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2º TORNEIO ABERTO DE PESCA
CLUBE ALBERT SCHARLÉ - 2019

REGULAMENTO:

Art.1º - DA ORGANIZAÇÃO: 

A organização do 2º Torneio aberto de Pesca do Scharlé será conduzida por 
Comissão definida pela Diretoria de Esportes do Clube. 

Art.2º - DA FINALIDADE: 

O Torneio, a realizar-se na lagoa do Clube, será realizado na modalidade “esportiva”, 
com a finalidade de promover a integração, confraternização e esportividade entre os 
sócios e convidados, estimulando, ainda, a prática da pesca esportiva.

Art. 3º - DA PARTICIPAÇÃO, DATA e HORÁRIO:

§1º - Para participar do Torneio, sócios e convidados deverão preencher a respectiva 
Ficha de Inscrição que ficará disponível no site do Clube (www.clubescharle.com.br), 
na secretaria e, nos fins de semana, com os colaboradores Betinho e Luzia. A Taxa 
de Inscrição será de R$ 25,00, com pagamento através do boleto bancário da 
mensalidade do Clube. Para os convidados não sócios a taxa será de R$ 40,00, 
acrescentando-se o valor de R$ 20,00 por acompanhante do participante que não 
seja sócio, limitado a 3 acompanhantes. Os depósitos deverão ser pagos e anexados 
a ficha de inscrição. Todos os participantes se comprometem a cumprir as regras 
fixadas para a competição, que serão previamente divulgadas. 
§2º O Torneio será realizado no dia 27 de Outubrode 2019, com início às 9:00h e 
término previsto para as 15:00h.  Não haverá intervalo para descanso e alimentação. 

Art.4º - DA MODALIDADE: 

O Torneio será realizado em uma única modalidade, sendo permitido qualquer tipo 
de vara para pesca (carretilha, molinete, vara de bambu, etc.). 
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Art.5º - DA PREMIAÇÃO: 

O Torneio concederá prêmios para os vencedores da seguinte forma:
- 1 Troféu para o pescador que na somatória de todos os peixes, obter o maior peso. 
Medalha para o segundo colocado.
- 1 Troféu para o pescador do peixe de maior tamanho. Medalha para o segundo 
colocado.
§1º - O critério para desempate será a data de nascimento dos competidores, 
premiando-se o de maior idade.
§2º - Os prêmios serão entregues aos vencedores ao final do Torneio, tão logo se 
conclua a apuração.

Art. 6º - NORMAS DO TORNEIO:
 
§1º - A partir das 9:00h , os inscritos deverão apresentar-se à Comissão 
Organizadora e, confirmada sua inscrição, estará autorizado a iniciar a pesca. 
§2º - Antes do início do certame, serão vistoriados todos os equipamentos (varas, 
anzóis sem fisgas).  
§3º - Cada participante deverá utilizar apenas uma vara.
§4º - Os equipamentos utilizados deverão permanecer expostos de maneira a 
facilitar a fiscalização.
§5º - Os lançamentos deverão ser realizados perpendicularmente à linha da água. 
Caso ocorra problema no lançamento que invada o setor vizinho, a linha deverá ser 
imediatamente recolhida.
§6º - Será proibida a utilização de garatéias (três anzóis juntos conectados), bem 
como a pesca de “lambada”.
§7º - As iscas artificiais com utilização de garatéias e chicote “Hulk” serão proibidas.
§8º - Será permitida somente a utilização de varas com, no máximo, 7 metros de 
comprimento, bem como molinete e carretilha com varas de até no máximo 7 metros 
de comprimento

Art. 7º -  DA SOLTURA DOS PEIXES: 
Após o registro do peixe pelo fiscal, o mesmo deve ser solto imediatamente.

Art. 8º - ISCAS:
 As iscas, exceto as artificiais, serão de livre escolha do pescador e deverão ser 
levadas por ele.

Art.9º - FISCALIZAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 
§1º - A fiscalização será realizada por uma equipe designada pela Comissão 
Organizadora. 
§2º - Somente o participante do evento poderá falar ou se dirigir ao fiscal, para 
consultas ou reclamações. Caso perceba alguma irregularidade durante o desenrolar 
da prova, deverá comunicá-la ao fiscal que, confirmando a denúncia, aplicará a 
penalidade determinada pela Comissão Organizadora ao caso. 
§4º- O fiscal terá fé de oficio para aplicar penalidades durante o evento, 
independente de testemunhas. 

Art.10º - DA PESAGEM, METRAGEM E RETENÇÃO DO PEIXE: 
§1º - O peixe pescado deverá ser levado à avaliação do fiscal para apuração da 
pesagem e medida. A medição será feita por um dos fiscais, e se fará de forma linear, 
considerando-se as extremidades superiores da cauda e da boca do peixe, na 
presença do competidor que rubricará o seu resultado lançado em planilha.
§2º - Não será permitido ao competidor ficar com exemplares para consumo próprio.
§3º - A maleta do competidor, deverá permanecer em local bem visível para 
fiscalização e aprovação do fiscal.

