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Ëxmo. Senhores
Bass Nation

N. Ref, I22lAC

Exmo. Sr, Presidente,
da FPpD, junto devolvernos o(s) seguinteislregulanrento(s)l
Anós análíse pÕr parre da Área de Água Doce
Loçalid_ade

eoncurs
Bass Nation
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Com os melhores cumPrinìentos
Lisboa, 27 de Fevereìro de 2019
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T{ÏTGTIÍ,AMENTü DO CIR'CUITÜ DE MÀRGBM
DÀ ËÂSS N,EYïÜN Í"$RTU{ìAfu

ACI{TÕÃ
?0le
Ar't" 1"
AMËTTÜ $O ÚTRCUIT{}

opl.esenteÍegulamenÍotenrc(}lìloobjetivofegulameÌÍar-o0irçuitodcrnat,getn
ct.ganizaclopelaBASSNATÍONP()R.|IJGAI,-.A$S|)CIAÇÃODEPESCìÀ
pesca de cornpetição ao Àchigã como
DIlsPoIì'flvA e *sulge no panol'al]Ìiï ttactoual <la
itnpe.ratirro Para:

ïi'Ëìf*(f.r'-e

Aigrrificar

o

Estatuto que a pesca clo achigã rÌerece

l1o patlofâlììa

Naeional;

b)Engranclecerâveftentedapescadetrrat.genrcleconrpetiçãocottrnraispartir:ipantese
rneihores Pr'émios;
;j In;;;"t á e'xistência cle trovos pescadot'es de'spot'tivos;
a lamília acttiganista;
ãi ìjtiti-rt a volta de utn pr<rjelo "on't''tttt
.j Irro,rlno.t. c incentivalo "Pescat e l'ibeLtar";

Arf 2"
rNscRrÇÕES

i. L,ste cìreuito

é

aberto

a

todos os

na Bass
pescaclot'es cle Milrgem' associados

Nation Portugal2.[ìs|c.circtrìtoclisputa-seemseispfovâSco|ÏìÍÌ<ltuaçãoclçírhorascada.

insmição ser'á de [ì0 €'uros'
ã" I';t^ os participarLtes o custo da
no nu I e que ÚlrelraÜÌ
os coÍìdioionalismos trrt'evist<ls
4. PaL,a par.ticiparrtes qtt* leitnam
mesnra ser:á clo 20 €ttt'os pot'

provflr o
corlüOl,tef isolarÌamente a qr;alquer
particìpautes
ã* *l**unu'a englobar cluas provas' Éstes
clia / prova ou 40 €.-.Às po,. ìÌ,o
no
c trofóus rlessa provâ e nrlnc& poclerão ÊntLâL
cttsto

só pocÌem

cla-

nre-!r"!

".,nrorrrr'ïi,r'
dcl cileuito'
oirsuito ou conüorrer ao"s prémios t'rnais
5Aclatalimiteparaainscriçãones{:ecìrcuitoéoclia3ldeMaioc{e2019.
pnfticipantes eìue
clireito cle nâo permitir: a lnscr:ição de
6, A organização raservã-se âo
sido castigados
tenham
qtlD
otl
das lçis cla pescai
seìam reconhecidamente transgtessores

iiì,

.:c

1
por atos puniclos. p.of enticlades oficiais
estar
cleverão
'I'octos
os partrclpatlLes
7.
todos os clocltmentos legais

e cle

rto
id'a"

cença de pesca
da sua Í'espotl

em

em caso de necessiclade'
i,f .i, e

ohrìgatória apresentação
lìte'
pata efèitos cle iclentìficação do cÔnco

. to, uotiJitaàï f*f.

Arto

a

stÌa

cle elocument<r

3u

iXOV'qS QUE CüMFITU O Cil{CTJIIt'{}
ï-OC,,IÌS, DATA.S E HORÂRTOS NA$
rçnlizar-se-fic *tr: três fins de
l. As seis provas rlo c
.111:2"
Ílos:
serÌìÍìna cïistìntos, nos s
9 ootn inicio ás t l'00 e términr: ás
a) ln Prova - Ì3amagem clo F
inicio ás 07'00 horas e tórmino
lïr*r:ll Ba*agenr clo Fachcr no clia 07,0712019 com

:ïÏflil;:tarrzìsor1-ì

do

pa'r

nei

ctia

as4,Daw c'nr inici'

lílt$ï:"-*Ban:ngemct.paut'octia06ll012019com

li;qïiïït:

i'icloás7"00lr.rasetértnin<r

I I horas e
rlia z(rll0l20t9 com i'icìer ás
Barragem de l,óvoa e t\{eaclas no

ìi'Ë',ïi:ï: lït,,*l;,'.,

de

póv.a

término ás 13.00 horas'
2"
3.

