3º Tucunaré Free

Circuito Sul Mineiro da Pesca Esportiva.

Seja bem-vindo!
Artigo 1º - DA PROGRAMAÇÃO
1. As 07h00min da manhã, recepção aos competidores com café da manha no
recinto.
2. As 07h30min, todos os participantes deverão estar com suas embarcações
na água, poitada as margens da represa, para vistoria das embarcações.
3. O torneio inicia as 08h00min, a largada será feita com o disparo de um
rojão abrindo a competição.
4. Ao 12h00min será disparado o segundo rojão finalizando a primeira parte
da prova, com parada para o Almoço. Obs. A parada será opcional,
durante o intervalo não haverá mensuração de peixes.
5. As 13h30mino 3º rojão será disparado abrindo a segunda parte da prova,
às17h30mino 4º e último rojão será disparado finalizando a etapa, neste
momento, as equipes terão uma tolerância de 20 minutos para voltar à
mesa de mensuração para pontuar seus exemplares capturados.
6. Teremos atrações para os familiares e crianças que permanecerem no
recintodurante todo dia, as 14h00min iniciara o torneio mirim de pesca de
barranco com premiação para garotada que será acompanhada pelos
instrutores do torneio, encerramento às 15h30min.
7. Teremos vários brinquedos montados no evento, escorregadores, pulapula, touro mecânico e outros. Tudo por cortesia do evento, com
acompanhamento de instrutores.
8. A cerimônia de entrega dos troféus e sorteio da premiação se inicia as
19h00min, tempo estimado para retirada das embarcações da água e
contabilização dos pontos de cada equipe.
9. Previsão de encerramento da cerimônia as 20h00min, após encerramento
música ao vivo finalizando o evento do Tucunaré Free.

Regulamento Tucunaré Free

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).
Artigo 4º - DAS INSCRIÇÕES
1. O custo da inscrição antecipado será: R$ 300,00(Trezentos reais) por
equipe embarcada. Obs. Para inscrições no local custo adicional de
R$ 90,00 reais por equipe.
2. A inscrição dará direito a equipe, além da participação nas provas de
arremesso e etapa de pesca, um kit contendo manual do participante,
mapa da área da prova, adesivos de identificação, régua de medição e
camisa oficial do Tucunaré Free.
3. Para as equipes que já adquiriram a camisa oficial do evento, valor da
inscrição será de apenas R$ 210,00 reais. Obs. O uso da camisa é

obrigatório durante as competições e cerimonia de entrega das
premiações.
4. As Equipes poderão ser mistas e as que tiverem menores de idade
deverão ter a Ficha de Inscrição assinada pelo maior que assumirá a
responsabilidade total sobre a participação do menor.
5. Com exceção aos pescadores amadores isentos, todo participante
deve estar portando um documento com foto e carteirinha de pesca
amadora do IEF ou Nacional, rigorosamente em dia.
Artigo 5º - DOS PARTICIPANTES
1. As equipes serão compostas por até 03 (três) competidores, todos
obrigatoriamente identificados no ato da inscrição.
2. Não será permitida a troca de componentes das equipes durante o torneio.
3. È obrigatório o uso do material de identificação durante a prova, camisa
oficial, manual do competidor, régua e adesivo de identificação da
embarcação.
4. Respeitar os competidores em seus pontos de pesca, mantendo uma
distancia mínima de 50 metros entre embarcações.
5. Teremosbarcos de apoio e fiscalização da prova na área de pesca, porem
todos os participantes terão o direito de registrar situações de infração
contra este regulamento e informar a organização do evento.
Artigo 6º – DA COMPETIÇÃO
1. A competição consiste em pesca embarcada utilizando barcos com motor
sem limite de potência.
2. A cota de captura para efeito de mensuração, será de cinco exemplares por
equipe, podendo ser descartado até três resultados. Ex. Fechada a cota de
cinco exemplares, a equipe que continuar pescando terá o direito de
substituir até três exemplares no caso de captura de um exemplar maior.
3. Todo exemplar capturado deve ser embarcado e levado até o posto de
mensuração, após contabilizado o mesmo deverá ser devolvido ao lago.

