FEDERAÇAO PORTUGUESA DE PESCA DESPORTIVA
Home-Fage: www.fppd. pt
Email: mail@fppd.pt

Exmo. Senhores
Bass Nation

N. Ref. I24/Ae

Êxmo, 5r. Pre:líelente,
Após análise pür partÊ da Área de Água Doce da FFPD, jcrnto devolvemos o(s) seguinte(s) regulamento(s):

Bass Nation

Data

[ocalidade

rs/orilzarc

Barraeem Póvoa e Meacias
Alverça da GoNeeã

BlaT

lz0ls

E"ïC_qfl""lllnas_s,

Estã

Do m

i

qplqlqçi

de Lei nq l.Q/l
Esta aprovaçÈlo cancela a clata iriicialmente prevista para esta prova, a saber:05 de

Outubro- Barragem de 5,

Domingos.
Conr os melhores cumprimentos.
Lisboa, 05 de Fevereiro de 2019

QueÍrós, no 3 - t" 1050-095 LTsBOA
(00351) zt3140177 - (00351) 213 521 370
Nn CÌu ; 501 651403
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Arto 1o
AMBTTÜ FÜ CTfiCUITO
regulamento tern çorno objçtirro regulamentar o circuito de Palos e
Calarnarães organizado pela BASS NA'l.l0f.Í FORTïJGÀL ASSOCIAçÃO DE
PIìSCA DESPORì'IVA e sruge no pânoÌ"ma naçìonal cla pesca cle contpetição ao

O plesente

Ar:higÍí conro iruperativo para;

e dignificar ô Estatutô que â pesca do achigã ÌïìeÍece no pânoÍama Nacional;
b) Ilngrandecer a vertente da pesca embarçada de conrpetição cour rrlai-s e melhores prémios;
c) IneenÍivar á e,tistôncia de rtorios peseadores desportivos;
d) tJnificar á volta de unr projeto comurlr a família achiganisía;
e) Promover e incenlivar o "Pescar'e Litreltar'";
a) Defender

2o

rNscFrçÕEs
L Este circuito é abçrto a todos os pescadores de Patos e Catatnarãs, desde que
movidos exclusivamente a barbatanas, assooiados na Bass Nation Portrrgal,
2. Este cìrcuito dispr.rta-se enr tt€s provas com a duração cle 7 horas,
3. Para os parlieipantes o ctÌsto da lnscrìção sel'á de 80 €ruos.
4. A data limìte para a inscrição neste circuito é o dia 3l ele Maio de2019.
5. Este circuito destina-se excllrsivarnente a pescacloros desportivos, maioles de

(I6) anos,
tsr:ganiz.açâo reserva-se âo direito cle não pernritir a inscrição de participalÌtes que
se:jam recoÌlheoidan'iente tlansgressores das leis cla pesca, ou que tetúam siclcl eastigado.s
por atos puniclos por enticlacfes ofrciais ligadas ao desporto ou pela F.P.P,D..
7. Todos os particìparrtes clçr,erão estar murielos corn licença de pesca despoltiva válida
sua
e c{e todos os documentos legais em vigor, sendo da sua r:esponsabilidade
cle;zasseis

6.
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Arto

1 1"'-i!

A

a

alrresentação ern caso cle necessidade.
S,Senipre que fol solìçìtado pelo Jrhri, é obrigatória a apresentação de documento oficinl
vzilic[o para efèitos de identiÍÌoação cío colÌcorrente.
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LtlcAIs llAs PÌ{ovÀs QuE, coM["ÕE

() CIRCUIïü

clas Mjnas de

s;-

Düminsos

l. Âs três pfovas do circujto ref'eridas no
distinlos. nos segr;ìntes locais ç dittas:
a)

- l" Prova - Bat'ragem

c{e

n'r 2 do arto 2o realiz*r-se-ão eru três sábados

I}óvoa e Meadas no

clia l5/06í2ü19, som inicio /is 10.00

término ás 17,00 horas,
c) 2" Ilrova - Barragem de Álverca da üolegã no

hrLras e

dia

13l0'I12019, conr ìnìr:io ás I0"00

horas e tér:mino ás I 7.00 horas.

b) - 3' Prova - lìamagem clas Mínas drl S. Dç:rnitÌgos r"ro dia2l/09/2A [9 eonr inicici ás
10,00 holas e telnrino ris 17.00 ltoras
2, A ctrnceritração e largacla será fbita em loeal * anunciar pala or:ganização prova

a

pr0v?l.