ás I 1 lroras e tetïrino ás

e Meatlas no clìa

21tïan0te com inieio

âs 07'00 e

local a anunçiar pela organizaç?ìÔ'

A concentração , ïirgua" será f"eita ern
ser alterados
por nr'tivos rìe fbrça nìaior, oli to.ub, datas e hor'ãrios Poderão

etR

e0nformidacls'

Arfo 4"
aI}VER'SAS
BI{TEFING Ë coNDIÇÕn s cr',lnnATERrcAs

1.oïnicio da

arealizarquarentaecinco(45)
pLcva scrá anteçedido de um brietìng

minutos antes do seu início'
ou
t. F;t- á existêneia de rnás eondições climatéricasr
Organi
a
pÏovãs
condicionar o no,t"ã clecorret'- clqs
ou anulat iníclo de qualquer prov

I

adiar, encurt*r

recr:nhecidanrente Peri gosa
3. Caso e Prclva veja atrn

o

deõorrielor
iït:':t'
rninima i 2/3 ) '
ss re
ill--,.*raç.õo
teráqueserc$l,eindataaanunciarpelnorganizaçâcnava

válicla desde que
4. Caso â provâ não

pfove

9tr1 s

,\ti,ì'.)\iiü{..]
r.ìa{ìì.lLl"ïúf t1lçr

Artn

5o

Ei

&spÉctnÊ vÁr,mas; rumns'NsOgs

tlmff

ì"ìi:

i.À

E'

l. Só são váliclos os exemplares cle achi
e. cont
os vivos á

est
exl"rÊmidade
extensão'

Ílraca
,
Íìa ctìtÌo

s, sendo

rrlrìa fil{
nreclìtla nríninta int'erior a
coì'Ìl uma
^.,oo"^rqr,eq íÌnì11
pesagens exernpìal'es
á
p$sentes
sef
porJem
2. Ìr{ão

!'?
4.

lÌmite

ctç

peixes â capÌuru' por

o toclo o ptìn* captuiaclo

E

zelar Pela

sLra

pafticipante"

a qllerÌl inãumbe a

ô

tarefa de

libertação'

Arfo 6"

csMPOsIçÃÜ bÕ JURI
o e será c'Õnstituíclo
dec

por dois (2) elentctttos

/

controlaelores -que â
ecÔncorrcntcs eâKlassa

0(J
ado
cle ágtta,

na cotnpetiSão'-o
neste Regr"rlamento ou titigios
Nã caso de sul'girem casos ontisso$
a sortear enlre os
inclusão .1ã um ( I ) elemento
a
oom
anrpliado
sorá
r:ei'ericlo
Jürí

3,

pat'ticipatttes'

.-.-.r""* fazcr
Ë,,o^r quralquer
nrrnl.uer conlcnt
corì]cntárìo solrre fécniças on
poclem
4. O Júrri c os controlarlot'es não

ïtïiiJïJ,lÏi'Íïï,,
de imeclialo aeÌvettir

c

**:.:1n:'ï::,ï,ïl-5ïffillï'ltilt-de

controrador eb1"i":
e registar o facto na ftclia
".,
o pescaclor cla existência da nrestna

i:ïï-:ii:,fi:ï:ïï:,"rá
pescadoresn p*ro

ta.rbó'r em riçrra próp.ia

*ruiiÀ' áe participação

ao

;urì

ctá

todas

as adveríênçias feitas aos

prova no final da tììesÌlla'

Arto 7"

1. É

FR{}VA
soRTEI(}, I'ARGADA E FINAL rlA
disponibilizada pela
da fo!1a de pfesenças que será

obrigatórìa a zrssinaturu

que tenham

3 do artigo 6o os participantes

tsriefing'
do ìnicio clo
os partúipantes que até á Ìrora
de
irnprovisto
ínfornranrto qlle pof nrotivo
trânsito.

