3º Tucunaré Free.

Circuito Sul Mineiro da Pesca Esportiva.
Regulamento Prova de Arremesso Tucunaré Free
Seja bem-vindo!
Artigo 1º - DA PROGRAMAÇÃO
1. A programação se inicia as 14h00mincom inscrição dos competidores e
esclarecimento do regulamento da prova. Obs. Para os competidores da
modalidade caiaque a prova de arremesso iniciará a partir das 12h30min
durante a parada para o almoço.
2. Previsão de inicio da prova para os demais participantesàs14h30mincom
previsão de termino às17h00min horas.
3. Todo participante deverá levar seu equipamento de arremesso, com
exceção ao pincho que será disponibilizado pela organização.
Artigo 2º - DOS OBJETIVOS
1. Conscientizar e incentivar as pessoas quanto à importância da preservação,
pratica do pesque solte e o combate à poluição do lago, rios e matas da
região.
2. Desenvolver a consciência ecológica através de projetos ambientais,
plantios de matas ciliares eprática correta da pesca amadora.
3. Divulgar todo potencial que Sul de Minas tem a oferecer para o turismo de
passeio, esportes náuticos e em especial da pesca esportiva.
4. Promover o lazer e a confraternização entre as pessoas, num ambiente
saudável, familiar e educativo.

Artigo 3º - DA ORGANIZAÇÃO
1. O Tucunaré Free, Circuito Sul Mineiro de Pesca Esportiva é promovido
pelo senhor Claudiomir Jacinto em Parceria com a APELF (Associação
dos Pescadores Esportivos do Lago de Furnas).
2. A prova terá como patrocinador exclusivo, e parceiro na organização a
empresa ALBATROZ, na pessoa do senhor João Morais de Deus.
Artigo 4º - DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições para prova de arremesso poderão ser feita no local da
prova momentos antes do inicio.
2. Só poderão participar da prova de arremesso, competidores já inscritos
na etapa do circuito.
3. Não haverá nenhum custo adicional de inscrição ou participação na
prova.
Artigo 5º - DOS PARTICIPANTES
1. A competição é individual sem nenhum vinculo ou benefício com as demais
modalidades, Embarcada ou Caiaques.
2. È obrigatório o uso da camisa oficial do evento durante a prova.
Artigo 6º – DA COMPETIÇÃO
1. A competição consiste em arremesso de pincho ao alvo (Isca artificial
própria para esse tipo de competição).
2. Podendo se utilizados equipamentos de Bait e molinetes de qualquer tipo,
tamanho ou numeração.
3. Os participantes deverão se portar de maneira ética, não atrapalhando
competidores com excessiva aproximação ou tentando tirar sua
concentração.

Artigo 7º - Formato de Pontuação
O alvo consiste em três círculos decrescentes.
1. O primeiro com 60 cm de circunferência e 15 cm de altura, com
pontuação de 25 pontos por acerto.
2. O segundo com 30 cm de circunferência e 20 cm de altura,com
pontuação de 50 pontos por acerto.
3. O terceiro e principal alvo com 15 cm de circunferência e 25 cm de
altura, com pontuação de 100 pontos por acerto.
Artigo 8º - Da Prova de Arremesso
1. Todo participante inscrito na etapa do circuito, terá direito a participar
da prova de arremesso, que terá como patrocinador e organizador da
prova a ALBATROZ na pessoa do senhor João Morais de Deus.
2. Distância entre o ponto de arremesso e os alvos de 12 metros.
3. Todo participante terá direito a dois arremessos livres para regulagem
de equipamento.
4. A quantidade de arremesso validos para pontuação, será de
seisarremessos por competidor.
Artigo 9º - PREMIAÇÃO
1. Ao final de cada prova, os cinco melhores competidores serão agraciados
com troféus e premiações especiais toda etapa, pelo patrocinador oficial da
prova a ALBATROZ.
2. Em caso de empate, entre os cinco primeiros colocados da prova, haverá
uma disputa individual para definir a posição na etapa. Para efeito de
circuito será mantido a pontuação inicial da prova.
3. Os prêmios e brindes oferecidos pelas EMPRESAS E
PATROCINADORES serão mérito de sorteio entre os participantes

presentes na cerimônia de encerramento, conforme as regras estabelecidas
pela organização.
4. No ato do sorteio, o sorteado deverá estar presente, sobre pena, de perder
sua premiação caso não esteja no momento do sorteio.
5. A pontuação será acumulativa entre as etapas, ao final da terceira e ultima
etapa, serão agraciados com troféus e premiações especiais os cinco
melhores colocados.
6. Para os três primeiros colocados uma premiação extra em dinheiro, sendo
que, para o primeiro colocado, R$ 500,00 reais, segundo colocado R$
300,00 reais, e para o terceiro colocado, R$ 200,00 reais.
Artigo 9º - DA DISCIPLINA
É obrigação dos competidores:
1. Cumprir e fazer cumprir o regulamento.
2. Colaborar com a fiscalização notificando a organização, qualquer
irregularidade que venha observar durante o desenvolvimento da prova.
3. Exercer atitudes de indisciplina, bem como se apresentar em estado de
embriagues, antes ou durante a competição.
4. Desacatar ou agredir competidores, autoridades ou qualquer membro da
Comissão Organizadora.
5. Transgredir quaisquer das regras contidas neste regulamento.
ARTIGO 11º - CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. Os participantes concordam em autorizar o uso de suas imagens e som de
voz em qualquer tipo de mídia ou peças promocionais.
2. Por razões imperiosas a cargo da Comissão Organizadora, o Programa ou
o REGULAMENTO poderão ser alterados através de aditivos que serão
comunicados aos participantes.
3. Os Organizadores e autoridades da competição não se responsabilizarão
por perdas, roubos ou qualquer tipo de danos materiais ou corporais

ocorrido com os participantes, espectadores, acompanhantes, etc...
Antesdurante ou após o evento.
4. O participante que venha praticar ato ILICITO durante a competição será
desclassificado, e ficará impedido de participar da premiação.
5. A realização da inscrição implica em que o participante tenha
conhecimento e concorde com todo o conteúdo deste REGULAMENTO.
6. Qualquer descumprimento desse regulamento poderá acarretar
penalidades desde advertência até a sumária desclassificação, a critério da
organização Geral da Prova.
7. Casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora.
Se gostar do evento entre para nosso grupo no Whatsapp(35) 98808-1588.
“APELF” Associação dos Pescadores Esportivos do lago de Furnas
acessewww.tucunaréfree.com.br acesse também nossa página e grupo no
Faceboock.

Organização Geral