3, Cada embarcrção

apenas paeierá

enrâr ou silir

t1;l água.

no local previatlente

estipulado pÍÌfâ a con*entmção.
4. Ë interdita aos corlcÕrrerrtes, â pesea em toda a extensão cla massa de água, rtos ciltco
dias que antecedem a meslÌla, bem conro no dia da prova antes clo seu início ttu térrnino
da mesrna,

5. Nâo existe qualquel clistâncÌa legularnenfar de pesca entre emlrnrcações, devendo os
participantes ter presentes o civismo Ê o respeilo pelas outrns embatcaçôes e
peLrtìci pan tes

não se prejud ieando mutuamentc.

6. Qrrando qualquel pescador tenha que

passer

por umâ zona

urtele este.ia orttro

pru'ticipante ern acção t1e pesca , dev* Íhze-lo, obrìgatoriamctìte, coltt m eautelas
nenessát'ias, para que uão preìudiqure o pârticipante eÌÌl açâo clc pesca.
7. Antes tlo começo da prova a Organizaçlo delimitaní se nceessário & vona cle
pe)sca e comunicará no Brie f'rng acls particìpantes esses locais"

Art"
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ERIEFïNG E CONDIÇOES ClrnnarÉnlCaS ADVERSAI;

l, C iníeio da prova será anteççdido de um briefìng

i"r1,i!

a tçalizar quarenta e cinco

(45) minutos antes do seu início"
2, Face á existêneia de rnás condições climatérioas, ou s outros fatorcs que possam
condìcionar a norrnal deçoruer das provas ürganização pcrde clecidir antecipar, adiar,
encurtar ou anular o início da prova, Em cirçunstâncias recoflheeidanrente perigosas
pode optar pela arrutr*ção Ìotal e def:nitiva s{o nresma"
3. Caso a prova veja atrasada ú seu inicio ou anteoipado <l seu final, a mesma só é

vlilida desde que clecotriclos pelo menos 213 da sua dulação total.
4" Caso â prüva não se raallza ou rçalizando-se não atinja n duração minima (213),
terá que ser efetuada no nÌe$m* lceal, em data a ânunci*r pela Organizagão nova
prova ç.m substituição d* anulada.

Ártn 5o
ESPECïES VÁLIDAS" ruMENSÕES B

LIMITE-- -

Só são válidos os exemplarcs de achigã { micropterus salmoìdes ) que lbrem
vivos á pesagerel e côm a medida mínima ele vinle e sete (27 cm),
ôs[a
sendo
medida tirada do extremo do lábio inferior, con: a boça Ílechada, à
1.

a1x'esontados

n{ìxurrìl
acaptur

cauçlal
li

extetrsão.
elitreffiidâde cla b*rbatana
o, podendo s*r
?. E de einco (5) exempl:lres o
presentes á pesagcm final cu interrnédias até seis {6) exemplarcs"
3. Não é permitida a refenção ern simultâneo ele mais de 6 exettrplares.
4. Âo númern máxinto rle exemplares presentes á pesagerr e ou rstitlos ssrãCI abatidos
Er o limite estil:ulado de
r:s exxnplares pesados *ão padend* cada p*scador
"$r4
seìs {6) exemplares pr"evisto no número 2" rto presente ertigo.
5, Ilos seìs (6) peixes pesaclos epenâs *ontar$o os eineo (5) exn*rplares rnais pes*dcts.
6. E pr"opriedaele da organização todo o peixe captrrrac{o a quem incunibe n tareïh de
zelar pela sua lÌL:erf*çãn.

