
 
CATEGORIA – CAIAQUES 

Apresentação 

O III Torneio de Pesca Esportiva de Registro – SP reforça a vocação do turismo de pesca na região, procurando valorizar ainda mais a bacia 
do rio Ribeira e, sobretudo, as espécies de peixes nativos como os robalos. 

O III Torneio de Pesca Esportiva de Registro – SP pretende demonstrar que esses animais, de forma diferente das espécies não nativas, 
valem muito mais vivos do que mortos, por toda importância ecológica e econômica que apresentam. Toda a cadeia que a pesca dos 
robalos envolvem na região, desde os vendedores de iscas vivas aos fornecedores de combustível, equipamentos de pesca, serviços 
náuticos, entre outros, impulsiona a economia local, provocando um impacto econômico importante para Registro e região. Dessa forma, 
praticar o pesque-solte de espécies nativas, além de um ato nobre e de preocupação com as futuras gerações, sustenta uma série de 
pessoas e negócios que vivem da pesca e promove o desenvolvimento local de forma sustentável. Essa conduta já foi adotada em diversos 
locais que sobrevivem do turismo de pesca. Por isso, pense nisso antes de abater um robalo ou outra espécie nativa! 

Informações gerais 

O III Torneio de Pesca Esportiva de Registro – SP/Categoria CAIAQUES, será realizado no dia 30 de junho de 2019 (DOMINGO). Nesta data 
haverá apenas uma categoria de pesca: embarcada com caiaque, visando robalos (Centropomus parallelus e C. undecimalis). A largada 
ocorrerá às 08h00min, na margem direita do Rio Ribeira, em Registro – SP, a partir da Marina do Marquinhos (Rua Ribeira 218, Bairro Alay 
José Corrêa). O encerramento da prova ocorrerá às 16h00min, no mesmo local da largada. 

Todos os participantes receberão o kit do competidor (adesivo para identificação, camiseta e boné). A taxa de inscrição será de R$60,00 
(sessenta reais) por pescador. 

O torneio receberá no máximo 100 inscrições individuais e limitará a 50 o número de embarcações participantes. Caso o número de 
inscrições e/ou de embarcações exceda o limite imposto pela Comissão Organizadora, o critério de seleção dos participantes do torneio 
será baseado por ordem de inscrição. 

1. PESCA EMBARCADA COM CAIAQUE 

1.1. No dia 30/06, apenas a modalidade de pesca embarcada com caiaque será permitida.  
Será permitido apenas o uso de caiaques, stand up ou canoas canadenses com propulsão a remo, pedal ou vela. Não serão permitidos 
nenhum tipo de motorização elétrica ou a combustão. 

1.2. Será permitido o uso de embarcações com mais de um participante. Contudo, serão realizadas inscrições individuais e a premiação 
será válida para cada pescador, individualmente, e não para a embarcação. 

1.3. Serão distribuídos apitos para comunicação dos participantes com os Fiscais de Prova, para conferência dos peixes ou para solicitação 
de apoio. Também poderá ser feita a comunicação com os fiscais através de telefone celular, via de aplicativo de mensagens ou ligação 
local. Detalhes a esse respeito serão fornecidos antes da largada pela Comissão Organizadora. 

1.4. Todos os participantes deverão estar no local da prova até as 07h30min para organização das embarcações. 

1.5. Será obrigatório o uso da camisa do evento durante a realização da prova. Será obrigatório o uso de crachás ou adesivos numerados 
de identificação, fornecido pela Comissão Organizadora, fixado em local visível. O uso de colete salva-vidas será obrigatório ao longo de 
toda a prova, sob responsabilidade de cada participante. 

1.6. Todas as embarcações deverão portar ferro/âncora, com no mínimo 20 metros de cabo, como medida de segurança. 

1.7. Apenas pesca com linha e anzol/isca artificial, com o auxílio de varas, carretilhas e molinetes será permitida. Não será permitido o uso 
de redes, tarrafas, espinhéis, entre outros petrechos proibidos para pescadores amadores. A pesca subaquática também está vedada. 
Serão permitidas no máximo duas varas por pescador. Será proibido o uso de sonda ou similar. 

1.8. Poderá ser utilizado qualquer tipo de isca, natural ou artificial. Não haverá distinção de categorias, segundo o tipo de isca utilizada. 
Espécies nativas incluídas em listas de espécies ameaçadas de extinção não poderão ser utilizadas como iscas vivas. 

1.9. Os participantes poderão utilizar equipamentos como viveiros externos, passaguás/puçás, entre outros, como forma de possibilitar a 
manutenção da vida do peixe até a verificação e pesagem pelos fiscais da prova. 

1.10. Não será permitido, em nenhum momento, que o caiaque com ou sem o pescador seja rebocado ou transportado de quaisquer 
maneiras por outras embarcações, mesmo que estas sejam outros caiaques. Apenas em casos de emergência esta ação será permitida e o 
caiaque deverá ser rebocado até o local de partida, na rampa de acesso, ou até um Fiscal de Prova. 

1.11. Não será permitido o contato entre caiaques, tampouco a troca de atletas entre embarcações. 

1.12. Será permitido que o caiaqueiro desembarque somente para utilização de sanitário ou em caso de emergência, desde que autorizado 
pela Comissão Organizadora e/ou os Fiscais de Prova. 

1.13. Caso o competidor não retorne até o término da prova, os fiscais iniciarão as buscas pelo pescador faltante. 

2. DA ÁREA DE PROVA (RAIA) 

2.1. Rio Ribeira, entre a Bomba de Captação da SABESP (Coordenadas Lat/Long: 24°28'23.67"S; 47°50'35.27"O ou Coordenadas UTM: fuso 
23J 211804.06 m E; 7290414.94 m S) e a última olaria no Bairro Vila Nova (24°29'12.66"S; 47°49'6.61"O ou Coordenadas UTM fuso 23J 
214339.68 m E; 7288956.87 m S). 