em
a todos os partìcipantes

local

sorteio cle latgada, quarenta

a

e cinco (45)

a saícla dos participantes;
b) A hora clo início da plovit, que permite
cì Indical o término ou tìnal da prova'
devem estar no local
;l Ëï::rï-'.1*''iJiÏ..Ï'"'or prova signiflrca que os paftìcipa'testoque"
para a largada, aquatldo clo respectìvo

pr*iuntttlt* dsfìnido

?.Aslìchasdepesagernc|cve.nrsetentreguesaojúriclapr.ovaatéaosl0nrinutos
seguinÍ.es ao toquc de fìnal de pt'ova'
atraso de até 5 mìnutos
g. os participantes qu* *ntr*.gurçm a fìcha cïË pesagenÌ coln uïtl
uma penalização
soflrerão
os no no 7 clo preúnte artigo,

cl.s
l0polttosP
9. os par:ticipa

para além

iìtraso'
ref'erido nc no 8 drr
ÍeÌ11 colTl unr alra$cl srtpelior ao

cle

elos 5 miuutos' serâo desslassificacïÕs'
Ìlresünte artìgo, ou se.in par*a alétrr

Asf"

8o

ACTUAÇÃü DCIS PESCÂDORE$
nos clnoo
focla a extensão da trrasstt Cle ágna'
Ji* cla prova antes do sçu inícì. ott tétmiuo

E interclita AOÍi conoQrl'entes, a pesca ern
no
dias que antececlem a mesrÌÌ*, 6em çümo

l.

a zona cte
ção detinritafá' se necessátio'
Pantes osses locsis'
;t;;t; pescar não é permìtida a pesca tbr:a cla

i:i"itïÏ"
pesca e
3. No ca

"

zona cstabeleciclzr.
4, Não

é pernriticta a utìlização cle qualquer tïpo

t;:'Ë:ïïrïH,ff

de trattsportss nas cleslocações dos

da pescn, crentro
vicrualmente pocrencïo escorher os I'cais

da zona de Pesca

(20) metros de
a unÌâ distânoia inferìor a vinte
ó. Nenhum pescaclor se poderá eolocar
entrc os dois

outro pescador

já c.locãdo,

pescadores' , .
pescador poclerá
i.Nenhum

eonsideranct"

t*o

linira reta ìmaginirria

depoìs cle colocacla
estal- atnats de 5 metros da sua manga

,*tt equipamento de pesea'
até aos ioelhos, para:
g. só é per.firitida a entiada na ágna por par{e tlo pescarlor
a) Retirar o Peixe;
tr)Coiocar' ort retirat a nìanga;
de tt'anspofle dos Peixes'
c)
up*nu"o- a autorizaçËo do Júrri da prova'
d)
advet'sátio'
resellte regulanrento por palte d-: Y"l
9,
da prova' tâ<r
esma, apresenlal pOf esçrito ao Júrì
clever,á o concorrente a quç
da
antes cl. término clo apuramento

na água o,, à,,

clepressa quallro

possiv*l a oco*'ênci^

classificação
10,

"^;;ü;;

,,','t-'Os concorlentes "infr:

prova por f'orma a pocler'
trinta (30) nrinuttts' A sua ni
tida como assunção cla sutt r
á infração colnetida.
t l. E cJa responsabiliclade elos cotlcÔftefttes

Júrì

cla

ïa no perícldo nráximo cle
afçsa nc per'íodo estiputac{er é
â

penalidaele correspcrncletÍe

,Ì^ peiNe
u.r.ixe vivo
vìvo ate
att' á
uranutençãii cio
â .,-.-.--.r..nrãrr
que

o*u.nïü-Ji- ;;;t.*,;;uuao oot melSores
Ê ;t;-i;; eshdo
se apreserltem á pesagem vrvos

sua pesagenÌ,
estes

los cle ìmediato pclo

eondições possíveis' pafa
cle c.trservaçã.' cle modo a

i ',,':

coÌrdições de sobrevivência'
sefem libeftados nas melhores
outr''

ü:liï;ïÏ'ïil,9 tf:"'tïi'J'

p"i**

utn localpara

cle

ll''.',l

desdc:_",.-'_-

imo cls ate.nção ao que for

refbrido no

de Pesagom.

o de atenção sos ltor:ár:ios rÌa prova

por cste'
da organiznção e reger-so
ot"t
inibrrmações
presuì ao Jitri, todas as

16, só é pe'niti<Ìri o r-lso cle uma

peseit, poelenrlo os atletas
Çana e um cftrreto ern ação de

oapturados' Não
uantes para retcr cls peixes
clição.
para *
da prova etro nromento ìclaal

*o iCtti

o de comuni*ação"

lemia ou

cle

Anti-DoPiug'

n0 caso de clesistëncia au

turas,

Àrt" 9'
[$Üos

l. É obri
à.