ult

Ar"to 6o

cülvïp$sïÇÁ$ no JU&l
Ì. ü Júri

d

a órgãc máximo da competiçâo e será caristitufdo

por: dois {2} elernentos

idóncos, que não participem na provâ.
?. Pode cssessor&f o Jirri er número de eolatroradoles quç a Organização enïender.
3. No caso dc surgirem casos omissos rìçstÕ Regularnento ou litigios na conrpctição, o
JÍiri refurielo será arnpliado com a inçtusão ele um ( I elemento a sortear entte os

)

pilrticipantes,

Arto 7"

soRTErú, LARGADA E FINAI, nA PROVA
1"

E obLígatória

a assinatura rla fblha de presenças qtÌe será disponilrilizacla

pela

O,rganização,
2" Só podern entrar no sorfeio rçÍ?rido no r'Ìo 3 do artigo 6o os participantes qlte tenhant
assinaclo a lblha de presença até ao irrícÌo do Briefìng.
3. TaurlrÉnr podem ettrar no referido sorfe io os participantes que. até á Ìrora clo inicio clo
lïÌeslno, tenhanr çontactado o.lúri cla prova. infbrmand<l qtlc pof motivo inrprevisto clc
lorça maior e justiÍìeíivel" ainda esiejam em trânsito.
4. Existirá apetlas r-rma lalgada conjunta para toclos os participaúes errr local a
cletermiriar peÍa olgauização. rlcvendo estal toeios os partieipantes.itÌtlÍo á tnargctn.
5, Er:r cada prova exisflt'á r:nt toque pata:
a) O início clo fìriefing clue preceeíerá ao sorieio ele largac{a, eluareuta
rninutos antes do início da iJl"ova;
b) A hora do início cla pr<tva, que pennite a saÍda clos particìpantes;

c) lndicar o lét'mino ou Íinal cla prova.

e

cìnco (45)

* J

7, As fichas cle pesagerrr devenr ser entregues ao júri e{a provn
seguintes ao toque cle ÍÌrialde prova em local a deternrinar pela ürganização,

Arto

8o

vrsTCIRIÀ DÂS EiVIBARC,4ÇÕHS

l. As

à entracïa da dgua, q*anelo e ccmo a Júri
entender por bem,
2. Apó.s a vistoria das emtrareações é interdito o trunsporte paruì â mssma cle qualquer
o{:jeto senr a prévi* ar:ttxização de um membra dc Júri.
3' Só d pennirida qualquer ajr.tda *s e*ttt<:or.'e:rt+m
da por teroeirt:s, ntts terefus ds
t:arga oll descarga da e para a enlbarcação, âütes da vistoria da mçsnra.
emt:arcações poderão ser vistcrriaeÌfis

pre

Ar{19o

ÂcruÂÇÃü Íiüs ?ESCAIXIREË
l. Cada eurbarcaçâo apenâ$ pcldel'á enrm ou sair da água, no loctrl previamente
est.ipulado para â concentraçâo.
2. Não e pernritida a utilização
pet;cadores

r1a r1ìassal r-le

tle qualquer" tipo

de h'ansport-es nas deslocações dos

água.

3. Antes elo começo cìa prova a Organização clelinritará, sc nccessrírio, & 7,ana dc
pesca c conrunicariír no Br:ieÍing aets particÌpantes esses locais,
4. No cflso cle existência cle lirrritação de zona a pescar não ó pernritida a pesea lbr:a da
zona estatreleçìcJa.
5. Os participâÍìtcs que chegarem ao locaÌ da largada oonl LlÍr^r atraso de até l0 r-ninutos
solì'erãroapr5saptsagelnum acr'éscimo ásuaprontuaçãoc{e Í0pontos pol caclaminuto
cÌc atraso;

