
 

 

1. DOS OBJETIVOS: 

Divulgar o potencial turístico do município de Formosa-GO, no lago do Rio 

Paranã e em seus afluentes, comisso desenvolvendo o turismo da pesca 

esportiva com seriedade, qualidade e técnicas que exigem o segmento. 

Despertar a consciência ecológica dos pescadores do município e dos turistas 

através da divulgação e prática das leis que normatizam a Pesca Esportiva 

visando, principalmente, ao combate do uso de materiais e atitudes poluentes e 

predatórias. Despertando autoridades Federais, Estaduais e Municipais para a 

normatização e criação de leis específicas para o segmento da Pesca Esportiva. 

2. DA PROGRAMAÇÃO: 

2.1. O evento será realizado nos dias 20 de agosto de 2022: 

I) Dia 20 de agosto: Será realizado o 1º Torneio de Pesca Esportiva. A prova 

acontecerá com liberação para pesca as 8 (oito) horas. O encerramento das 

aferições dos vídeos será às 16:30 horas. A partir das 20 (vinte) horas ocorrerá 

o cerimonial de encerramento com a divulgação dos resultados, premiações e 

sorteios de brindes; 

a) Haverá a largada. Assim que encerrar o café da manhã as 7:40h, estará 

liberado a sair com a embarcação as 8h aos comandos dos fiscais da prova. 

b) Às 17 horas será dado um sinal sonoro indicando o encerramento do Torneio 

e a partir de então não mais será permitida a entrada na fila para aferição dos 

vídeos. Assim que as equipes chegarem para a aferição dos vídeos deverão 

entrar na fila, conforme chegada. Após às 17 horas, a pousada deslocará um 

fiscal para o final da fila, não permitindo as equipes que chegarem depois do 

horário estabelecido. 

c) Somente poderão participar das premiações as equipes que cumprirem uma 

carga horária mínima de 03 (três) horas de pescaria; 

d) A fiscalização nas embarcações será feita por membros da equipe de 

arbitragem antes da largada e a qualquer momento durante a prova. Serão 

desclassificadas as equipes que não permitirem que a arbitragem faça o 

trabalho de fiscalização na embarcação; 



e) O árbitro terá poderes para retardar ou antecipar a prova, desde que o ato 

seja comunicado aos participantes. 

f) A prova será realizada na Pousada Rancho Bela Vista, município de Formosa-

GO as margens do lago do Rio Paranã; 

5. DA MEDIÇÃO DE PEIXES: 

5.1. A medição deverá ser realizada por vídeo, gravado com os Smartphones ou 

câmeras dos próprios competidores, devendo seguir as regras abaixo: 

a) Deverá ser usado a régua fornecida pela pousada e com o número da equipe 

deverá estar visível na gravação; 

b) A gravação deverá ter qualidade suficiente para que o conferente consiga 

identificar o tamanho do peixe e deverá ser gravado desde a medição até a 

soltura do peixe, sendo que o peixe deverá submergir não deixando dúvidas de 

sua condição de soltura e recuperação; 

c) Não serão aceitos vídeos de peixes com sinais de maus tratos, que coloque 

em dúvida que o peixe foi capturado e solto imediatamente. Não deixe o peixe 

no viveiro, pois, caso ele fique com marcas de maus tratos, o peixe poderá 

ser desclassificado, não podendo ser substituído; 

d) O peixe precisa ser filmado de tamanho inteiro, com a boca fechada, 

encostada no batente de início da régua, com a cauda reta; 

e) Não será aceito foto como comprovação da captura. 

f) Caso o competidor perca a régua, poderá comprar uma segunda régua na 

base do balneário municipal, durante o período da prova. Neste caso, deverá ser 

aferido os vídeos já existentes e somente serão aceitos vídeos posteriores da 

equipe com a régua nova. 

