
REGULAMENTO - “SANTA VITÓRIA PESCA 2018”  

DATA:29 DE SETEMBRO DE 2018 

CATEGORIA ELITE MASTER - MASTER/TURISMO  

ART. 1: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 – “SANTA VITÓRIA PESCA 2018” – Realização: Uma iniciativa dos 

pescadores esportivos inscritos no evento. 

1.2 – Apoio: Circuito Tucuna Master – IEF – Instituto Estadual de Florestas  e  

 Prefeitura Municipal de Santa Vitória/MG.  

 
ART. 2: DOS OBJETIVOS 

 
2.1 - Divulgar o Potencial de Turismo dos lagos da bacia do rio Paranaíba; 

2.2 - Incrementar o Turismo de Pesca, como alternativa de desenvolvimento 

autossustentável para a região do Triângulo Mineiro; 

2.3 - Desenvolver o Turismo da Pesca Esportiva com a seriedade, qualidade e técnicas 

que exigem no segmento; 

2.4 - Desenvolver a consciência ecológica do pescador através da divulgação e 

práticas das leis que normatizam a Pesca Esportiva, visando, principalmente, o 

combate do uso de materiais predatório e atitudes poluentes; 

2.5 - Despertar e sensibilizar as autoridades Federal, Estadual e Municipal, para a 

normatização e criação de leis e áreas específicas para o segmento da Pesca Esportiva; 

2.6 - Desenvolver o Turismo no lago e no município de Santa Vitória/MG; 

2.7 - Conscientizar e integrar a sociedade da região do evento; 

2.8 - Capacitar à mão-de-obra local; 

2.9 - Proporcionar o lazer e confraternização entre os amantes da Pesca Esportiva. 

2.10-  Realizar a 5ª etapa do CIRCUITO TUCUNA MASTER PESCA DE 

COMPETIÇÃO 2018. 

 
ART. 3: DA SUPERVISÃO 
3.1-A supervisão legal do “SANTA VITÓRIA PESCA 2018” fica a cargo do IEF. 

 
ART. 4: DA PROGRAMAÇÃO 
4.1 - O Evento será realizado no dia 29 de setembro de 2018. 
a) Largada acontecerá no RANCHO DO PAQUINHA município de SANTA VITÓRIA 

/MG, com saída das equipes a partir das 06:00 até às 08:00 horas com encerramento 

da pescaria às 17:00 horas (chegada obrigatória no porto de largada); 
b) A liberação das equipes se fará após a entrega dos kits e somente com a liberação do 
juiz da prova dentro do horário previsto; 
c) O árbitro terá poderes para retardar ou antecipar a o horário da prova, o que será 
comunicado aos participantes. 
d) A carga horária mínima exigida de pescaria será de 02:00 horas; 
e) A fiscalização nas embarcações poderá ser feita antes da largada e a qualquer 

momento no decorrer do torneio. 

4.2 - O local da pescaria será no Lago de São Simão; 

a) Haverá estrutura para medição no local da largada, com área delimitada. O relógio 

do competidor deverá ser aferido com o relógio do juiz da prova antes da largada;



b) O representante da equipe, ao chegar ao local de medição, entregará seu crachá e 

ficará esperando a chamada para a medição ou conferência das fotos e vídeos. 

4.3 - Dia 29 de setembro de 2018, às 06:00 horas, haverá reunião para o sorteio do 

fiscal da categorias ELITE MASTER, explanação do regulamento com os pescadores 

de todas as categorias. O não comparecimento dos capitães das equipes ou de seu 

representante implicará na aceitação das decisões tomadas pelos presentes. 

4.4 – A organização junto com a equipe de arbitragem terá um grupo de fiscais que 

poderão ser designados pela organização para fiscalizar embarcações durante o 

período de pesca, independente da categoria e do sorteio. 

4.5 – No sábado, dia 29 de setembro de 2018, no centro da cidade de Santa Vitoria á 

partir das 20h00min será feita a divulgação do resultado, e sorteios dos prêmios para 

as duas categorias. 

 
Art.5: DA COMPETIÇÃO: 
5.1- O “SANTA VITÓRIA PESCA 2018” será exclusivamente do Tucunaré, onde será 
obrigatório o Pesque-e-Solte.  

5.2- O “SANTA VITÓRIA PESCA 2018” consiste em pesca embarcada, na 

modalidade arremesso. 

5.3- As equipes da categoria MASTER/TURISMO poderão apresentar para medição até 

oito (08) peixes.  