6, O participaÌ1te que chegar cont um âtrÍìso superlol ao rcfbrido no no 5 clo presente
altigo sel'1Ì desclassifi caci o.
7. Setnplo que exista unta intì'ação ao presente regularlento pol parte de urn adversário.
cle.',erá o colìcorrtsnte a que assistiu á nlesma, apresentat'por escrito ao .lírri da prcva, tão
delllessa quattto possÍvel a ocorrêrrcia e sel'npÍe antes elr: térrnino c{o apurarnento da

classiïìcação.
L O.s concoLrcntes "inft'atores". clevenr ser inÍ'ormaclos cle ìnrecliatr: pelo Júr'i cla prova
por fbtnia a poderetrr âpÍesôntâr' defesa escrita no pcríodo lnáximo cle trinta. (30)
nrinlttos. A stn não corlparôncia olr â sua não cleÍ'esa no pcríoclc estiJ:ulat{o é tida corno
assunçã<l da sua responsitbilidade incori'sndc
ceinreticla,
9. "ü da responsabilidacle clos concolrentes

ua penalic{acle conesprouelente

a

manutençâo

ir inÍ"ração

do pcixe vivo

até á sua
que estes
se tÌplçselltÊrn á pesagem vivos e em botn estaclo cle conseLvação, de rnodo a sclcrn

pesage Íïr, clevertdo esLe $jeÌ'cclrt.çervaclo nas nrellrores condições possíveis, pâfa

IIbeltaclos nas melhores c,onciições cle sobrevir'êneÍ*.
10, E po'uritido o u.so rJe lccle r'l*
"opturr.
I l. Os soncotrentes clevern prestar
o rnáximo cle atenção ao qlÌe íÌlt leï'ericlo no
respetivo bliefing e aquando da entrega da fieha de pesagenr,
t l, Os concort'elìtes deverão pr'*star o nráximo cle atençim âos horários c1a prova

clevencÌo ter presente o horárÌo o.ficial do relógio cla organizaçãÕ 6 ÍegeÍ-se por êste,
12. QtrancÌo aboldados, os conÇorrentes deve$o Ìlfestar ao J(rri, fodas as inÍbrrnações oir

esclafecimefltos que Ihes fnrem soliÇitedo$,
Il. Só é permitido o uso de Llma cana e unì caffcto ern açâo cle pesca, poclendo os atletas
ter qrrantas quiselem prontas rÌ usaf.
l4'. Desde a largada e até á parâgenì das embarcações no locaÌde aüostageÍì1 no fìnal da
provi1, as equipas participatites nâo poeterâo âborcl{rf-se ou sl:ìcÕstar-.se uma á ouh'a.
15, Nãrt são perrnitidas qr"raisquer ahordagens aos ïlarticipantes por olttro.ll pírrtieip.Ìntcs
ou estt'atthos! eorÌ'Ì exe.eção eias qne fbrenr feitas pelo Jrhri da pÍúva em ação de
fÌscal izaçììcr 0rÌ pçsãg*rx.

16,No ilcçurso da prova, não É;lerrritido o reeebinrento de ajLlcla etestJe tema ou de
outra embarcaçâo clue não seja da organização, salvo ern caso de emergência gr:ave
rer;orrhcçirla pe lo Jriri.
17. Nâo epermitido $os concoff'cntes desioëârËrn-$e a terfâ, excutuanclo-se casos de
tbrça t'naior e quandc a mesrr]n oc{}rro na prssençÍì ou com autorizaçãcl de unl dos
rÌrrunbros do .Ìirri.
I [ì. O uso cfe eoletes salva*r,irjas por tôdos os colìcorrcntes é facLrltativo, sendo cla
rer;ponsabiliclaclc cÌos Ì-íìÊsnnos qualquer açiçlente qrìs posse ocorrer pela falta do mesnrcl.

