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4º TORNEIO ANUAL DA PESCA AO TUCUNARÉ

REGULAMENTO 2018
Art. 1: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1: O 4º Torneio de Pesca do Tucunaré é uma realização da LIGA NORTE
PARANAENSE DE PESCA ESPORTIVA-LNPPE.
1.2: O torneio será realizado em 05 etapas em diferentes locais e datas na represa
Capivara – Paraná, sendo a 5 etapa e a confraternização acontecendo no mesmo dia
na cidade de primeiro de Maio / PR. Nesta, serão divulgados os campeões da quinta
etapa e os campeões do ranking 2018, também serão sorteados os prêmios adquiridos
pela LNPPE e doados pelos patrocinadores.
1.3: Este ano, novamente a liga irá premiar a equipe campeã com os braceletes: “
LNPPE MASTER “. Este será o reconhecimento e a consagração da equipe grande
campeã do ranking 2018. Este reconhecimento será um ícone da LNPPE para as
próximas edições.

Art. 2: DOS OBJETIVOS:
2.1: Divulgar o potencial turístico e piscoso do entorno da represa Capivara na região
norte do estado paranaense;
2.2: Conscientizar os pescadores e população da importância e prática da Pesca
Esportiva ( PESQUE & SOLTE );
2.3: Desenvolver a consciência ecológica dos pescadores e turistas através da prática
do pesque e solte e também da importância de denunciar as atividades predatórias ou
irregulares na região;
2.4: Despertar e sensibilizar autoridades federais, estaduais e municipais, para a
normatização e criação de leis específicas para o segmento da Pesca Esportiva.
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Art. 3: DA LEGALIDADE:
Para realização do evento, os órgãos abaixo nos darão aval e poderão realizar a
supervisão:
*Marinha do Brasil;
*MAPA - Ministério da Agricultura;
*IAP - Instituto Ambiental do Paraná;
*IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
*PM - Força Verde;
*Defesa Civil;

Art.4: DA PROGRAMAÇÃO:
4.1: As equipes deverão fazer a inscrição e pagamento em até 05 dias antecedentes
a data da de cada etapa;
a)
Valor da inscrição é de R$ 250,00 por etapa / equipe ou R$ 1.250,00 para as 5
etapas do ranking 2018 limitados a 100 inscrições por etapa ( + 20% );
a.1) Caso, o numero de participantes venha a atingir o máximo estipulado acima,
poderão os organizadores, excepcionalmente, estender o número de equipes em
20%;
b)
As inscrições poderão ser feitas através do site da LNPPE em até 10x no cartão
de crédito ( através dos LINKs disponibilizados na página oficial da liga. ) ou via
depósito bancários;
c)
Para as equipes que fizerem a inscrição das 5 etapas para o Ranking 2018 no
valor de ( R$ 1.250,00 ) até o dia 31/01/2018 será sorteado para estas na
confraternização do RANKING no dia 10/11/2018 um MOTOR DE POPA 15 HP.
d)Também teremos uma novidade para este ano, serão sorteados dois barcos com
carreta, sendo um deles sorteado entre todas as equipes que tiverem pago ( quitado
) todas as etapas até o dia da última prova ( 10/11/18 ). Este sorteio será feito da
seguinte forma: hum ( 01 ) barco com carreta será sorteado entre as 10 primeiras
equipes classificadas no RANKING GERAL 2018 e mais hum ( 01 ) barco com carreta
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que será sorteado entre as demais equipes que participaram de todas etapas e ou
pagaram ( quitaram ) todas as etapas.
e)
O cartão para anotação e medição de peixes deverá ser retirado antes da
largada na orla do lago em local pré-determinado onde estará o árbitro e equipe
fiscalizadora.
f)
O cartão deverá ser apresentado à mesa de medição sempre que a equipe
necessitar fazer uma medição e obrigatoriamente ao final da prova. Caso a equipe
desejar apresentar parte da quota no decorrer da prova, a mesma estará liberada a
voltar a pescar e apresentar o restante da quota até a o término da prova.
g)
A equipe que não apresentar o cartão até o final da prova (16:00 horas) poderá
ser desclassificada.
h) Será obrigatório a entrega do cartão de medição para os responsáveis da prova.
Esta entrega se deve a segurança de todas as equipes pois é a única forma de
sabermos que a equipe retornou com segurança ao local de largada. CASO A EQUIPE
NÃO ENTREGUE O CARTÃO ATÉ AS 17:00 HORAS, A MESMA PERDERÁ 10 PONTOS
EM CADA ETAPA QUE ESTE EVENTO OCORRER, PODENDO TAMBÉM SER
DESCLASSIFICADA DO RANKING 2018.