5.4- Na categoria ELITE MASTER, as equipes obedecerão ao regulamento especifico 

da categoria, publicado na página oficial do Circuito no Facebook. 

5.5- O critério da pontuação será feito pelo sistema linear com o fator multiplicador 

de (10%) considerando (2) casas decimais conforme exemplo abaixo: 

 
-Peixe de 35 cm = Comprimento linear x fator multiplicador 10% (35cm x 3,5= 

122,50 pontos); 

-Peixe de 40 cm  = Comprimento linear x fator multiplicador 10%  (40cm x 

4,0=160,00 pontos); 

-Peixe de 52,5 cm = Comprimento linear x fator multiplicador 10% (52,5cm x 

5,25=275,63 pontos). 
5.6- Os peixes deverão apresentar tamanho mínimo de 30 (trinta) centímetros, estarem 
vivos e em condições de soltura, isentos de qualquer sinal que indique outras formas de 

pescar diferente da permitida, sob pena de desclassificação do exemplar ou da equipe; 

5.7- Na categoria MASTER/TURISMO, no momento da captura, todo peixe acima de 

50 centímetros deverão ser fotografados junto com o competidor que o 

capturou mostrando suas características e o crachá de identificação da 

equipe. 

 5.8- Caso algum peixe apresentado para medição não tenha condições de soltura 

por estar sem escamas em qualquer parte do corpo ou qualquer sinal que indique 

maus tratos, o mesmo será desclassificado e não poderá ser substituído. 

Parágrafo único: No caso de dúvida sobre as condições de captura de qualquer peixe 

da equipe, a fiscalização poderá solicitar a foto mostrando o peixe logo após sua 

captura, conforme o inciso 5.7 deste artigo. Devendo a equipe com a foto, provar as 

condições de sanidade do peixe no momento da captura. 
5.9- A apresentação de peixes mortos desclassificará a equipe de imediato. 
5.10 - Cada equipe deverá utilizar de uma única embarcação durante a prova. 

5.11- As embarcações das equipes deverão ser identificadas por números, onde 

favorecer melhor visibilidade para identificação da equipe.



5.12 - Durante a pescaria deve ser respeitada uma distância mínima, aproximada de 70 

(setenta metros), entre as embarcações. 

5.13 - Os equipamentos de uso permitidos são: 

a) GPS; 

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 ou boga grip. 

 
Art.6: DOS COMPETIDORES: 
6.1- É dos competidores a obrigação de: 
a) Cumprir e fazer cumprir o regulamento; 

b) Fiscalizar a medição dos peixes da embarcação, assinando as anotações do árbitro; 

c) Usar apenas iscas artificiais; 

d) Manter comportamento cortês perante os demais competidores, árbitros e público 

presente; 
6.2- Fica vetado aos componentes da equipe: 
a) O uso de iscas naturais; 

b) Abordar ou deixar-se abordar por outras embarcações que não sejam as do árbitro 

ou fiscais do torneio; 

c) Pescar corricando ou caçando o peixe com o motor principal ligado. 

d) Jogar lixo no lago ou em suas margens; 

e) O condutor da embarcação, ingerir bebidas alcoólicas em qualquer quantidade; 

f) Utilizar qualquer material ou equipamento para a pesca, além dos permitidos para 

prova; 

g) Permitir que qualquer pessoa não inscrita possa auxiliar de qualquer forma na 

captura do peixe; 

h) Abandonar o local da pescaria, antes do término, sem autorização do árbitro, 

por escrito, sob pena de desclassificação da equipe. 

 
6.3- Será desclassificada a equipe que: 

a) Alterar a medida dos peixes apresentados; 

b) Não entregar no horário estipulado o crachá de identificação da equipe; 

c) Prejudicar os concorrentes com manobras escusas dentro ou fora do barco; 

d) Manter comportamento não condizente com as regras elementares do convívio 

social, bem como desacato ou agressão aos competidores, autoridades e o público 

presente; 

e) Transgredir quaisquer regras contidas neste regulamento. 

 
Art.7: DAS INSCRIÇÕES: 

7.1: Locais das Inscrições: 

a) Pela internet pelo site: www.santavitoria.mg.gov.br; 
b)Em Santa Vitória, Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente,(034) 
3251-8529. 
c) Valor das inscrições R$360,00 
7.4- As equipes das categorias MASTER serão formadas por dois ou três integrantes, 

podendo ser masculina, feminina ou mista.