i

19. Só
pe.rnriticlo o uso cÍe mângãs / caixas Í'lutuantçs païâ r'âtÊr os peixes
capturaclos. Nâo É 1:errniticlo o uso de stringer ern nenhurna conclição.
20" Compete
Íìscalìzaçâol mesÍno que aleaÍoriamente, controlar as emtrarcações

á

pese sdores, eÍll qualqLrer círcunstâilci*] e ÍÌ$ veres qus achâr serelÌ"r
c0nvenisntes.
? l. Cornpete aos palticipantes a comunicaçâo ao Júrri da pruva do rnomento ideal pêre â
pcsâgern dos exemplares capturados.
2?, Não é pennitido aos collcÕn:entes fazerern 1râr1sportâr" nâ embalcação outras
espécies que não a rel'erida no arlo 5.
23. Ir pelnritido o uso cle qualquer clispcisitivo de cotnunicação.
24. Os concol'rentes são responsáveis pclo iÌxo que fizerem,
25, Todos os concÒrrentes es(ão sujeitos sü contt'Òlo clc Alçoolelnìa ou de Anti-I)oping.
26. E obrigatór'ia a entrega da ÍÌcha cle pesergern á orgauizaçâo r1o Gaso cle desistêniiar ou

uti [Ìzaelas

pelos

de grarle.,

Arto lOn
ISCOS

L É obrigatório o uso cle iscos artificiais,
2. Não é pennitída a utilização de isco natural.

Arf

tr

1"

PESAGXI,M

l, Â cada pescador será cntrcgue urna ftrlha de pesâgem contendo seis espaços para
colocaçãcl <los pesos dç:s sejs exenrplares,
2. A ficha cle pesagem deverá ser entregrLe no fìnal cla prova ao Júri da prova dentrer clo
pee'íoclo tenrpor:al previsfo uo no 7 do arto 7u,
3, No caso da ficha cle pesagem se encontrar rasuradiÌ, senr a rubriea cle urn Juiz da
llr0vâJ esta ser'á consiclerada inválida.
4, A pesagenr se"ja internréclia ou total" será lealizada peixe a peixe, senclo a pesagem

clç cada exemplar realizada pelo Júri/ Corrtrol
peso inclicatìvo através da anrostragem do viso

plriprio parlicipante. Após esta validaçâo a fic
pescador e polo .Ìírri I Contlolador cla prova, ato findo n qua[, não haverá clualcluer
possitrilÌdade de reclanração sobre a pesagein ef'etuada.
5.llarticipantÊ qtÌç rtão tenha captul'ado ncnhum exenrplar válido, tem que apreserltar a
reiipe.tìva Íicha de pesâgem dentro clo pcrÍocÍo ternporaI previsto uo no 7 do arto 7o, onde

deveú ser anotaclo " zero" , ato fincl<i

o qrral, não havçrá possibilidade

de

reclanração sobre a pesag{3rÌl,
6, () Júri / flontloiaclor é o úrnico lesponsár'el paia dctermìnar se o peire está ou não
vivoeéor-rnãoválicitt,quaneloriepois da sua pesagÈrll e clepoisdestesercolocadona
água este não rncxer.
7" Preeederá o ato de pesagom a veriïicação do esfnelo dos peixes f,. o seu tnnlanho pol'
parte do Jirri cla provtÌ"
8. 'Iodos os e.xeinplafes dnvem ser. cautelosanïcnte, manuseâclos de R:rma a lnante-los
vìr,os, pâra que scjanr c{e1rçlvielus à rigua ern bour çstaclo,
9. A apt'e.setriaçãr: á pesagem de e"xemplar moÍ"to, ínrtrrÌica a desclallsif-rcação do lnosmo!
scncJo o seu peso dese<lntaclo ao peso dos e;vemplares r,álidos capturados.
10. A apresentação ri pesagenr cle cxenrpÌal" conÌ meelicla absixo darníniinn
estiptrlacla, inrplicn a clesclassifìcação elo nresmo, .sendo o seu peso descorrtado
ao pÊso dos exenrplares vdlidos captur,ados.
I I 0 Júri Íe.rá uma régua ofle ial clue será considemcla para aferíção & medida mínima
estipr.rlada.
12. Depois ele pcsados. os exemplares eapturrtdos deverão ser inredïatamenle rJevolvidos
á água.