4.2: As Etapas do evento serão realizadas nas datas e locais conforme abaixo:
a) 1ª ETAPA – Domingo 04/02/2018 - no Município de “Paranagi / PR.” no
Condomínio Punta Del Este.
b) 2ª ETAPA – Domingo 29/04/2018 - no Município de “Alvorada Do Sul / PR.”, Na
ASFUMAS.
c) 3ª ETAPA – Domingo 24/06/2018 - no Município de “Primeiro de Maio / PR.” ,
No WM Pesca.
d) 4ª ETAPA – Domingo 26/08/2018 - no Município de “Alvorada do Sul / PR.’’ No
Rivieira do Poente.
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e) 5ª ETAPA E CONFRETERNIZAÇÃO – Sábado 10/11/2018 – no Município de
“Primeiro de Maio / PR.” No Clube Náutico de Primeiro de Maio.
Obs. 5ª etapa das 07:00 as 16:00 Hs. Confraternização no mesmo local a partir das
18:00 Hs.
4.2.1: A competição iniciará às 07 horas e seu termino às 16 horas, pedimos que ao
chegar no local via terrestre ou água com antecedência procure os fiscais de prova
que ficarão na rampa de acesso para fiscalização aleatória de todos os itens
necessários e obrigatórios para a liberação da embarcação para a largada.
a)
Às 07 horas os fiscais começam a distribuir o material necessário para cada
equipe por ORDEM DE CHEGADA NA FILA em local indicado. A partir deste momento,
a equipe que já estiver com o material em mãos, estará liberada e autorizada para a
competição podendo sair imediatamente.
b)
Esta nova modalidade, além de ganhar uma ( 1 ) hora a mais de pesca, torna
o nosso torneio mais seguro.
4.2.2: O sinal sonoro indicativo, ( de fogos de artifício ) somente será feito ao final da
prova as 16:00 horas. A partir de então não mais será permitida o recebimento do
cartão para medição de peixes para efeito de pontuação;
4.2.3: A fiscalização nas embarcações poderá
da organização. Esta, será feita durante o
qualquer momento na prova. O árbitro terá
prova, desde que o ato seja comunicado
pertinente;

ser: total ou aleatória ficando a critério
desembarque antes da largada ou a
poderes para retardar ou antecipar a
aos participantes e com justificativa

4.3: No dia do evento, cada etapa cujo local já foi citado acima teremos uma “base”
que será o ponto de largada e chegada e nela haverá uma equipe competente para
cumprir todas as fiscalizações necessárias e arbitro para garantir a conformidade com
o presente regulamento.
a)
O responsável de cada equipe, ao chegar ao local da medição, entregará seu
cartão e ficará aguardando sua vez conforme horário de chegada para pegar a caixa
e apresentar seus peixes.
b)
Nesta sequência acontecerá a medição dos peixes e apontamento dos
resultados final da Prova;
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4.4: Antes da Largada poderá ocorrer breve reunião para explanação resumida do
regulamento junto aos competidores e a equipe de arbitragem. O não comparecimento
do Capitão da equipe implicará na aceitação das decisões tomadas pela Comissão
Organizadora;

