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VII TORNEIO INTERNACIONAL DE JIGGING À ESPÉCIE PARGO 

14 de Junho de 2014 

 
REGULAMENTO  

 

Organização: 
A Comissão organizadora do evento será composta por 2 elementos representantes do Clube de Vela de 

Lagos e Marina de Lagos respetivamente. 

A Comissão organizadora não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido durante a prova. 

A Comissão organizadora poderá proceder a alterações pontuais do regulamento, com a devida comunicação 

prévia aos capitães de equipa.     

 

Local: 
 Marina de Lagos: http://www.marinadelagos.pt  

Serão disponibilizados para os concorrentes e família pacotes especiais de alojamento durante o evento: 

http://www.booking.com/hotel/pt/marinaclubsuitehotel.pt.html 

 

1- Acessibilidade 
a) A inscrição no VII Torneio Internacional de Jigging à Espécie Pargo, encontra-se aberta a qualquer 

individuo ou equipa de pescadores desportivos de 2 elementos que concordem com o regulamento do 

mesmo. 

b) Os pescadores desportivos menores de 16 anos deverão estar acompanhados por um adulto. 

c) Na mesma embarcação, poderão concorrer mais que uma equipa (ex. CVL1 e CVL2). 

d) A Comissão Organizadora do Torneio, reserva-se o direito de recusar qualquer inscrição de indivíduo, 

equipa ou tripulação que possa pôr em causa o bom funcionamento do Torneio.  

e) A Comissão Organizadora do Torneio é composta por 2 elementos, representantes do Clube de Vela de 

Lagos e Marina de Lagos. 

 

 

2- Inscrição 
    O preço da inscrição por pescador será de €30.00 e inclui a estadia gratuita da embarcação na Marina de 

Lagos de 13/06/2014 a 15/06/2014, jantar de entrega de prémios e troféus. 

    Os acompanhantes para o jantar deverão pagar a sua inscrição durante a reunião de capitães, sendo o valor 

de €15.00 por adulto e gratuita para crianças de idade inferior a 12 anos. 

A data limite de inscrição no Torneio para os concorrentes será até 8/06/2014. 

Local da inscrição: Clube de Vela de Lagos – http://www.cvlagos.org / mail@cvlagos.org 

Telf. 282762256-Fax 282764227 – Tlm. 914857273 
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3- Legislação 
   É aplicada a legislação em vigor na República Portuguesa, incluindo as suas vertentes de: 

a) Legislação de pesca lúdica vigente. 

b) Embarcações de recreio e marítimo-turística: Todas as embarcações nacionais ou estrangeiras, 

deverão possuir toda a documentação em conformidade com a legislação vigente a ser apresentada 

no check-in da Marina de Lagos e perante as Autoridades Marítimas Portuguesas. 

Todos os inscritos no torneio, deverão ser portadores das respectivas licenças de pesca lúdica válidas 

para a modalidade e área de pesca, com excepção dos cidadãos não nacionais possuidores do 

comprovativo de inscrição no torneio, ou menores de 16 anos quando acompanhados por um adulto 

portador de licença adequada. 

 

 

4-Horário 
  13/06/2014                                                                                                          

  18,00h - Reunião de pescadores-Marina de Lagos-Sala de Conferências 

  14/06/2014            

06,30h - Concentração das embarcações na barra da Marina de Lagos 

06,45h - Partida 

07,00h - Início do torneio - linhas na água. 

16,00h - Fim do torneio- linhas fora de água. 

17,00h -Limite de horário para chegada ao posto de pesagem- Estaleiro Sopromar Lagos. As capturas 

deverão ser transportadas pelos pescadores até ao local de pesagem.  

17,30h – Inicio da Pesagem. 

19,00h - Publicação de classificação final. 

20,00h - Jantar de entrega de prémios  

 

O não cumprimento do Horário ou do Regulamento da prova por algum concorrente, levará à sua 

desclassificação. 

 

 

5- Modalidade: Jigging (zagaia). 
a) É proibida a pesca ao corrico. A acção de pesca deverá realizar-se com a embarcação fundeada ou à 

deriva com os motores da embarcação em ponto morto. 

    b) A acção das amostras de pesca deverá ser em sentido vertical. 
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6- Material de pesca: 
a) São unicamente permitidas amostras artificiais tipo: Metálicas (Zagaia- fig. 1 e 2), que poderão ser 

montadas com 2 anzóis simples tipo “tandem” (Fig.1), em que o último anzol não ultrapasse o 

comprimento da amostra e duplos ou triplos quando fixos directamente às amostras com movimento livre 

e no máximo de 3 (Fig.2). 

 

 

        Fig.1                           Fig.2                  Fig.3                Fig.4                      Fig. 5 

                                                
 

Quando montadas unicamente com anzóis simples e no máximo de 2, o “olhal” do último anzol não 

poderá exceder a amostra mais que o próprio comprimento do anzol (Fig.3). 

