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XI TORNEIO DE PESCA GROSSA DE LAGOS
20 e 21 de Setembro 2014

REGULAMENTO

Organização:
A organização do evento será da responsabilidade do Clube de Vela de Lagos em parceria com a Marina
de Lagos e Estaleiros Sopromar-Centro Nautico.
A Comissão organizadora não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido durante a prova.
A Comissão organizadora poderá proceder a alterações pontuais do regulamento(horários), com a devida
comunicação prévia aos capitães de equipa.

1 – Acessibilidade/Inscrição:
a) A inscrição no torneio, encontra-se aberta a qualquer equipa com o mínimo de 2 elementos e sem

limite máximo de elementos,no entanto o limite de troféus/adereços será de 5 por equipa e que
concordem com o presente regulamento.Nenhum elemento não inscrito poderá lançar/recolher
canas/amostras ou participar de qualquer maneira no acto de captura/libertação do peixe.

b) Os pescadores desportivos menores de 16 anos deverão estar acompanhados por um adulto.
c) 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.
d) A inscrição será de 40€ por pescador e 20€ por jantar de acompanhante de idade superior a 12 anos.
e) O valor da inscrição,incluirá:estadia gratuita da embarcação na marina de Lagos de 19 a 22 de
Setembro 2014,participação no evento,cocktail do 1º dia de competição nos Estaleiros Sopromar e
jantar de entrega de prémios.
f) O limite do prazo da inscrição será até dia 5 de Setembro de 2014.

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

Serão disponibilizados para os concorrentes e família pacotes especiais de alojamento durante o evento no
Marina Club Hotel : http://www.booking.com/hotel/pt/marinaclubsuitehotel.pt.html

3 -Legislação:
a) É aplicada a legislação de pesca lúdica em vigor na República Portuguesa:

http://www.dgrm.min-
agricultura.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&xpgid=genericPageV2&conteudoDetalhe_v2=170131

b) 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.
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4- Horário da Prova:

19 Set.
18,00H – Confirmação de inscrições/ reunião de Capitães-(Sala de reuniões Marina de Lagos)

20 Set. 1º Dia de competição.
07,00H – Concentração de embarcações na barra marítima de Lagos.

07,15H – Início da Competição. (As equipas, poderão retardar as suas partidas nos dois dias de prova, desde
que  previamente comunicado à C.O.)

18H – Fim do 1º dia de competição –Chegada do representante da equipa à mesa de júri nos estaleiros da
Sopromar.

18,15H – Início da visualização de filmagens-Pesagem do peixe, Cocktail de recepção .(Estaleiros
Sopromar).

19,30H – Atribuição da classificação do 1º dia de competição.

21 Set. 2º Dia de competição
07,00H – Concentração das Embarcações.

07,15H – Início da competição.

17,00H – Chegada do representante da equipa à mesa de júri nos estaleiros da Sopromar.

17,15H – Início da visualização de filmagens/Pesagem do peixe.

19,00H – Atribuição da classificação final

20,30H – Jantar de encerramento e entrega de prémios.(Local a designar)

5-Zona de Pesca:
Não existe limite de área de pesca, ficando no entanto todas as embarcações concorrentes sujeitas às
respectivas homologações perante as autoridades marítimas portuguesas.
É considerado o ponto de partida a barra marítima de Lagos.

6 - Modalidade:
a)Será unicamente autorizado a pesca ao corrico.
b)Não é permitido a pesca com a embarcação fundeada ou à deriva.
c) As embarcações devem seguir o R.I.E.A.M.,sendo passível de desclassificação quando o mesmo
não for cumprido durante o cruzamento de embarcações em acção de pesca com uma distância
mínima de 50m para que as amostras não se cruzem.
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7- Equipamento:

a) As embarcações deverão possuir obrigatoriamente rádio VHF.As comunicações serão em canal 9.
b) É aconselhável que todas as embarcações possuam uma bandeira amarela a fim de sinalizarem o
início do combate.Qualquer embarcação que se aproxime de outra em combate com um peixe,
devidamente sinalizada e opcionalmente informada via VHF canal 9,dificultando ou anulando a
acção de pesca da mesma,será alvo de análise pela C.O.,podendo levar à sua desclassificação do
torneio.Esta situação será obrigatoriamente filmada.
c) Não existe limite de número de canas de pesca.
d) É proibida a utilização de carretos eléctricos.
e) As linhas dos carretos de pesca não podem ultrapassar as 130£.
f) As “Backing lines” não poderão ultrapassar as 130£, quando ligadas à linha principal.
g) Só serão permitidos anzóis duplos ou triplos quando utilizados em amostras fabricadas para o
efeito(tipo rapalas).
h)É permitido a utilização de isco vivo ou fresco com anzóis circulares.
i) O comprimento dos terminais e linha dupla deverão respeitar as normas da IGFA.
Ex:(30-50-80-130Lb)12,19m total, desde o início da linha dupla até a fim da amostra,não
podendo ultrapassar os 9,14 m o baixo de linha(leader,leader/win-on)ou a linha dupla.
http://login.igfa.org/images/uploads/files/REGRAS%20IGFA%20%28em%20portugu%C3%A
As%29.pdf
j)Todas as normas não referidas anteriormente, serão as aplicadas pela I.G.F.A.