Art.5: DA COMPETIÇÃO:
5.1: O Tucunaré será a única espécie a ser validada para efeito de pontuação e será
obrigatória a soltura de todos exemplares, portanto deve-se apresentar o peixe vivo
em condições de soltura. Pois só serão pontuados os peixes vivos. Peixes sem condição
de soltura, além de não pontuar será decrescido 10 pontos na somatória final da
equipe.
5.2: A pesca deverá ser de categoria embarcada, na modalidade de arremesso com
iscas artificiais de qualquer espécie ou estilo:
5.3: Cada equipe poderá apresentar:
a)
Até 05 ( CINCO ) exemplares de tucunarés com tamanho mínimo de 30 cm. Só
que para pontuação do RANKING, serão computados somente os 4 ( QUATRO )
maiores peixes, sendo o menor descartado. ( EX.: 35,00; 41,30; 43,20; 37,80 e 45,00
), a soma será somente dos 4 ( QUATRO ) maiores totalizando 167,30 pontos já
descartando o menor peixe que é de 35,00 Cm. A medição dos peixes poderá ocorrer
a qualquer momento da prova na mesa de arbitragem, sendo que a equipe poderá
levar a mesa no máximo 5 ( CINCO ) peixes para medição. Peixes medidos na mesa
com comprimento inferior a 30 Cm contará como peça medida com 0 Cm ( ZERO ) de
pontuação.
b)
A forma de medição e conversão será para cada centímetro e milímetro de
peixe é equivalente a 01 ( HUM ) ponto e sua fração. Para critério de desempate será
levado em consideração o maior peixe, em caso novo empate, será considerado o
segundo maior peixe e assim sucessivamente. Exemplo: Um exemplar de 40,2 cm =
40,2 pontos.
c)
O parâmetro de medição será da extremidade a partir da boca “fechada” do
mesmo até a ponta caudal no seu maior ponto.
- Para classificação geral usaremos o sistema de pontos corridos, aonde será utilizada
a somatória dos 04 ( QUATRO ) peixes de cada etapa. Exemplo: 1ª Etapa 164,70
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pontos + 2ª Etapa 143,50 pontos + 3ª Etapa 152,20 pontos + 4ª Etapa 193,20 + 5ª
Etapa 160,70 pontos = 814,30 pontos totais.
d) O maior peixe de cada etapa terá como bônus mais 05 pontos ( 05cm )
acrescidos na somatória da equipe que o capturou. Lembrando que peixe que chegar
na mesa para medir e não tiver condição de soltura ( VIDA ) este pontuará
negativamente para esta equipe que será penalizada com: ( menos - 10 Cm ) ou
seja 10cm negativos.
5.4: Para garantir à legitimidade do evento a arbitragem irá verificar as condições de
todos os peixes a procura de algum sinal que indique outras formas de pesca diferente
da permitida, é passível de desclassificação do exemplar ou da equipe por atitude
antidesportiva;
* Caso algum peixe apresentado não tenha condições de soltura, o mesmo será
descartado e não poderá ser substituído;

5.5: As equipes não poderão sob nenhuma justificativa, manterem peixes dentro da
embarcação além da quota de medição, sob pena de desclassificação;
5.6: Cada equipe deverá utilizar uma única embarcação durante a prova, com motor
a combustão e outro também motor elétrico de sua livre escolha;
5.7: Todas as embarcações receberão um cartão de medição / identificação da
equipe onde constará o WhatsApp dos juízes de prova, onde poderão ser feitas as
denúncias formais que acharem necessárias. Também é indicado fazer fotografia ou
.
vídeo para embasar tal fato
5.8: Durante a pescaria deve ser respeitada uma distância mínima, aproximada de 50
(cinqüenta metros) entre as embarcações;
5.9: Os equipamentos de uso permitidos são:
a) GPS e Fishfinders;
b) Carretilha, Molinete ou equipamento de Fly “pesca com mosca”;
d) Não há restrições de tamanho ou peso, carregados com linhas de diâmetro livre;
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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 e também alicate de contenção tipo boga grip.