l3,Todos os exemplares capturados são propriedade da B.N.P., caÍ:endo ao Júllida
plova pl'oceder ou dar consentimento à sua lihertação ern bom estaelo ele conselvaçâr:r.
I tl lÌ obligatória a entrega da fìcha ele pesagem á organização no oâsô de clesi,qtêucia ou
de graele no final da prova.

Arúo 12'

cã,AssrrrcAçÃo I}a PR$VA

l.I{o final da prova serâ aÍìxatla pravisoriamenteâclassifìcação.Estaclassifrcaçãoé
passÍvel de recÌamação por escrito, no per{odo subsequertte de l5 minutos, findo o qual
a classificaçâo se torna definitiva,
2. A class[ficação faz-se pelo maior peso de exemplares válidos captura<los, sendo
atribuído um pontÕ ao primeiro elassifiçadoo dois pontos ao segundo, três pontos ao

tel;eiro e assìm sueessivamente3. lDm caso cle igualclade cle pesc. os pesoadores rnalçarãc uÍÌì lìitfixero cle pontos
eqrrivalente à média e{os lugares que iriam aquÍiar,
E,}.Eh4PLO:

Ilar'ÍicipanteA,...,. ..^1,600Kgs,..
ParticipanteB....... ..,.,..,"1,6ü0Kgs",
Participante

Tot*l

C.,.","..

Solugar

,9olugar
....,....1,60üKgs.".........10o Iugar

", ". "... "..27 pantos
27 pontos a dividir por 3 participantes

:

9 puntos

;I,:.,;,,Q-J

Po$nnto, neste exemplo,

a eadâ um

destes três particip&ntes seriam atritruídos

DOntOS.

4. Aos BalÌieipântes que não âpresentem á pesagenr exstlxpleres válidos "grade" serão
atlilrwídos o fiÌesrno núrnero d€ pCIntos do ültinro paÌtioipantç que pontue a$rescido de
eiüco por}tos.
5" Vencerá a prova quem fiver o menôr rìúmero de pontos.
6^ Os lugar"es na elassificação serão escalonsdos consoante os pontos atribuídos
na pesâgern.
7" Sç no fïtai ela prova existirem pescadorcs eom o nÌesmo número de pontos, de peso
cu <l* exemptrares capturarlos, o sritério "*aquencìnl de desempate será:

a) Pelo maitx núrnero de exemplares válidos apresenÍaclos ii pesagem;
b) Polo maior cxompÌar npresentado á pesagen"i;

c) Pcr sort*io.
8. ,4 ola**iÍì*nção
elermentos r{o Júyi.

da prova só sçrá válìda, cleperis de assinacla por, pelo nrenc$, dcis

9. tjm easo de empate Ro peso do maior exernpl*r
organização entregará
posteriorurettie um segu ndn trofeu,
lÜ. Nâo s* enqu:lrímm na pressnte disposição os en$s ou o'gralhas" d* re*ponsabilidadc
dr organização, cs quais sei'ão eorigidos lcgo que sejam eletetados^

a

Art"
CT"ASSIÌTTCé.Ç:Ã{}

13o

NÜ CIRCIIïTÜ

l. A classifìcação final clo cir:cuito rcsultará cto sornatório clas pontuações obtidas na
totalidade clas pt'ovas, con'esponclendo o uÌenor sornatório rì rnelhor elassiÍÌcação,
2. lSe tro final elc circuito existilenr 1:esoadores corï o lne$mo número cle pontos, o
{rritério sequencìal de desernpate será:
a) -Pela melhor classifìcação nurna clas provas e assinr sueessiv*mente;
b) -Pelo somatório do peso dos exemplares r,álirtos eaptumdos ern todas as provas;
c) -Pelo tnaìol peso cÍe exemplares válir{os capturados eÍÌl Ln]lúr das provas e assim
su*esstv atnettte;