7.5- Em caso da impossibilidade de um dos integrantes da equipe não poder participar 

durante a prova, o mesmo poderá ser substituído, desde que seja oficializado 

antecipadamente e observado as regras que rege cada categoria. 

7.6- O “SANTA VITÓRIA PESCA 2018” é um evento sem fins lucrativos, toda 

arrecadação que será em caráter de doação que será usada para custar o evento.  

 
Art.8: DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO: 

 
8.1- Classificação das categorias, sendo: 

a) Serão oito (08) as equipes classificadas nas categorias MASTER/TURISMO, sendo 

do 1º ao 10º colocado; 

b) Serão sete (07) equipes classificadas na categoria ELITE MASTER, do 1º ao 7º 

colocados; 

 
Categoria ELITE MASTER - PREMIAÇÃO: 
1º Lugar - 3 Troféus;  
2º Lugar - 3 Troféus; 

3º Lugar - 3 Troféus; 

4º Lugar - 3 Troféus; 

5º Lugar - 3 Troféus; 

6º Lugar - 3 Troféus; 

7º Lugar - 3 Troféus. 

 
Categoria MASTER E TURISMO 
1º Lugar - 3 Troféus; 
2º Lugar – 3 Troféus; 

3º Lugar - 3 Troféus; 

4º Lugar - 3 Troféus; 

5º Lugar - 3 Troféus; 

6º Lugar - 3 Troféus; 

7º Lugar - 3 Troféus; 

8º Lugar - 3 Troféus. 

. 

8.2 - PREMIAÇÃO 

a) Categoria Master/Turismo: Maior Tucunaré: Um troféu para o pescador que o 

capturou + um motor elétrico; 

b) Categoria Elite Master: Maior Tucunaré: Um troféu para o pescador que o 

capturou+ um motor elétrico; 

c) Mérito Ecológico: 3 Troféus para a equipe que recolher maior volume de lixo no 

lago + um motor elétrico. 

8.3 -  A premiação será distribuída por sorteio entre todas as equipes da seguinte 

ordem: 

a) Um barco SPOTBASS com carretas será sorteado entre todas as equipes inscritas;  

b) Dois (02) barcos Multináutica serão sorteados entre todas as equipes inscritas; 

c) Um barco Multináutica com carreta será sorteado entre as equipes da cidade  de 

Santa Vitória  (A equipe para caracterizar que é da cidade, deverá ser composta por 

no mínimo 02(dois) integrantes moradores, os quais deverão apresentar o título de 

eleitor como prova de domicílio ; 

d) Um barco Multináutica será sorteado entre todas as equipes da Elite Master. 

d) Uma carreta Reboques Triângulo entre todas as equipes inscritas; 

8.4 – Em hipótese alguma haverá acumulo de premiação por uma ou mais equipes. 

Assim que o número da equipe for sorteado, esse não voltará para novo sorteio.



Parágrafo único - AS EQUIPES PREMIADAS DEVERÃO TER UM 

REPRESENTANTE MEMBRO DA EQUIPE PRESENTE PARA RECEBER O PRÊMIO, 

OU O PRÊMIO SERÁ REPASSADO, OU SORTEADO NOVAMENTE. 

 
8.3: Na categoria Master/Turismo serão oito (08) peixes para medição, dos quais os 

quatro maiores para pontuação, sendo: 

a) A classificação será feita pela soma total da pontuação dos quatro (04) peixes 

apresentados e validados. 

b) Em caso de empate, ganhará a equipe mediu o maior peixe; 

c) Persistindo o empate, ganhará a equipe que mediu o segundo maior peixe, assim 

sucessivamente; 

d)  Para efeito de medição dos peixes, serão consideradas as extremidades cefálica e 

caudal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art.9: DA LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA: 

9.3- A organização do evento não se responsabiliza por documentação fora das 

normas oficiais que regem a navegação e a pesca no país, ficando por conta da 

equipe providenciar a documentação necessária. 
9.4- É obrigatório o uso de coletes salva-vidas de acordo com as normas da Marinha. 
9.5- Todas as embarcações receberão sacolas para lixo em seu barco no ato da 

inscrição, ou antes, da largada. 

a) O kit (contendo todos os procedimentos) para as categorias deverá ser retirado no 

loca da largada. 

9.6- Para controle da segurança, todos os barcos que forem competir ou trabalhar no 

lago durante a prova, deverão comunicar ao árbitro, sua saída e seu retorno. 

9.7- Em caso de emergência o socorro será o mais rápido possível e de acordo com a 

realidade climática ou técnica do momento. 