Art.6: DOS COMPETIDORES:
6.1: É de cada competidor a obrigação de:
a) Cumprir e fazer cumprir o regulamento;
b) Fiscalizar a medição dos peixes da sua embarcação, assinadas pelo árbitro;
c) Usar apenas iscas artificiais;
d) Manter comportamento cortês perante os demais competidores, árbitros e público
presente;
e) O Capitão da embarcação deverá estar presente na reunião antes da largada; e
deverá relatar qualquer irregularidade que tenha acontecido durante o torneio ou
então no ambiente de competição, assinando um documento de comprometimento;
também avisar aos competidores de sua equipe para tratar de forma cortês o fiscal
de prova que esteja em seu barco durante inspeção da embarcação.

f) Para as equipes que conquistarem o direito de recebimento de algum troféu da
etapa ou final geral e imprescindível que a mesma esteja representada por pelo
menos um de seus integrantes para recebimento e formalizações da entrega.
g) Para as equipes que conquistarem atraves do sorteio o direito de recebimento
de algum prêmio durante as etapas e imprescindível que a mesma esteja
representada por pelo menos um de seus integrantes para recebimento e
formalizações da entrega.
h) Custo com documentação, armazenamento e transporte dos premios, correm
as expensas dos ganhadores, que deverão retirá-lo dentro de um prazo máximo
de 30 dias, caso contrário restará integrado ao patriomônio da LNPPE;

