)

9. A RETIRADA DO CRACHÁ E DA RÉGUA OFICIAL DO EVENTO:
9.1. A fiscalização da participação da equipe na prova será realizada através do CRACHÁ e RÉGUA
OFICIAL, que serão entregues pela comissão organizadora na descida dos barcos no dia
da prova 14/03/2020 (sábado).
É obrigatório colar na embarcação o número da equipe (número de inscrição) para favorecer a identificação
e entrega do CRACHÁ e da RÉGUA OFICIAL;
Caso a equipe se desloque por água para o evento, deverá procurar a comissão organizadora para retirada
do CRACHÁ e da RÉGUA OFICIAL.
A retirada do CRACHÁ e da RÉGUA OFICIAL fica condicionada ao pagamento da inscrição.
Cada equipe receberá:
- 01 (um) CRACHÁ contendo o número da inscrição da equipe para validação dos peixes;
- 01 (uma) RÉGUA OFICIAL para medição dos peixes;
OBSERVAÇÃO:
a) São obrigatórios o zelo e a conservação do CRACHÁ e da RÉGUA OFICIAL pela equipe;
b) É obrigatória a devolução do CRACHÁ e da RÉGUA OFICIAL no retorno da prova;
c) A devolução do CRACHÁ e da RÉGUA OFICIALdeverá ser feita por todas as equipes inscritas
no posto de aferição;

10. O SISTEMA DE MEDIÇÃO POR FOTO, VIDEO E RÉGUA:
10.1.

Posto de aferição:

Ao lado do palco principal (próximo as margens do lago) estará localizado o posto de aferição, onde 01
(um) representante da equipe, até o horário limite (16h15min) deve estar aguardando ser chamado para
apresentação dos seguintes itens:
a) Fotos dos peixes;
b) Vídeo da soltura dos peixes;
c) Entrega do CRACHÁ e da RÉGUA OFICIAL DO EVENTO; (estes itens devem ser devolvidos na chegada
aos fiscais, mesmo que a equipe não tenha capturado exemplares).
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10.2.

Classificação:

Para efeitos de medição serão consideradas as extremidades cefálica e caudal.
10.2.1. Não serão aceitos fotos e vídeos de peixes abaixo de 30 (trinta) centímetros para efeito
de pontuação.
A classificação será feita pela soma total da pontuação (pontos corridos), considerando-se apenas 05
(cinco) fotos e vídeos dos tucunarés apresentados e validados, da seguinte forma: 01 (um) ponto por cada
centímetro de peixe, contando os milímetros. Exemplo: 40,2 cm = 40,2 pontos, após será feita a somatória dos 05
peixes em pontos corridos. Exemplo: 49,9 + 46,5 + 43,2 + 30,0 + 30,0 0= 199,6 pontos.
Em caso de empate:
a) Ganhará a equipe que pescou o maior peixe;
b) Persistindo o empate, ganhará a equipe que pescou o 2º maior peixe, e assim sucessivamente;
c) Persistindo o empate, ganhará a equipe que primeiro apresentou os peixes.

10.3.

Fotos e vídeos

Cada equipe deverá apresentar no posto de aferição o máximo de 05 (cinco) exemplares devidamente
fotografados e filmados.
É obrigação da equipe apresentar somente os 05 (cinco) exemplares com suas respectivas fotos e filmagens.
10.3.1. Procedimentos de foto:
A fotografia deve ser em alta resolução, deve estar nítida e obrigatoriamente enquadrar o peixe inteiro,
mostrando claramente o tamanho em centímetros e o CRACHÁ devidamente posicionado na RÉGUA
OFICIAL DO EVENTO.
IMPORTANTE:
a) A régua deve estar paralela ao corpo do animal,
b) A extremidades cefálica deve estar encostada na borda da régua (marca de 0 cm)
c) O peixe deve estar com a boca fechada;
d) O dorso do peixe deve estar na parte superior da régua; (não serão aceitos peixes com o dorso na
posição inferior)
e) O CRACHÁ deve estar devidamente posicionado na RÉGUA OFICIAL DO EVENTO.
f) Caso o peixe esteja com a boca parcialmente aberta será descontado (0,5 cm) da medição do
exemplar;
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Ao fazer o registro do exemplar, juntamente com a régua oficial e crachá de identificação após a
fotografia, ainda na régua comece o vídeo da soltura do mesmo. O VIDEO DA SOLTURA É OBRIGATÓRIO.
Podendo ser solicitado pela equipe de aferição a seu critério;
10.3.2.
Procedimentos de vídeo:
A filmagem deve ser em alta resolução, deve estar nítida e obrigatoriamente enquadrar o peixe inteiro,
mostrando claramente o tamanho em centímetros e o CRACHÁ devidamente posicionado na RÉGUA OFICIAL
DO EVENTO até a soltura do peixe;
Todas as fotos dos peixes apresentados devem ter o vídeo da soltura, caso seja apresentado a foto sem o
vídeo a equipe terá 01 (um) peixe invalidado, não podendo apresentar outro em seu lugar;
Os vídeos dos peixes apresentados devem estar isentos de qualquer sinal que indique outras formas de pescar
diferente da permitida, sob pena de desclassificação da equipe;
Cada vídeo de peixe apresentado deve mostrar claramente:
a) A medida do peixe;
b) Estar vivo;
c) Estar em condições de soltura;
d) Sem interrupção a respectiva soltura.