8 - Capturas/libertações:

a)Todas as capturas/libertações de espadins/espadartes serão obrigatoriamente filmadas em máquina
digital de modo explícito,sendo obrigatório a filmagem de: 1)parte do combate pelo pescador, 2)
chegada à embarcação(leader/terminal a tocar no passador da cana ou leadermen) e 3)
libertação do peixe. A autorização de embarque de elementos da comunicação social ficará a cargo
do capitão de equipa/Skipper.
b) Nas espécies com pontuação para a libertação, a captura é considerada válida desde que:
tocado o terminal e não a linha dupla.
c)O terminal (leader), poderá ser manobrado manualmente durante a captura por qualquer elemento
ou elementos da equipa.
d) A inexistência de filmagens explícitas que não permitam a identificação da espécie ou das 3
fases do combate(alínea a) de peixes de bico,  leva à sua não validação.
e)As comunicações das capturas/Libertações de espadins/espadartes, serão obrigatórias através de
VHF-canal 9,na altura de início de combate e libertação/captura.
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9 - Espécies admitidas, pontuação e peso mínimo.

NOMES VULGARES
(Português e Inglês) Nome Científico

Pontos
por
KG

Peso
Mínimo

KG

Pontos por
exemplar
Libertado

Peixes de Bico

ESPADIM AZUL; BLUE MARLIM MAKAIRA NIGRIKANS 4** 100 1500

ESPADIM BRANCO; WHITE
MARLIM/(Roundscale-Hatchet marlin) TETRAPTURUS ALBIDUS 4 20 250

ESPADARTE; PEIXE-AGULHA; SWORFISH XIPHIAS GLADIUS 15 25 500

ESPADIM do MEDITERRÂNEO; AGULHA
IMPERIAL; PETO; SPEARFISH TETRAPTURUS BELLONE 4 05 250

Tonídeos (Escombridas)

ATUM AZUL; RABILHO; BLUEFIN TUNA THUNNUS THYNNUS 08* 20 -

ATUM ALBACORA(voador); ATUM DE
ASINHA; FLYING TUNA THUNNUS ALALUNGA 08 - -

ATUM PATUDO; ATUM OBESO; BIGEYE THUNNUS OBESUS 08* 10 -

SARRAJÃO; BONITO; ATLANTIC BONITO SARDA – SARDA 03 - -

LISTRADO; GAIADO; SKIPJACK TUNA KATSUWONUS PELAMIS 03 - -

MERMA; LITTLE TUNNY EUTHYNNUS ALLETERATUS 03 - -

Carangídeos

DOURADO; DOLPHIN FISH CORYPHAENA HIPPURUS 05 - -

*Nos atuns com peso igual ou superior a 100kg,a pontuação será de 12 pontos por quilo.
**Os espadins azuis do atlântico com peso superior a 1000Lb – 453,6kg, terá a bonificação de 500
pontos.
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10 - Classificação:
a) A Classificação será obtida pelo somatório das pontuações obtidas nos dois dias de prova.
b) Serão atribuídos troféus no máximo de cinco por equipa, às primeiras 3 equipas classificadas.
c) Será atribuído um troféu ao peixe de maior peso capturado.

11-Penalizações:
a) O  não cumprimento na hora da chegada levará à penalização de 10 pontos por cada 5 minutos( 4’contam
5’=10 pontos, 7’contam 10’=20 pontos),a partir dos 30 minutos perde a pontuação do dia excepto: se
encontre em combate com início até ás 16h,(filmagem obrigatória da hora do início do combate)
devidamente comunicado via VHF canal 9 ou telef.satélite.
b) A embarcação que prestar auxílio a outra embarcação não será penalizada quanto ao tempo de chegada.
c) O mau comportamento desportivo por parte de alguma das equipes será alvo de avaliação por parte da
comissão organizadora e poderá levar à desclassificação.
A Penalização para qualquer incumprimento do regulamento, será a desclassificação do torneio.

11 - Desempates:
Os desempates serão feitos por:
1- Maior nº de peixes capturados/libertados.
2 – Hora da 1ª captura/libertação,devidamente comunicada via VHF-canal 9.
3- Maior exemplar capturado.

12- Reclamações:
As reclamações deverão ser efectuadas pelo Capitão de equipa, por escrito até 1hora depois da fixação dos
resultados e acompanhas de uma quantia de 50€ que será devolvida em caso de fundamento.

A Comissão Organizadora