3. A Íàlta a qualcluet' plova cle qualqrÌçr equipa inicialtrente inscrita para o efeito no
carnpeonato, iruplica a não coneolr'ência ao prélnio flnal do cirçLrìto.
4. ,Após a afìxação dos resultadosr estâ classificação é passível de leclamação por
esoriio, no períticlo subseclucnte cle tlinta (30 uiinutos, íÌndo o qual a classiliczrção se
torna deÍìnitiva.
5,1\.liio se enquadram na presente disposiçâo os eÌ'ros olr "gralhas" da responsaliìlidade
da organiz;rção, os cluais ser'ão colrigidos Ìogo clue se.iani c{etetaríos

Arto ldo
PREMTSS E ï'TAOF'E,TIS I'OR PRÜVÀ
I " i$erã* :rtribuíd*s púr prôvÍr o$ seguÌntes prérnios e troféus:
a),Ar' l'olassificado unr prémio em matçrial e trof'éu;
b) Att 2o çlassificado um pr*nrio ern rnat*rial e tn:fén;
c) ,A.o 3" classlfiçadcl um prémio em material e troftu;
2. ,4o maiar exenrplar da prova será clistribuí<lo um troËu,

ílÌr{ìl-ll ,riì':I'i
ílÌl)liliií.;l;l

i'ì

j'r ,1ir:ii;:'ij:":r."i :"1.i

('r"ì'iì:lí";:i:''

il;

'

i.1:

',

Arto l5o
PREMIOI' E TROFNUS POR CIIÌCTJITO

l. Íierão distribuídos por circuÌto os seguintes prémios rnonetíirios e tloÍëus;
a) Âo I o cÌassiÍicaclo um prérnio nÌonetáriô llo vâlor: de 1 .000,00 €. e um troftlu;
b) Ao ?" classificadr: um prérrrio nrouetário no valor de 500,00 F-'e um troÍéu;
c) Ao 3" classíficado um prémio nronetárirr uo vak:r de 250,00 Êl e um trofeu:
2" Ao ntaior exettrplat cÍo circuito se rií distritruído um Íroféu ou utì1 Í:rén'rio.

"&rt" 16"

ft.acLÂMAÇÕïS
L Toclas as reclamaçôes previstas sçrão r:brig*toliaruente apresentadas por escrito nos
(15) mirrLrtos sttbscquentes ao término cla prova, excotuando*s& os casos er1"Ì que
a reclamação consistir na confiontação clo peso averbaclii na ficJra rÕÌït o peso
consìcJe.r'aelo par:a eÍèitos cie classifìcação, qLre será verbal e t'Lo lÌÌomento da pesagem e
qrnirrze

sempre antes da devolnção do peixe á água.
2. Quando rleËrminado par'üicipante ÍÌrr clesçlassificaelo e pretefldrÌ reclarnâr da sançâo
que lhe foi aplÌcada, tetn o direito de solicitar a pçsagem do seu pÕixe e respetivo
telgisto, eotn vista a poclçÍ ser eonsìeler'flda enì easo de defbrimemto da reelamaçâ0.
.1,Nos terntos do artigo l4o do Rcgulanrento .Administrativo para aConrpetição da

FI'PD. das decisões cÍo .lúrri enr matér'ia técnica, adrriinistrativâ ou disciplinar: ( rrão
despoltiva) cabe recurso no pr:izo nráximo de três dias,
4. Os çasos omissos são solueio:raclos cle harmonia conÌ a.$ regfÍÌs da FPPD e nonnas da
FIPS/ËD, r'espeitando-se tal deliber:ação atd á revisão clo presente Regulanrento.

