
 

             Datas 

1º etapa - 26/03/2017 5º etapa - 23/07/2017 

2º etapa -30 /04/2017  6º etapa - 20/08/2017 SO PLUG 

3º etapa -21/05/2017 SO PLUG 7º etapa -01/10/2017 

4º etapa -18/06/2017 8º etapa - 14/10/2017 

1. Objetivos 

 Divulgar os potenciais turísticos e atrativos da pesca amadora com iscas artificiais na baía de 

Guaratuba. 

 Desenvolver as diversas técnicas de pesca ao robalo com iscas artificiais, além de aprimorar o 

conhecimento em navegação na baía de Guaratuba com observação das leis da Marinha 

Brasileira. 

 Promover a confraternização entre os sócios do Iate e demais amantes da pesca amadora. 

2. Pescadores 

 O torneio poderá ser individual ou dupla, sendo que é necessária a presença de pelo menos 

um membro titular da dupla por etapa para efeitos de classificação. 

 Atleta reserva é permitido em qualquer etapa desde que não seja titular de outra dupla. 

3. Material 

 Uma vara por pessoa. 

 Isca artificial de qualquer espécie. Nas 3ª e 6ª etapas so plugs. 

4. Raia 

  Todos os rios da baía de Guaratuba, com limite na barra (farol de caioba) 

 É proibido  por lei a pesca na área de navegaçao sinalizada pela Marinha e no rio Boguaçu e 

seus afluentes por fazerem parte de área de proteção ambiental (APA). 

 

5. Horário 

 A largada será as 08:00 horas e chegada as 16:00 horas, será considerada válida a chegada do 

barco que estiver nas dependências do iate (marina). 

 

 



 

6. Peixes / Pesagem 

 Somente serão aceitos para pesagem robalos Peva e Flecha de qualquer tamanho, 

obrigatoriamente vivos. 

 Os peixes deverão ser soltos após a pesagem. 

 Os peixes terão 5 minutos para nadar sozinhos, caso contrário serão desclassificados pela 

arbitragem. 

7. Classificação 

 Deverão ser apresentados até sete (7) robalos para pesagem que pontuarão da seguinte 

maneira:                                                                                                                                                

Duzentos  (200) pontos por peça; 

                           Um (1) ponto por grama de peixe. 

 O maior robalo da etapa receberá 200 pontos de bonificação. 

 A classificação se dará pela tabela COSAPYL. Sendo que o campeão de cada etapa recebera o 

cosapyl 100, o segundo lugar o cosapyl 97, o terceiro lugar o cosapyl 95, o quarto lugar o 

cosapyl 94 e assim por diante. Quem zerar na prova vai receber o cosapyl do ultimo numero 

das inscrições do campeonato. Ex. 55 inscriçoes no campeonato recebera o cosapyl do 55 

lugar. 

8. Premiação 

 Serão premiados os 1º, 2º e 3º além do maior peixe por etapa, com troféus; 

  A premiação de cada etapa será feita logo após o encerramento da prova; 

  O resultado final de cada etapa os participantes cadastrados receberão e-mail,  em no 

Maximo dois dias úteis após a prova.  

9. Classificação final 

 Após o término das oito (8) etapas, serão considerados para a classificação final os seis (6) 

melhores resultados de cada dupla, sendo considerados para descarte os dois (2) piores 

resultados. Obs. – se por motivo de força maior alguma etapa for cancelada, esta será 

considerada um descarte. 

  Será declarada Campeã de 2017, a dupla que obtiver a maior soma dos COSAPYL das seis (6) 

melhores etapas. 

 No caso de empate, o primeiro critério de desempate será a soma dos descartes e, 

persistindo o empate, será declarada campeã a dupla melhor colocada na última etapa. 

 



 

 

10. Premiação Final 

 Serão premiadas as dez (10) melhores duplas do Campeonato com troféus do 10º ao 1º lugar. 

 Também será premiada com troféu a dupla que pescou o maior peixe do ano. 

 A premiação final do campeonato será no jantar de confraternização no dia 14 de outubro de 

2017. 

 Após a premiação os participantes participarão dos sorteios dos brindes doados pelos 

patrocinadores e colaboradores, sendo necessária a presença de um dos participantes de 

cada dupla para a retirada dos mesmos. 

 Para participar do sorteio será necessária a presença da dupla em pelo menos 5 etapas, 

sendo que os participantes deverão estar presentes na festa de encerramento. 

11. Inscrições 

 Serão permitidas inscrições para não sócios e sócios do Iate Clube de Guaratuba, sendo que a 

inscrição para sócios será gratuita, sendo necessária somente a compra do convite individual 

para o jantar de encerramento (14/10/2017). 

 As inscrições para não sócios terá um valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dupla, sendo 

necessária a compra de convites para o jantar de encerramento (14/10/2017), e direito de 

rampa no ICG com custo de valor igual a tabela para sócios sem rampa para o dia da prova. 

 A data limite para as inscrições é 21/05/2017, que será a data da 3ª etapa do torneio. 

12. Comissão 

 Fica estabelecida uma comissão de pesca, composta pelos sócios: Carlos Eduardo Benthien, 

Fernando Tabushi, Claudio Castello, Nelson Vasconcelos, Luiz Kusmann, Paulo Germano, 

Vicente Santiago e o diretor de pesca. 

Esta comissão tem direitos de fiscalização, resolução e punição no que se refere ao 

regulamento.  

 



 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Declaro para os devidos fins, que estou ciente do REGULAMENTO DO CAMPEONATO “VIII – OPEN DE 

PESCA AO ROBALO – 2017” DO IATE CLUBE DE GUARATUBA  para todas as etapas  do campeonato , que li e 
CONCORDO  INTEIRAMENTE com todos os artigos ali existentes. 

Declaro ainda que possuo toda a documentação necessária para o exercício da pesca e navegação, bem 
como todos os itens de segurança obrigatórios na embarcação  e isento o IATE CLUBE DE GUARATUBA,  SUA 
DIRETORIA E A COMISSÃO DE PESCA  de qualquer responsabilidade sob a minha conduta durante a realização do 
campeonato 2017. 
 
 

NUMERO DO BARCO: ________________ 

NOME DO BARCO: ______________________________________ 

NUMERO DO SOCIO: _______________NUMERO DE CELULAR- 

 

PESCADOR 1 (TITULAR): ______________________________________________ 
 
CPF: ______________________________________________________________ 
 
TELEFONE: _________________________________________________________ 
 
EMAIL: ____________________________________________________________ 
 
 
 
PESCADOR 2: ________________________________________________________ 
 
CPF:________________________________________________________________ 
  
EMAIL_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concordo com o regulamento: ___________________________________ 
                                                                            ASSINATURA 


