
 

 

 

 

1º CAMPEONATO AMIGOS DA PESCA DE SURF CASTING 

AREIA BRANCA/RN 
__________________________________________________________________________ 

 

REGULAMENTO 

Considerações inicias: 

No intuído de fomentar a pesca esportiva e o turismo sustentável no município de Areia 

Branca/RN, e em conformidade com as normas e legislação vigente foi criado o CLUBE DE PESCA 

"AMIGOS DA PESCA", sabedores do potência existente em nosso município e da quantidade  

expressiva de pescadores amadores e praticante de dessa modalidade, após reuniões com os 

idealizadores da formação do clube em consenso comum de todos os associados e praticantes da 

pesca esportiva, foi discutido e resolvido na praia de Baixa Grande realizar o primeiro Campeonato 

de Surf Casting no dia 25 de outubro de 2020, evento esse fechado e organizado por seus 

representantes e associados. 

O campeonato tem o intuito de reunir os associados em um dia tranquilo de muita 

pescaria e confraternização, para tanto teremos regras para o evento que seguem abaixo: 

FILIAÇÃO E INSCRIÇÕES 

Art. 1º - As inscrições deverão ser realizadas através de preenchimento de formulário eletrônico 

(ficha de inscrição). O link será disponibilizado aos interessados; 

Art. 2º - Somente serão aceitas inscrições de participantes da região que estejam associados ao 

Clube Amigos da Pesca de Surf Casting, com exceção para participantes que não residam em Areia 

Branca/RN.  

Art. 3º - A inscrição será efetivada mediante taxa de inscrição no valor de R$ 50,00. O não 

pagamento da taxa invalidará a participação no evento; 

Art. 4º - O participante terá direito o acesso ao local do evento, camisa personalizada e estrutura 

para apoio.    

 



 

 

 

HORÁRIO DO INÍOCIO DO EVENTO 

Art. 5º - Fica determinado o horário de 07:00hs para que seja realizado sorteio dos locais (baias) 

para os participantes que será distribuído da seguinte forma: a cada 15 ou 20 metros separados 

por bandeirolas, limitando assim o raio de ação de cada pescador para evitar enrosco de linhas e 

acidentes; 

Art. 6º - Após o sorteio o pescador deve se posicionar em sua baia de pesca levando seu material e 

posicionando em local que não traga transtornos para si e os outros participantes, aguardando o 

início das atividades; 

Art. 7º - Será permitido a utilização de equipamento e acessórios como: caixa térmica, caixa de 

material de pesca, cadeira, guarda-sol, dentre outros; 

Art. 8º - Fica LIMITADO a no máximo 2 conjuntos de varas com molinete ou carretilha a critério do 

pescador; fica terminantemente PROIBIDO o uso de iscas artificias, sendo as iscas naturais livres a 

escolha do participante, podendo ainda ser utilizados chicotes prontos na espera, para uso. 

Art. 9º - E obrigatório o uso da camisa do evento, podendo usar camisa de proteção UV por baixo 

da camisa sem sobrepor a mesma. 

DO INÍCIO DO EVENTO: 

Art. 10º - O Evento iniciará as 07:30 horas da manhã impreterivelmente se dando início com um 

sinal sonoro e o término será às 12:30 horas também mediante sinal sonoro, sendo que se o 

participante estiver com peixe fisgado poderá retirar o peixe e contar para pontuação; 

Art. 11º - Aqueles participantes retardatários não terão o direto de participar do sorteio das baias 

de pesca e perderão 01 ponto para classificação computados no final do evento; 

Art. 12º - Aquele participante que quiser levar algum acompanhante, familiar ou ajudante terá a 

inteira responsabilidade com o mesmo em caso de acidentes ou algum sinistro que venha a 

acontecer durante o evento, SENDO PERMITIDA A AJUDA APENAS PARA LEVAR/TRAZER AS 

TRALHAS. 

DA PONTUÇÃO E PREMIAÇÃO: 

Art. 13º - Fica estipulado a soma do peso total dos pescados, excetuando-se os seguintes peixes: 

baiacu(s), arraia(s), bagre(s) e demais de peso inferior a 100 gramas. 



 

 

 

EX: 12,750 kg = 12,750 PONTOS, ressalvado as espécies BAIACU, BAGRES E RAIAS não serão 

contabilizados para pontos no torneiro, obedecendo o peso mínimo de 100g para qualquer 

espécie capturada; Os exemplares que não obedecerem aos critérios deverão ser solto, 

preferencialmente vivos; 

Art. 14º - Fica determinado os seguintes critérios para premiação:   

 - Maior Peixe – Troféu;  

 - 1º - Lugar: Troféu e premiação; 

 - 2º - Lugar: Troféu e premiação; 

 - 3º - Lugar: Troféu e premiação;   

Aos demais, independente de classificação, será entregue brinde como prémio de participação. 

DA APURAÇÃO, COMPUTAÇÃO DOS PONTOS E ENTRAGA DAS PREMIAÇÕES  

Art. 15º - A apuração dos pontos será realizada pela Comissão do evento com participação de mais 

3 participantes sorteados na hora; 

Art. 16º - No final do evento, o pescado capturado deverá permanecer nos locais da pesca, 

embalados e lacrado, à espera da comissão que os recolherá para a devida pesagem, onde serão 

registrados na ficha de controle e anunciado os vencedores;  

Art. 17º - A pesagem e entrega da Premiação será realizada no local do evento, em estrutura 

preparada (tendas) onde também haverá espaço destinado a fotografias para registro do evento e 

participações; 

Art. 18º - Fica terminantemente proibido práticas ilegais, quais sejam: entrega/troca de peixes 

entre os participantes do e/ou de qualquer outra origem, bem como, uso de bebidas alcoólicas 

durante o ato esportivo. Caso aconteça o participante será excluído do campeonato 

sumariamente. 

                       

 