9.8- Em caso de problema técnico com a embarcação (motor quebrado, pane seca, 

pane elétrica etc.), o socorro será feito após o término da prova e de acordo com a 

realidade climática e técnica do momento. 
 
 
 

 

Art.10: DAS AUTORIDADES E COORDENAÇÃO: 
10.1- A comissão eleita pelos participantes do “SANTA VITÓRIA PESCA 2018”  
designará 

uma equipe para coordenação e orientação dos competidores antes e durante a 

pescaria. 
10.1- Para o controle e direção da prova serão nomeadas ou constituídas em momento 

  as seguintes autoridades; 

a) Árbitros: Com a função e autoridade para fazer cumprir este regulamento e aplicar 

as penalidades cabíveis, decidindo todas as questões que lhe forem submetidas pela 

coordenação geral, sendo inapeláveis suas decisões; 

b) Diretor Geral: Compete a ele controlar, anotar e receber as medidas dos peixes nas 

planilhas;



c) Diretor de fiscalização: Coordena o sistema de fiscalização da competição e exige o 

acatamento às disposições do regulamento; 

d) Fiscais: Assessoram os diretores de fiscalização e medição e, também, controlam as 

embarcações durante a prova. 
 
 
 

 

ART. 11: DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
11.1- Evitar pescar antes do evento, contribuindo assim para melhorar a ação dos 
peixes no dia da pescaria. 

11.2- Os participantes concordam e autorizam o uso de suas imagens e som de voz, em 

qualquer tipo de mídia ou peças promocionais relacionadas “SANTA VITÓRIA PESCA 

2018”, ou em qualquer outra divulgação, como também para a divulgação da Pesca 

 Esportiva por qualquer meio. 

11.3-Por razões imperiosas a cargo da Comissão Organizadora, o programa ou o 

regulamento poderá ser alterado através de aditivos, e comunicado aos participantes. 

11.4- A Imprensa poderá circular em todo o local da prova para o exercício de seu 

trabalho. 

11.5-Todo pescador ao se inscrever no “SANTA VITÓRIA PESCA 2018” , 

concorda em isentar os realizadores e comissão organizadora, da responsabilidade 

por perdas, roubos ou qualquer tipo de danos materiais ou corporais que por 

ventura a ele ou a outro venha a ocorrer, ou com qualquer espectador, 

acompanhantes etc. durante, antes, ou após o evento. 

11.6- Todo pescador inscrito no “SANTA VITÓRIA PESCA 2018”, concorda que o 

encontro de pescadores em questão é de responsabilidade de todos os inscritos, e que 

participam para promover os eventos de Pesca Esportiva, visando principalmente o 

crescimento do esporte. 
11.7- O competidor ou equipe que venha a praticar ato doloso durante a competição 
terá como pena, advertências, ou a exclusão de outros encontros apoiados pelo 
Circuito Tucuna Master Pesca de Competição. 
11.8- Toda e qualquer irregularidade durante a prova deverá ser comunicada por 
escrito, à coordenação até as 18:00 horas do dia 29 de setembro de 2018. Após esse 
horário toda denúncia deverá ser encaminhada às entidades que representam a pesca 
esportiva. 
11.10- A premiação principal por se tratar de doação na forma de patrocínio, será 
apresentada e dada como oficial somente após a entrega pelos patrocinadores. 

11.11- A equipe ou pescador deverá retirar o prêmio e responsabilizar-se pelo mesmo 

após o recebimento. 

11.12- Será de responsabilidade  da equipe ganhadora toda e qualquer modificação 

em qualquer dos prêmios entregues, bem como a documentação pertinente para 

registro.  

11.13-  A comissão organizadora, juntamente com os árbitros, julgarão todos os 

casos que caracterizam conflitos ou casos omissos a esse regulamento. 
11.14- Nenhuma penalidade em nenhuma hipótese será aplicada automaticamente, 
cabendo sempre a análise previa do árbitro da prova ou da comissão organizadora, 

dependendo do caso. 

11.15- A realização da inscrição implica que o participante tem conhecimento e 

concorda com todo o conteúdo deste regulamento. 

Boa Sorte a Todos e a Todas as equipes!



#PescaEsportiva         #TucunaMaster         #Tucunaré         #pescaecompanhia 
#pesqueesolte       #peacockbass       #BassMaster       #BassBoat       #FishTv 
#YamahaNauticaBrasil         #EstiloDeVida         #RevsYourHeart         #Yamaha 
#carretasOdne #QuestBoats 