ArÍ"

17"

PEr*{ÀLIDADIIS

l. A f.alta de comtrrarência a uma <[as provas será penalizada com um acrésoitno de l0
pontos ao nírniero cle pescadores inscritos na primeil'a prova clo circuito,
2. A Íalta de contparênçra a mnís de cluas pl'ovas implica a desqualifïcação do c.ircLriLcr
para elèitos de atribuiçãcl dos prémios finais.
3. Se algunra equipa concort"ente fbr sancionacla com a desciassilìcação, esta inrplica
o ztct'é.scimo cle 20 potttos ao númelcl de participalltes inscl'itos na primeira prova clo
oircuito.
4. No final cla prova* os participantes que ehogarem ao local da lar"gada com uÌn iïtraso
de até
tninutos, soÍì'erão a;:i:s a pçsagerlì apuracla. urn aoréscimo á sua ponluação
de 10 ponto,s por cada minuto de atraso (

l0

hora,fual);
5, Não d pelmiticÍa a chegacla no final cla prova, de qualcluel pafiicipante, ao Ìocal da
Ialgacla para alénr elos l0 nrínutos leferidos no ponto anterior.
6. A entregâ cla ficha para além do per'íodo meueionado no no 7 do arto 7o é penalizada
corn -5 pontos pol cada minrrto eJe afraso,
7. A apt'eseutação à pcsagenr cle exernplares sem a niedida nríttima setzi penalizacla conr

:.

',

;

':r

L

:sl:

o desconto do lespetivo peso no peso dos exemplares vivos com mecliãáiiògul
8 A apresenração â pesagem cle exemplares nrortos será pcnaiizacla conr o clesconÍo clp
respetivo peso Ì10 peso clos Lestântes exemplares vivos oom nre<Jida regulamentar,
9, $e f'orem apresentado.s á pesagem apenes exemplales Íiem ô medida míLrima ou

tnortos, será penaliza<lo com o peso dos *xemplares apresentâdos, l'rcamclo este inscrito
rra respefiva Í'ïcha de Flesagetn com ponülação uegal"iva, equivalerrcl a a cada 20 gramas,
un'r ponto uegativo.

10' Os exenrplares invalidados no.s tennos clos nos 4, 5 e 6, não são contabilizacír:s
efeitos t{e quantìclade de. câpl.ulas ntètuadas, contanc{cr sim, para o no de
exelnplares constante$ clo no 5 do arto 5o.
ll,lncol:re na penalicladç de 5 pnntos a adiciorrar à perntuaçãa cla lalta á prova,
o participante que terrha confirmado a suâ pÍ:esença nos termos do n,, 3 <lo affo 7 e esta
nÍio se venha a conÍìrmar.
pat'a

líÌ. Iticonçtn n.t prnalidacle
infì aç.õe.l colneÍÌdas aos
- nn I clo a$o 7o;

Ele

5

pCIntos

* *qlirionar

À lronttmç$* c{a

prov*,

ns

I

-no 26 do artn 9".
I

il, lncorrcm

na penalìclade de I 0

pontos a aciicionar

à pontuação cia provau as infi.açô*s

corneticjas ao.s:

-no3c7t1oart"3u;
14. Incorrem na penalidade cle l0 perntos a adicionar à pontuaçÍïo da pi,ova, os
ptìrticipantes qr.te entt'cgalanl a Íioìra dç p€sâgem com um atraso de até 5 nrinutos;
15, Inconein

na petralicJacie dç cleselassit'rç*çãur napl'ova, ü que implica

a

sansfìcr

ccÍrì.stante clo no 3 do presenÍe artigo, as írrÍì,ações comelieias ao,iì:
-n" 4 do arto 3o;
-no 3 clo arto 5o;
-no 1,2 e 3 tlo arto 8";
-ltn

2, 4,6, I l. 12,13,14,15, 16, 18, 19 e 2l

c{o ar,to Í)o,

-n" 2 do aLt" l0o.

-A.rt"
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SEGUIIO
Todos os palticìpantes estão abrar-rgidos por um seguro de acidentes pessoais realizadcl
lrela orgaliização.