Tipo”rapala” (fig.5): poderão utilizar anzóis simples, duplos ou triplos fixos, desde que se movimentem 

livremente no máximo de 3. 

No caso das amostras tipo “lucanos” (fig.4), só poderão ser utilizados anzóis simples no máximo de dois, 

não podendo ultrapassar o comprimento da saia da amostra. 

b) É permitida a utilização de pesos (chumbadas) para afundamento das amostras. 

c) Não é permitida a utilização de qualquer isco natural.  

    d) Não é permitido o uso de carretos eléctricos. 

    e) A linha principal do carreto não poderá ultrapassar as 130lb 

    f) O terminal não pode ultrapassar os 9m comprimento, sem limite de potência. 

    g) Não é permitido o uso de montagens mistas - assist + triplos ou duplos 

    h) As normas não presentes neste regulamento serão as aplicadas pela EFSA/IGFA. 

     

 

 

7- Acção de pesca: 
a) O pescador deverá lançar a amostra, anzolar e combater o peixe sem a colaboração de outro elemento. 

b) É permitida a assistência junto à embarcação no acto de aplicação do peixeiro ou camaroeiro ao peixe 

por outro elemento, que não poderá tocar na cana do pescador enquanto a captura/libertação não for 

finalizada, podendo no entanto tocar no terminal.  

c) Cada pescador só poderá pescar com uma cana, podendo ter outra cana montada a bordo, sem a 

amostra montada. 

 

 8- Embarcação:           

      a) As embarcações deverão estar em conformidade com a legislação actual correspondente. 

      b) As embarcações, deverão guardar entre si uma distância mínima de 50m quando em acção de pesca, 

salvo mútuo consentimento. 
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9- Espécies: 
a) Serão pontuadas todas as espécies abaixo indicadas de peso igual ou superior a 1Kg: 

     b) As espécies abaixo indicadas, para efeitos de pontuação, serão consideradas uma espécie - PARGO 

 
1. Capatão – de-bandeira (Dentex gibbosus)  
2. Capatão-legítimo (Dentex dentex)  
3. Dentão das Canárias (Dentex canariensis) 
4. Pargo-legítimo (Pagrus pagrus)  
5. Pargo-legítimo-africano (Pagrus africanus)  
6. Pargo-ruço (Pagrus caeruleostictus)  
7. Pargo-sêmola (Pagrus auriga)  
8. Pombo, (Pargo-mulato) (Plectorhinchus mediterraneus)  

 

10- Pontuação: 
a) Serão unicamente pontuados os peixes de peso igual ou superior a 1 kg, sendo atribuída a mesma 

pontuação a todas as espécies. 

Pontuação: 1g = 1 ponto 

b) Serão pontuados o peso total e o peso do maior espécime. 

c) Pontuação por equipas= somatório da pontuação dos 2 elementos da equipa 

 d) Todos os peixes capturados no Torneio serão propriedade dos pescadores, no entanto, caso 

ultrapassem o peso estipulado na lei vigente, o excedente será doado a uma Instituição de Beneficência. 

 

11- Limites de acção de pesca: 
      Não existe limite de distância para a acção de pesca, no entanto as embarcações deverão respeitar as 

respectivas homologações para que se encontram habilitadas perante as Autoridades Marítimas 

Portuguesas. 

 

12- Classificação: 
   a) A classificação da equipa corresponderá ao somatório da pontuação dos 2 elementos da equipa. 

        b) Serão classificados do 1º ao 3º lugar por equipas de 2, bem como o exemplar com maior peso.  

 

13- Desempates: 
        Os desempates serão feitos por: 

a) Maior nº de peixes capturados. 

b) Maior nº de espécies capturadas. 

c) Exemplar capturado de maior peso. 

 

 

14- Penalizações:                     

         a) O mau comportamento desportivo por parte de algum elemento será alvo de avaliação por parte da 

comissão organizadora e poderá levar à desclassificação de toda a equipa. 

     b) O atraso na hora da chegada levará à desclassificação, sendo unicamente permitido em caso de 

avaria mecânica devidamente comprovada, não sendo penalizada igualmente a embarcação que prestar 

auxílio. 

     c) A falta de combustível, não é considerada avaria mecânica. 
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15- Responsabilidades: 
      A Comissão Organizadora do Torneio, não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido durante a 

prova. 

 A Comissão organizadora poderá proceder a alterações pontuais do regulamento, com a devida 

comunicação aos elementos/equipas inscritos no torneio, durante a reunião de capitães (horários de 

prova, locais de eventos, etc.). 

 

16- Reclamações: 
      As reclamações deverão ser apresentadas por escrito num prazo de 30’após a publicação dos resultados e 

acompanhadas de uma caução de 50€ que será devolvida em caso de aprovação pela C.O.   

 

       
 

       

       A Comissão Organizadora 

 

 