i) Respeitar e cumprir as leis vigentes da: Marinha do brasil, Ministério da Agricultura
e demais órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
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6.2: Fica vetado as equipes e participantes:
a) O uso de iscas naturais;
b) O uso de equipamentos além dos permitidos citados acima para as etapas;
c) Abordar ou deixar-se abordar por outras embarcações que não sejam as do árbitro
ou fiscais do torneio;
d) Jogar lixo no lago ou em suas margens, o ideal é que tenham sacolas em cada
embarcação e destinam o lixo no local apropriado;
e) Ingerir bebidas alcoólicas em excesso, caracterizando embriaguez;
f) Utilizar qualquer material ou equipamento predatórios para a pesca;
g) Permitir que qualquer pessoa não inscrita no torneio possa auxiliar de qualquer
forma na captura do peixe;
h) As equipes fiscalizadas não podem abandonar o local da prova ou barco, antes do
término, sem autorização do árbitro. Uma vez que todas as equipes tem a
obrigatoriedade de mesmo querendo se ausentar do evento, por de segurança
terão por obrigatoriedade a obrigação de entregar o cartão na mesa de arbitragem
sob pela de desclassificação de todo o ranking 2018;
6.3: Será desclassificada a equipe que:
a) Alterar a medida dos peixes apresentados;
b) Apresentar para medição mais que os (05) peixes permitidos;
c) Prejudicar os concorrentes com manobras escusas dentro ou fora do barco; OBS.:
Sem direito a devolução de valores.
d) Manter comportamento não condizente com as regras elementares do convívio
social, bem como desacato ou qualquer tipo agressão aos competidores,
autoridades e o público presente;
e) Transgredir quaisquer regras contidas neste regulamento.
f) Será sumariamente desclassificada e eliminada dos torneios da LNPPE, qualquer
equipe que venham denegrir a imagem da LNPPE bem como transgredir as normas
e conceitos propostos em nosso regulamento como:
1- Postar em redes sociais vídeos e/ou fotos com peixes mortos ou similar ligados a
imegem da LNPPE.
2- Ser denunciado por participantes pela não pratica do PESQUE & SOLTE, durante a
realização das etapas.
3- Não seguir as regras impostas pela LNPPE.
4- A LNPPE é uma entidade privada, sendo assim pode recusar inscrições.
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Art.7: DAS INSCRIÇÕES:
7.1: A taxa de inscrição é R$ 250,00 por etapa / equipe e anual por equipe é de
R$1.250,00 ( Hum mil Reais ).
a) As equipes poderão ser compostas por 02 (dois) ou 03 (três) pescadores conforme
regulamento.
c) Serão aceitas somente 100 inscrições por etapa (mais 20%), medida esta necessária
para o melhor atendimento e acompanhamento das equipes no campeonato.
f) Para viabilizar o evento e garantir a premiação de 60.000,00 em prêmios diversos
necessitamos manter a media de 80 ( OITENTA ) equipes devidamente inscritas em
cada etapa, caso isso não ocorra à premiação deverá ser proporcional a arrecadação
tudo isso comprovado em livro caixa e esta aberto para verificações de idoneidade a
qualquer equipe da liga que participar das 5 provas.
7.2: As inscrições deverão pelo SITE: “www.lnppe.com.br”. Informações, sugestões
ou duvidas, realizar através do email: contato@lnppe.com.br a) Inscrição via SITE:
No campo de inscrições, teremos as opções para inscrição por etapa ou todas as
etapas. Mediante a esta escolha, é só seguir os procedimentos de preenchimento que
automaticamente sua inscrição será feita.
b)
O contato e informações WhatsApp é: Cesar Gomes (43) 9 9981-4436 ou Marco
Aurélio Begnini (43) 9 9196-0143.
c)
Todas as equipes deverão preencher a ficha de inscrição anual ou por etapa,
pagar as taxas equivalentes à participação via deposito bancário ou pelos LINKs
disponíveis no site da LNPPE: ( para todas as etapas em até 10x ) e enviar
comprovante ao e-mail da liga para validação.
7.3: As equipes poderão ser: masculina, feminina ou mista;
7.4: Em caso da impossibilidade de um dos integrantes da equipe poder participar
durante a prova, o mesmo poderá ser substituído, desde que seja oficializado
antecipadamente a prova.
7.5: Do deferimento ou indeferimento da inscrição:
Toda inscrição para a participação do ranking 2018, sofrerá analise por parte da
diretoria da referida entidade, no que tange seu deferimento ou indeferimento;
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Deferida a inscrição estará o membro ou equipe apto a participar do ranking 2018,
entretanto ainda deve respeitar o previsto no item 6.3, e mais, toda a normatização
prevista neste regulamento, sob pena de ser desclassificada a equipe ou membro,
sendo esta decisão irrecorrível, lembrando que nesta hipótese não haverá reembolso
do valor pago a titulo de inscrição.
Por outro lado, caso indeferida a inscrição do membro ou equipe, esta será feita no
próprio endereço eletrônico de e-mail cadastrado no ato de inscrição, onde será
devolvido o valor da respectiva inscrição indeferida, na mesma forma e condições de
como feito o seu pagamento, em conta indicada pelo interessado (no próprio e-mail
de cadastro) e a partir de tal informe a LNPPE no prazo de 30 dias fará a devolução.
A resposta com o indeferimento do membro ou equipe não necessita ser
fundamentado, já que a analise é feita internamente pela diretoria. Assim, a proposta
de inscrição de membro ou equipe será realizada em conformidade com o que dispõe
este Regulamento e princípios da LNPPE, ficando subordinada a sua aceitação pelos
Diretores da LNPPE, entidade esta que se reserva do direito de deliberar sobre a
conduta e vida pretérita do pretenso membro ou equipe, objetivando resguardar os
interesses e fins da associação. Tudo isso com base, nos princípios base da LNPPE,
portanto, o deferimento ou indeferimento constituiu exercício regular do direito
constitucional de livre associação, consoante faculta o art. 5º, inciso XVII, da Carta
Magna. O direito de livre associação implica na liberdade de escolha das pessoas que
irão integrar o quadro associativo, com possibilidade de recusa de pessoas que não
preencham os requisitos previstos no estatuto social ou não se coadunem com os
objetivos da sociedade, razão pela qual afigura-se lícito até mesmo a análise da
conduta social do candidato.

Art.8: DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO:
8.1: As 10 melhores equipes classificadas em cada prova receberão: *
Troféus: 1º ao 10º Lugar ( 01 troféu para cada participante )
* Maior Tucunaré: 01 troféu ao pescador/equipe que fez a captura;
8.2: A classificação será feita pela soma total dos peixes capturados ( 04 maiores
exemplares ).
* Em caso de empate, ganhará a equipe que pescou o maior peixe;
* Persistindo o empate, ganhará a equipe que pescou o 2º maior peixe, e assim
sucessivamente;
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* Persistindo o empate, ganha a equipe que apresentou os peixes primeiro.

