XVI Jogos Desportivos do Concelho de Penalva do Castelo – 2019
Pesca Lúdica

REGULAMENTO ESPECÍFICO DE PESCA LÚDICA
1. - ORGANIZAÇÃO
Câmara Municipal de Penalva do Castelo
2. – INSCRIÇÕES
O Concurso destina-se a participantes de ambos os sexos, dividindo-se pelos
seguintes escalões:
a) Escalão J: Nascidos em 2002 e 2003;
b) Escalão A: Nascidos em 2004, 2005 e 2006;
c) Escalão B: Nascidos em 2007, 2008 e 2009;
e) Escalão C: Nascidos em 2010 e 2011;
f) Escalão D: Nascidos em 2012 e 2013.
O Sorteio dos pesqueiros será efectuado no dia da prova.
3. - PROGRAMAÇÃO DO CONCURSO
a) Dia da prova: 22 de Junho de 2019
b) A prova será disputada em local a definir
c) A concentração será às 9 horas;
4 - CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
a) A Participação na prova é aberta a todos os pescadores desportivos, que
reúnam as condições previstas no nº2 deste Regulamento;
b) Os pescadores inscritos neste concurso com menos de 14 anos obrigam-se
ao acompanhamento de um responsável que possua licença de pesqueiro.
Os pescadores inscritos neste concurso com mais de 14 anos têm que ser
portadores de licença de pesqueiro;
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5 - CLASSIFICAÇÃO DOS CONCORRENTES
Haverá uma classificação individual por escalão e por sexo;
a) A classificação individual será ordenada consoante a pontuação obtida
na prova;
b) Em caso de empate, será classificado em primeiro lugar o participante de
menor idade, subsistindo este, contará para efeitos de desempate o nº de
pesqueiro mais baixo;
c) Para a classificação contará todo o peixe capturado e de todas as
medidas;
6 - ATUAÇÃO DOS CONCORRENTES.
a) Durante toda a prova é obrigatório o uso de manga ou utensílio
equivalente que permita conservar o peixe vivo (a fim de ser devolvido à
água) e que deverá estar mergulhado na água da barragem.
b) Durante o concurso os concorrentes não poderão abandonar os
pesqueiros, exceto para satisfazer necessidades fisiológicas.
c) Cada concorrente poderá ter uma cana em ação de pesca. No entanto,
outras poderão estar preparadas (armadas) para serem usadas quando
oportuno.
d) É permitido pescar com cana ou vara, mas só se pode utilizar um anzol
simples.
É proibido pescar ao fundo.
e) Só é permitido pescar das margens. É proibido pescar em cima de barcos,
pontes, açudes, ou com os pés dentro de água.
f) Os concorrentes suspenderão a sua atividade imediatamente após a hora
marcada para o encerramento da prova.
g) Só é permitido engodar 10 minutos antes do início da prova.
h) Os pescadores deverão deixar o pesqueiro limpo;
7 – PRÉMIOS
Haverá prémios individuais por escalões e sexo, até ao 3º. Classificado, desde
que existam pelo menos 5 desportistas por escalão. Caso contrário só será atribuído
prémio aos 1.os classificados.
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8 - DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Os casos omissos e as reclamações, serão apreciados pela organização,
não podendo haver recurso das suas decisões.
b) A organização declina quaisquer responsabilidades por prejuízos causados
ou sofridos pelos concorrentes, antes, durante e após a prova, devendo os
participantes, serem acompanhados pelos pais ou dirigentes da Associação
que representam.
c) Será desclassificado todo o concorrente que revele prática antidesportiva, ou que não cumpra as disposições contidas neste regulamento.
d) A realização da prova está sujeita a um nº mínimo de inscrições.
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