Art. 11º - DISPOSIÇÕES DISCIPLINARES 
Será desclassificado do evento o competidor que infringir o presente Regulamento e, 
intencionalmente, prejudicar os demais participantes com manobras de caniço, linha 
ou atos de indisciplina, mau comportamento, etc.. 

Art. 12º - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

§1º - Ao efetuar sua inscrição, cada competidor estará concordando 
automaticamente com as regras do presente Regulamento. 
§2º - No ato da inscrição, cada competidor estará concedendo direitos sobre a 

imagem para vídeo institucional e comercial a qualquer tempo, autorizando a 
distribuição e exibição da obra audiovisual por todo e qualquer veículo. 
§3º - O competidor que, no entendimento da Comissão Organizadora, estiver 
tumultuando, atrapalhando de qualquer forma o bom andamento do evento, poderá 
ser retirado do local. 
§4º O Torneio será acompanhado por fiscalização designada pela Diretoria de 
Esportes que é responsável e soberana para decisões no andamento da disputa, 
fazendo cumprir as regras do Torneio e da Pesca Esportiva.
§5º - O Coordenador da disputa será o responsável pela condução do Torneio, 
Exercendo todas as atividades inerentes.
§8º A Comissão Organizadora será composta por um Diretor do Clube, um membro 
indicado pela Diretoria, o Coordenador e um representante dos Pescadores.

Art. 13º - DOS CASOS OMISSOS 

0s casos omissos que decorrerem no decorrer do Torneio serão dirimidos pela 
Comissão Organizadora, tendo como base este Regulamento, além do Estatuto e 
Regimento Interno do Clube.

Sabará, 1º de Agosto de 2019. 

COMISSÃO ORGANIZADORA
Aldo, Angelo, Webert, Hermogenes, Maninho.

_____________________________________________________

COORDENADORES
Hermano Ramos Filho
Tito Marcio Carneiro
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Após o registro do peixe pelo fiscal, o mesmo deve ser solto imediatamente.

Art. 8º - ISCAS:
 As iscas, exceto as artificiais, serão de livre escolha do pescador e deverão ser 
levadas por ele.

Art.9º - FISCALIZAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 
§1º - A fiscalização será realizada por uma equipe designada pela Comissão 
Organizadora. 
§2º - Somente o participante do evento poderá falar ou se dirigir ao fiscal, para 
consultas ou reclamações. Caso perceba alguma irregularidade durante o desenrolar 
da prova, deverá comunicá-la ao fiscal que, confirmando a denúncia, aplicará a 
penalidade determinada pela Comissão Organizadora ao caso. 
§4º- O fiscal terá fé de oficio para aplicar penalidades durante o evento, 
independente de testemunhas. 

Art.10º - DA PESAGEM, METRAGEM E RETENÇÃO DO PEIXE: 
§1º - O peixe pescado deverá ser levado à avaliação do fiscal para apuração da 
pesagem e medida. A medição será feita por um dos fiscais, e se fará de forma linear, 
considerando-se as extremidades superiores da cauda e da boca do peixe, na 
presença do competidor que rubricará o seu resultado lançado em planilha.
§2º - Não será permitido ao competidor ficar com exemplares para consumo próprio.
§3º - A maleta do competidor, deverá permanecer em local bem visível para 
fiscalização e aprovação do fiscal.

Art. 11º - DISPOSIÇÕES DISCIPLINARES 
Será desclassificado do evento o competidor que infringir o presente Regulamento e, 
intencionalmente, prejudicar os demais participantes com manobras de caniço, linha 
ou atos de indisciplina, mau comportamento, etc.. 

Art. 12º - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

§1º - Ao efetuar sua inscrição, cada competidor estará concordando 
automaticamente com as regras do presente Regulamento. 
§2º - No ato da inscrição, cada competidor estará concedendo direitos sobre a 
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imagem para vídeo institucional e comercial a qualquer tempo, autorizando a 
distribuição e exibição da obra audiovisual por todo e qualquer veículo. 
§3º - O competidor que, no entendimento da Comissão Organizadora, estiver 
tumultuando, atrapalhando de qualquer forma o bom andamento do evento, poderá 
ser retirado do local. 
§4º O Torneio será acompanhado por fiscalização designada pela Diretoria de 
Esportes que é responsável e soberana para decisões no andamento da disputa, 
fazendo cumprir as regras do Torneio e da Pesca Esportiva.
§5º - O Coordenador da disputa será o responsável pela condução do Torneio, 
Exercendo todas as atividades inerentes.
§8º A Comissão Organizadora será composta por um Diretor do Clube, um membro 
indicado pela Diretoria, o Coordenador e um representante dos Pescadores.

Art. 13º - DOS CASOS OMISSOS 

0s casos omissos que decorrerem no decorrer do Torneio serão dirimidos pela 
Comissão Organizadora, tendo como base este Regulamento, além do Estatuto e 
Regimento Interno do Clube.

Sabará, 1º de Agosto de 2019. 

COMISSÃO ORGANIZADORA
Aldo, Angelo, Webert, Hermogenes, Maninho.

_____________________________________________________

COORDENADORES
Hermano Ramos Filho
Tito Marcio Carneiro