Artigo 9: DA CONFRATERNIZAÇÃO
9.1: Na data da confraternização ( 10/11/2018 ), A partir das 18:00 Hs. No salão de
festas do Clube Náutico de Primeiro de Maio / PR, serão sorteados entre as equipes
que participaram e/ou contribuíram durante o ano, os prêmios doados pelos
patrocinadores e os prêmios adquiridos pela LNPPE, que estão destinados a esse fim;
9.2: Caso alguma equipe entre no torneio ao longo do ano ou não tenha participado
de todas as etapas e esta tenha interesse em participar do sorteio é necessário que
pague a mesma taxa de inscrição anual no valor de ( R$ 1.250,00 ).
9.3: Vale a pena lembrar que nas etapas a disputa é somente pelos troféus, portanto
prêmios somente na festa de confraternização para as equipes que participarem das
05 etapas do campeonato e ou aqueles que pagarem os R$ 1.250,00 para poder
participar do sorteio.
9.4: Na confraternização, cada equipe participante, receberá 01 (um) número para o
sorteio dos prêmios. Cada equipe de comum acordo entre seus participantes definirão
a divisão dos prêmios isentando a LNPPE de qualquer discussão acerca de tal fato.
Caso a equipe não possa comparecer a confraternização e for sorteada, a organização
irá guardar o seu prêmio para que seja retirado em até no máximo até 10 dias úteis
em local designado.

Art. 10: DA LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA:
10.1: Todos os competidores deverão ter seus barcos em condições de
navegabilidade, conforme as normas e instruções da Marinha Brasileira;
10.2: Todos os barcos deverão portar remos e ou motor elétrico, de acordo com o seu
tamanho;
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10.3: Todo competidor deverá ter licença de pesca amadora;

10.4: É obrigatório o uso de coletes salva-vidas;
10.5: Todas as embarcações deverão ter sacolas para lixo;
10.6: As etapas da LNPPE poderão ser: fiscalizada pela Polícia Militar, Defesa Civil,
Força Verde, Marinha e MAPA.
10.7: A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer infrações
cometidas pelas equipes inscritas, junto às autoridades competentes;
10.8: Para controle da segurança, todos os barcos que forem competir ou trabalhar
na represa, deverão comunicar ao árbitro, sua saída e seu retorno;
10.9: Após as 18 (dezoito) horas, no caso do não comparecimento de alguma equipe,
será acionada as autoridades competentes para proceder com o socorro, o qual estará
condicionado à realidade do momento.
10.10: As equipes são obrigadas a entregar a ficha de medição até as 16:00 hs. tendo
ou não capturado peixes. Tal procedimento visa a segurança de todos no dia da prova.
A não entrega da ficha até as 17:00 hs. Acarretará a perda de 10 pontos ( -10 ) na
classificação geral do RANKING e também podendo acarretar a desclassificação da
equipe no RANKING 2018.

Art.11: DAS AUTORIDADES E COORDENAÇÃO:
11.1: A comissão organizadora designará uma equipe para coordenação e orientação
aos competidores e a competição. Para o controle e direção das provas estarão
nomeadas as seguintes autoridades:
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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.12: DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES:
12.1: Os participantes autorizam A QUALQUER TEMPO: o uso de suas imagens e som
de voz, em qualquer tipo de mídia, relacionadas as etapas e evento de
confraternização;
12.2: A cargo da comissão organizadora, o programa ou o regulamento poderá ser
alterado através de aditivos, desde que em tempo hábil de comunicação aos
participantes;
12.3: Os organizadores e autoridades do evento não se responsabilizam por perdas,
roubos, ou quaisquer tipos de danos materiais ou corporais ocorridos com os
competidores, acompanhantes e espectadores antes, durante e após o evento;
12.4: O pescador que venha a praticar ato doloso durante o evento terá como pena:
advertência ou exclusão dos torneios promovidos pela comissão organizadora deste
evento.
12.5: A equipe ou ganhador responsabiliza-se pela retirada do prêmio após o seu
recebimento;
12.6: Caberá à Comissão Organizadora, juntamente com os Árbitros, julgar se
existentes os casos ou denuncias de irregularidades;
12.7: A efetivação da inscrição confirma que o participante conhece e concorda com
todo o conteúdo do presente regulamento.
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Cambé, 02 de Janeiro de 2018.

Marco Aurélio Begnini
Presidente.
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