Nt"

é

o uso de iseos artificiais'
da a utiïìzaçfo de isco vivo'

Art"

10o

T"ESAGEM

uma fìcha de Pesagem'
ao Jtrrì
n[Í'egue tïntr"r ti^ ptãu"
igo

cla prova no perioelo

7e.

rulrtica de um Jr-riz /
se ênoontrãr rasurâda' sem a
á consielerada ìnválida'
Jútis I Conlroladores
a otl totnl, **'A ttoti'uAo pelos
as medÌdas que
cotnpetinão ao pescaclot tomaL'
da pesagem'
iuru u água aquandr:
o peixe não çaia
-;;;t*gtot

****plat' realizada
"utlo
att'avés da
indicativtr
pt'o
particÌpante'
próprìo
pelo
anÇa 60 p*'"uJL' validacla
pelo pescadot e
"
seì'assinada
a de pesagom cleverit
tìnno o qua[' nãó haverá cpralquer
prova.
ellectut
iobre ÍÌ^ü'
Posâgem
está ou.não
ã*

e a pelxe,

'"t"1"
este clar corrhecìrnànto do

nícr: responsáveì para

deter

se o peixe

vivoeéourrãováliclo,quarrdoclepoisdasuapessgemesdestescrcolocadona
váliclo, tem que apresentarâ
T.:::1"
capturacto netnhum exemplar
tenha
não
que
TlParticipante
cte'et'á ser
ao nlï oo prese'te :.ïgo, onde
tc*flos
nos
pssagem
de
ficha
respetìva
sobre a

1e:u:t1t "ã:

anoraclo " zero"

, uiã"?iì,0" o

qua[, nao

jtnu"t]a

t'eclan'ração
irossibiliclacle cle

llïilïli"ru o aro cle pesaseÍn a ver:itìcação regulamentar clo tamaulto
capturado, pôr parte do J{rri da prova"
9.

,I'dos

",

*""n plur*u ã*u.Á

florma a mante-los
ser, cautelosamente, manuseados c{e

mítrima
consideracla pala aÍ'eríção da nredida
estiptrlac{a'
devolvidos
capturados dever'ão ser imeciiatalxente
I 3, Depois de pesncÌOs, os exetnplares
capruraeros são p'oprierracre cïa B.N"?-,:-,t^-:::.:,ï,.r.*
em bant estado de cotrsorvação'
provÍì proceder ou claf conssntimentO a sua uúrtação

ï;.ïtn",

os exemprares

u,

Art' ÍI"
CLASSÍFÍCÀÇÃ& BÀ PRÕVA

I
,

i
válidcs
â{t sêgu
dois
Parrtos
,
exemPlares

tereeíto e assim sucessivamente'
de pÊsor os pesca'dores mat'carão
3. Dm caso de
gar€s qu€ ifiam oeupar'
equivalente à

i
mé

açëoé
o qufll
sendo

tos âo

um número de pontos

8o Iugar
,..9o lugat
...10o lugar

...
,

'fotal

'
2Tpontos n
Poftanto, n
., ., ".

s

3 particip-antes:9 pontos
serìam atribuídos nove
1o, a caela um ctestes tr€s patticipantes

participarrtes que não apresentem á,q1uos":l:1ï:lL"-':'::,:i:iÌ:"ï:i:i",iïu"
de
,:iiti*ã par:ticipante qtÌe pontuc acresoido
atrìbuíclss o nlesl1o númaro cle pogtgs ,rr
cinco Potttos.
nlelìuÏ uúrneln cle potttos"
5, Vencerá a prova quem tivet"o
atribriícl.s
escalonaclos con$oaÍìte os pont.s
6. üs lugarr, ,',u .iu**ifìcaçãcl serão

Ï:Ïi::

fflesïl'Ìo nútmer<l de pontos' de peso
ucncial cle tlesetnPate set'lt:
s apresentados á Pesagem;

s

corïr

gem;

o

:

:'iì

iili;,l.r.ti

', ì

"ii"'.:,':',.
'l

.'.,

oËemplar;
c) Pela lrora de oaptura clo pLimeiro

ËÌï":iliiil:açao
elementos do

ctu prova só scrá váliela, depois

<ie assina<la

.lúr'i"

por' pelo merìos' cloís

-..^.^^i-^^È^ o,.rrorrqr'

9'Enrcas0deempâtenopesoclomâiorexemplaraorganizaçãoentregara

po

segundo fiofétt'