 
2.2. Qualquer participante que seja avistado fora da raia do torneio estará automaticamente eliminado da prova, sem direito a qualquer 
tipo de reembolso ou participação na premiação e/ou nos sorteios de brindes. 

3. DAS ESPÉCIES-ALVO DO TORNEIO 

3.1. Apenas os robalos, Centropomus parallelus (peva) e C. undecimalis (flecha), serão alvos do torneio. Espécies nativas como 
tajibucu/saicanga, traíra, trairuçu, lisbão/jacundá, mandi-tinga, jundiá, entre outros, deverão ser soltos. A equipe que portar exemplares de 
espécies nativas que não sejam as de robalos estará automaticamente desclassificada do torneio.  

3.2. Espécies não nativas como o bagre-africano, a tilápia, o pacu, o dourado, a matrinxã, a piapara, entre outras que não sejam da fauna 
nativa do rio Ribeira, poderão ser abatidas durante o torneio. No entanto, nenhum exemplar dessa categoria poderá ser utilizado para fins 
de pontuação. A cota de exemplares pertencentes às espécies exóticas ou alóctones deverá ser a mesma prevista na legislação vigente 
para a pesca amadora no Brasil e, se for o caso, para o Estado de São Paulo. 

3.3. Todas as equipes poderão, a critério da Comissão Organizadora e/ou dos Fiscais de Prova, passar por revistas nas embarcações e 
equipamentos a fim de firmar a transparência do evento. 

4. DOS PARTICIPANTES 

4.1. Deverá ser respeitada uma distância mínima de 50 metros entre as embarcações participantes do torneio. 

4.2. Não será permitido aos competidores pararem e desembarcarem para realizar refeições em ranchos, bares ou similares no momento 
da prova, sob pena de desclassificação. 

4.3. Fica definido que se caso os competidores queiram desembarcar para realizar o almoço/lanche, este deverá acontecer no local da 
largada, sob a supervisão da Comissão Organizadora e/ou dos Fiscais de Prova. 

4.4. A fim de evitar denunciações caluniosas, não serão aceitas denúncias de irregularidades praticadas por outras equipes sem provas 
(como filmagens e fotografias). 

4.5. Ao se inscreverem como competidores, os participantes autorizam o uso de seu nome, imagem e som de voz em toda e qualquer 
publicação (foto, vídeo, dentre outros) para fins promocionais do torneio. 

4.6. A organização do torneio não se responsabiliza por condutas dos participantes contrárias às normas de pesca amadora e a outras leis 
vigentes no Brasil durante o evento. Os competidores devem se informar e obedecer às determinações legais referentes à pesca 
embarcada, itens de segurança e demais requisitos. 

4.7. A organização do torneio não se responsabiliza por perdas, roubos ou qualquer tipo de danos materiais, morais ou pessoais, que 
porventura venham a ocorrer aos competidores ou espectadores antes, durante ou após o evento. 

4.8. A inscrição do competidor no torneio implica que ele tem amplo conhecimento e concorda expressamente com todo o conteúdo deste 
regulamento. 

5. DA PONTUAÇÃO 

5.1. Estarão classificados os pescadores que atingirem a cota de dois robalos (tanto pevas quanto flechas). As equipes que não atingirem a 
cota estarão desclassificadas do torneio. Contudo, poderão concorrer aos sorteios, assim como as equipes que atingirem a cota. 

5.2. Os peixes deverão ser apresentados vivos e em perfeitas condições de soltura. Caso algum peixe seja apresentado em condições 
adversas de saúde, ele será doado para pesquisa e não será computado. Peixes com características de que foram pescados antes do evento 
passarão por análise de pesquisadores e, caso seja constatada tal irregularidade, a equipe portadora do(s) exemplar(es) será 
desclassificada do torneio, sem direito a qualquer tipo de ressarcimento. Essa decisão caberá aos organizadores do torneio. 

5.3. Cada pescador não poderá portar mais do que dois robalos no interior dos viveiros.  

5.4. O critério utilizado para pontuação será peso e não tamanho. Os robalos serão pesados no interior de sacolas estanques contendo 
água, com peso conhecido (tara). Isso ocorrerá a fim de minimizar a exposição dos peixes ao ar, uma vez que esse fator aumenta as 
chances de mortandade após a soltura dos animais. 

5.5. Para a pesagem dos peixes, os competidores deverão sinalizar visual ou sonoramente para os fiscais de prova, que se deslocarão até 
o(s) competidor(es) para pesagem do(s) peixe(s). Os participantes também poderão utilizar o telefone celular para solicitar a pesagem, por 
meio de mensagem ou ligação. 

5.6. Em caso de empate, a equipe que capturou o exemplar mais pesado será considerada a vencedora; em caso de novo empate, os 
demais peixes serão utilizados como o critério de desempate, em ordem decrescente. 

6. DA PREMIAÇÃO 

6.1. Haverá premiação para as 05 (cinco) equipes primeiras colocadas e para o pescador e/ou a equipe que capturar o exemplar mais 
pesado durante o torneio. 

6.2. A premiação ocorrerá na data do torneio, respeitando-se o tempo hábil para a correta avaliação das pontuações obtidas pelas equipes.  

7. DOS SORTEIOS 

7.1. Serão sorteados prêmios durante o torneio. Somente terão direito aos prêmios os participantes que estiverem presentes na hora do 
sorteio e devidamente inscritos no torneio. 