4. Espécie válida para pontuação Tucunaré e Traíra.
5. Medida mínima para mensuração de 25 centímetros por exemplar.
6. Será contabilizado as equipe, cincopontos por centímetros de peixe,
exemplares igual ou acima de 50 cm será contabilizado dez pontos por
centímetro de peixe mensurado.
7. Em caso de morte do peixe a equipe será penalizada em 200 pontos por
exemplar.
8. Sugestão, utilizar uma bombinha de aquário para oxigenar a água e
evitar ficar com os peixes por muito tempo no viveiro, mensurar os
exemplares o mais rápido possível.
9. É proibido o uso de iscas vivas epesca de corrico,sendo permitida apenas a
pesca de arremesso e recolhimento com iscas artificiais, podendo se
utilizados equipamento de Fly, Bait, Caniço e molinetes de qualquer tipo,
tamanho ou numeração.
10. Toda embarcaçãodeverá estar equipada com coletes salva vidas e
equipamentos de socorro para todos os tripulantes.
11. Serão permitidos apenas três tripulantes por embarcação.
12. Não serão contabilizados os exemplares da equipe que não respeitar o
limite da área de pesca ou que chegar fora do horário de mensuração.
13. Não será permitido ao competidor pegar carona com qualquer outra
embarcação, a não ser em caso de emergência ou socorro. O
descumprimento desta regra levará os competidores envolvidos, a
desclassificação da prova.
Artigo 7º - Da Prova de Arremesso
1. Todo participante inscrito na etapa do circuito, terá direito a participar da
prova de arremesso, que terá como patrocinador da prova a ALBATROZ
na pessoa do senhor João Morais de Deus.
2. A prova de arremesso será realizada no dia anterior a prova de pesca
embarcada.
3. A modalidade agrega pontuação para ranking anual, ao final das três
etapas conheceremos nossos campeões do circuito Sul Mineiro.

Artigo 8º - PREMIAÇÃO
1. Serão agraciados com troféus, e premiações especiais, todos os integrantes
das cinco primeiras equipes melhor colocadas.
2. As equipes, de sexto á decimo colocado, também serão agraciadas com
medalhas.
3. Troféu individual para os três maiores exemplares capturados, caiaque ou
embarcado. Obs. Para essa modalidade de premiação espécie valida apenas
o Tucunaré.
4. 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.
5. No ato do sorteio, o sorteado deverá estar presente, sobre pena, de perder
sua premiação caso não esteja no momento do sorteio.
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. Fica extremamente proibido, abordar ou deixar-se abordar por outras
embarcações que não sejam da organização do torneio, exceto em caso de
emergência ou socorro.
4. Exercer atitudes que depredem o meio ambiente, bem como se apresentar
em estado de embriagues, antes ou durante toda competição.
5. Desacatar ou agredir competidores, autoridades ou qualquer membro da
Comissão Organizadora.
6. Transgredir quaisquer das regras contidas neste regulamento.
7. Jogar lixo nas águas, bem como usar material predatório de qualquer
natureza.

ARTIGO 10º - DA LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA
1. Todas as equipes deverão ter seus barcos em condições de navegabilidade,
conforme normas e instruções da MARINHA DO BRASIL.
2. Todos os pilotos que participarem da prova deverão estar devidamente
habilitados (responsabilidade de cada responsável pelo barco).
3. Todas as embarcações deverão portar sacolas para lixo.
4. Todos os pescadores deverão portar sua Licença de Pesca do IEF ou
Nacional (responsabilidade de cada participante) e obedecer à legislação do
IBAMA e Ministério da Pesca e Aquicultura.
ARTIGO 11º - CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. Os participantes deverão se portar de maneira ética, não atrapalhando
competidores com excessiva aproximação ou interceptando seu trajeto de
pesca num raio determinado pela Comissão de 100 metros.
2. Os participantes concordam em autorizar o uso de suas imagens e som de
voz em qualquer tipo de mídia ou peças promocionais.
3. Por razões imperiosas a cargo da Comissão Organizadora, o Programa ou
o REGULAMENTO poderão ser alterados através de aditivos que serão
comunicados aos participantes.
4. 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...antes,
durante ou após o evento.
5. O participante que venha praticar ato ILICITO durante a competição será
desclassificado, e ficará impedido de participar da premiação.
6. A realização da inscrição implica em que o participante tenha
conhecimento e concorde com todo o conteúdo deste REGULAMENTO.
7. As embarcações participantes deverão portar em local visível o adesivo
com sua numeração da prova.
8. Cada embarcação receberá fichas com numeração idêntica ao número de
inscrição para facilitar a identificação e contagem, mais um quite

participante contendo a régua oficial do evento, regulamento, ficha de
mensuração, mapa do circuito, adesivo de identificação e um saco de lixo.
9. Qualquer descumprimento desse regulamento poderá acarretar
penalidades desde advertência até a sumária desclassificação, a critério da
organização Geral da Prova.
10. Em caso de desistência da inscrição antecipada, a inscrição poderá ser
transferida para etapa seguinte.
11. Em caso de desistência naultima etapa do circuito, será devolvido apenas
30% do valor pago, o restante será utilizado para custear despesas de
inscrição, Kit do competidor e camisa oficial do evento.
12. 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.
Se inscreva em nosso sitewww.tucunarefree.com.bre acesse também nossa
página e grupo no Faceboock.

Organização Geral