Ì0amllapresentec|isposição0$eftoÍìou'.gralhas',datesponsalrilidade
que sejanr cletetado"^'
quai' sltao con'igiíos logo

cla

Àrto X2o
CI,ASSII'i'ÏCAÇÃO NO CIRCUTTO

nal
çlassit
toïnliçlae{ççl ,c
eui
2. Se nt.t Íi
de
ial
cri
e'lnssi
^\
;;;
iï

na

i. À

"s
t

'd*
âlrì
fitei

'

Ü

r'á:

clas provas e assim sucessivamente;

as provas;
mprláres váliclos capruraclos em toclas

sorteio;
, rE -.-.-*"- À ^^-nirrnÍ r{e r,rnlnmacâo nor
3.Apôsaafixaçãortosresultados,gstae.lassifllcaçãtiépassívcldereclamaçãcltr
se
(30 rninutos' fìndo o qual a classiÍìcação
es*ito, n' períoclo srús*qu"nte dê t.inta

c) -Por

actramnapresetrtedispcrsiçãoÕSet:fOSou..grâlhas,'c|ar*sptrnsalrìlidade
que sejam detetados
oo qu*it serão cor:r'igicíos logo

Arto 13"

rp.:inruns a rRoFÉus FoR FROI/'À
L

pn'émios e trsÍbus:
Ser6o atribu(das poÍ pr$vâ os seguintes
ral e üoféul

ial e troféu;

rialc trcféu;
Ído um troféu,

Art"

14"

PRIIMIOS E TROFBT]S

NO CIRCUITO

émÌ
i'0
500

io no valor cle 25CI'00 € e um troféu;
ritruído urtr trotëu oLt ull'l prénrio'

us:

1'.
_j'..'

Àrt'15"
RECLAMAÇÓES

dias"

Úla
â eÕnl a$ fegrâs ela FPPD Ô llÕrmâs

á r*visão elo ptesente Regulamento'
FIPS/UD, respeitendo-se tal clelihe|ação até

Art"'{6*
PItNAr,ríìAnEs
pcnaliz*d-u

*?t um acldscinro

será
L A falta tle comparência a uma das pfovâc
r" nittnero à" f**ttdot'cs insu:itos r]i Ï:11]:1111i,"":-"1""::ïï"-ii;
r,"tn".
do
torúT.1o Ìu*:t:lïPçbr/sçwr!È
c'luas provas impliea a desclualìlìcaçãcr
2. A falta de compaLéttcia a mais cle
para efeitos de atribr-rição clos pr:émiçs tinais'
5:

1;

cJe

cir.cuirc'r

;- garem, -" ::1 jl",:'ji*: : ;i li ïïï::
;;i;ï;;*;
ïfiï;; ; Ï#*#Ë;ï p-*;;' ïp o'u'tu' "r ?"':::ï:.T Ï::'l:ï':ï*

ïil'-:* ;:;lilffi
"
ïïu"'ï

de 10

l0 pontos pot cada minuto

ÉÌ

cr,e

I

cle atraso

va, de qualclucr paltìcìpante, ao local

da

oonto anterior"

icionado no

nn 7 <1o art" 7o é penalizacla

o
oom 2r clesclassìficação, esta implìca
prova clo
rticipantes inscritos na primeira

gatìvo.
u"

,[o

no

6 e 1"

r

nã<s sãei

çontabilizados

à Ponfuaçio da f'alta á-ProvÍÌ'

llos ternlos c{o no 3 do arlo 7 e esta

.lz.lucorrem na penalidacle de 5 porltos a arlicionar à pontuação

cla

plova, as infi:ações

{q

cometidâs â0s;
- no I do art" 7o;
-no 22 do arto 8".
13. lncorrem na penaliclade cle

conretidas aos:
-tt" 6 e 7 do afio

l0 pontos

tn
a adicionar à pontuaçâo da pt'ova, as

8o'

or sada nrinuto cte affaso os partlcipantes
0 minutos Regulamentares'
üa Provâ,

o que imPlica

a

sansão

ões corllçtidas iÌos:

-no8e9doattn2o,
-no7e9cloarlo7o,
3, 4, Bu 12, I 5, 16 e 17 ilo arfo 8o;
-n" 2 dr: atf 9o.
-no 3 do alto l0o,

-n"

l,

Arto l?"
$EGT]RO
'l'oc1os os ParticiPantes çstão abrangitÌos
pela organização.

pol'uïl segufo cÍe açìdentes

pessoais r:ealizado