11. A PREMIAÇÃO:
A solenidade de entrega da premiação terá início a partir das 18h00min (dezoito horas) do dia
14/03/2020.
A equipe inscrita deverá participar de no mínimo 02 (duas) horas de prova no dia 14/03/2020 para
participar da premiação por mérito e estar concorrendo à premiação por sorteio.
Para participar da premiação a equipe inscrita deverá estar com o pagamento do valor da inscrição
efetivado.

11.1.

A PREMIAÇÃO POR MÉRITO:

A equipe que for desclassificada torna-se, automaticamente, inapta para participar da premiação por
mérito.

Troféus do 1º ao 10º colocado
- Troféu para cada membro da equipe conforme ficha de inscrição;

Troféus de Maior Tucunaré
- Troféu para cada membro da equipe conforme ficha de inscrição;
11.1.1. Brindes da SUMAX
- Brindes da SUMAX para as 5 (cinco) primeiras equipes colocadas.
11.1.2. Brinde baterias REIFOR
- 1 Bateria REIFOR 105 ah para a 1ª (primeira) equipe colocada.
- 1 Bateria REIFOR 105 ah para a 2ª (segunda) equipe colocada.
- 1 Bateria REIFOR 105 ah para a 3ª (terceira) equipe colocada.

11.2.

A PREMIAÇÃO POR SORTEIO:

Será realizado com o número de todas as equipes inscritas e que participaram de no mínimo 02 (duas) horas
de prova do dia 14/03/2020.
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OBSERVAÇÃO:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

É obrigatório a presença de pelo menos 01 (um) membro da equipe, conforme ficha de inscrição, no
momento do sorteio da premiação por sorteio, não sendo possível deixar representante.
A equipe sorteada terá até 05 (cinco) minutos para se apresentar. O não cumprimento desta condição
repassará a premiação para outra equipe através de novo sorteio.
O sorteio da premiação por sorteio será realizado pelo número de inscrição da equipe gravada em
uma bola disposta em um globo.
Será solicitada a presença de testemunhas para auxiliar na fiscalização dos procedimentos.
Em casos em que a equipe não esteja presente no momento da PREMIAÇÃO POR SORTEIO por
motivo de força maior durante a participação na prova, devidamente comprovado com aviso prévio
até o fim da prova (16:00hrs), cabe a comissão organizadora validar ou não a participação da
equipe na PREMIAÇÃO POR SORTEIO.
A comissão organizadora comunicará aos demais participantes da PREMIAÇÃO POR SORTEIO a validação
da participação de equipe que não estiver presente devidamente comprovada por força maior que esteja
participando da prova.

11.3.
A PREMIAÇÃO DA MELHOR FOTO:
Ao registrar seus momentos de lazer e descontração no evento, marque as suas fotos com a hastag
#pesti2020 e concorra a um brinde surpresa para a melhor foto, que será escolhido após o evento pela
comissão organizadora.

12. A ANULAÇÃO DA PROVA:
Em casos de força maior, tempo severo, vendaval que impossibilitem a navegação e coloquem em risco a
segurança dos participantes, a prova poderá ser cancelada a critério da comissão organizadora;
Em caso de cancelamento da prova a PREMIAÇÃO POR SORTEIO será realizada no mesmo dia da prova
(14/03/2020) para todos inscritos no evento a partir das 13h30min (treze horas e trinta minutos).
Para participar da premiação a equipe inscrita deverá estar com o pagamento do valor da
inscrição efetivado

13. A AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM:
Os participantes da 7ª Pesca Internacional ao Tucunaré da PESTI autorizam em ceder por tempo indeterminado os
direitos de uso de imagens e som e qualquer tipo de mídia geradas relacionados ao evento para uso em banners, peças
publicitárias, notas para a imprensa, comunicações em redes sociais, e-mail marketing, transmissão ao vivo, replays, vídeos
sob demanda, trailers, home page, cartazes, divulgação em geral.

14. AS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES:
a) A cargo da comissão organizadora, o programa ou o regulamento poderá ser alterado através de aditivos,
desde que em tempo hábil de comunicação aos participantes;
b) Os organizadores e autoridades do evento não se responsabilizam por perdas, roubos, furtos ou
quaisquer tipos de danos materiais ou corporais ocorridos com os competidores, acompanhantes e
espectadores antes, durante e após o evento;
c) É de inteira e total responsabilidade da equipe ganhadora A RETIRADA do prêmio após o seu
recebimento conforme orientação da comissão organizadora após o encerramento do sorteio, bem
como transferência e documentação do mesmo.
d) Caberá à Comissão Organizadora, juntamente com os Árbitros, julgar os casos omissos da “7ª Pesca
Internacional ao Tucunaré PESTI”;
Página 8 de 9

e) Qualquer denúncia de descumprimento ao regulamento deve ser feito com provas através de fotos ou vídeos,
identificando a equipe infratora, caso contrário a equipe que acusar sem provas será desclassificada;
f) A efetivação da inscrição implica em que o participante conheça e concorde com todo o
conteúdo deste regulamento.
g) Estando inscrita na “7ª Pesca Internacional ao Tucunaré” a equipe estará concordando com as regras
da prova e do evento constantes neste regulamento.
h) A comissão organizadora NÃO SE RESPONSABILIZA por panes secas, elétricas, mecânicas ou
qualquer tipo do gênero das embarcações participantes da prova. O resgate de embarcações com
problemas é de inteira e total responsabilidade dos órgãos competentes e demais embarcações
participantes do evento.
i) A organização não disponibilizará barcos de resgate.
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