6. DA COMPETIÇÃO: 

6.1. No “1º Torneio de Pesca Esportiva do Rancho Bela Vista” será permitida 

somente a pesca do Tucunaré; 

6.2. O “1º Torneio de Pesca Esportiva do Rancho Bela Vista” consiste em pesca 

embarcada com barcos e caiaques, na modalidade de arremesso; 

6.3. Haverá duas categorias de disputa: Equipe por Dupla, Trio ou caiaque 

concorrendo na mesma modalidade e mesmo regulamento. Equipes 

inscritas para pesca em dupla ficam proibidas de levar o terceiro pescador. 

Cada pescador receberá uma pulseira que deverá ser colocada para retirar 

o kit de medição e deverá permanecer com a mesma até o final da 

premiação. As pulseiras são resistentes a água. 

6.4. Cada equipe poderá apresentar para aferição somente 4 vídeos, portanto, 

o competidor deve selecionar apenas os vídeos com os maiores peixes. As 

equipes não poderão apresentar uma quantidade maior de peixes do que a 



especificada e não será permitido substituir na ficha de medição um exemplar já 

registrado. 

6.5. Os 04 maiores peixes apresentados terão suas pontuações validadas pela 

soma linear do tamanho dos peixes, sendo 1 ponto para cada 1 centímetro. 

6.6. Os tucunarés capturados deverão apresentar tamanho mínimo de 30 (trinta) 

centímetros, estarem vivos e em condições de soltura, isentos de qualquer sinal 

que indique outras formas de pescar diferente da permitida, sob pena de 

desclassificação do espécime ou da equipe. Critério de medição: Será 

considerado a cada 1/2 cm (meio centímetro) com arredondamento sempre para 

baixo: Ex.: 34,9 cm corresponde a 34,5 cm ou 35,4 cm corresponde a 35,0 cm; 

6.7. Caso algum peixe apresentado não tenha condições de soltura, o mesmo 

será desclassificado e não poderá ser substituído; 

6.8. Cada equipe deverá utilizar de uma única embarcação durante a prova, com 

um motor a combustão e outro elétrico de sua livre escolha; 

6.9. As embarcações dos participantes serão identificadas por números, onde 

favorecer melhor visibilidade para identificação do mesmo; 

6.10. Durante a pescaria deve ser respeitada uma distância mínima de 

aproximadamente de 50m (cinquenta metros) entre as embarcações; 

6.11. Os equipamentos de uso permitidos são: 

a) Sonar e/ou GPS; 

b) Carretilhas, Molinetes ou Fly de qualquer tipo, tamanho ou peso, carregados 

com linha de diâmetro livre; 

c) Varas de qualquer tipo e tamanho, não havendo limites de varas montadas na 

embarcação; 

d) Puçá para recolhimento do peixe 

6.13. O competidor deverá enviar por whatsapp (número a ser informado) os 

vídeos dos peixes validados, caso seja solicitado pelo fiscal. 

7. DOS COMPETIDORES: 

7.1. É dos competidores a obrigação de: 

a) Cumprir e fazer cumprir o regulamento; 

b) Fiscalizar a medição dos peixes da embarcação, assinando as anotações do 

fiscal; 

c) Usar apenas iscas artificiais, sendo proibido uso de iscas naturais; 

d) Manter comportamento cortês perante os demais competidores, árbitros e o 

público presente; 



e) Utilizar equipamento salva-vidas e zelar pela sua própria segurança e dos 

demais competidores. 

f) LEVAR SUA EMBARCAÇÃO “BARCO E CAIAQUE” 

7.2. Fica vetado aos componentes da equipe: 

a) Corricar de qualquer forma; 

b) Abordar ou deixar-se abordar por outras embarcações que não sejam as do 

árbitro ou fiscais do torneio; 

c) Jogar lixo no lago ou em suas margens; 

d) Ingerir bebidas alcoólicas em excesso, caracterizando embriaguez; 

e) Utilizar qualquer material ou equipamento predatórios para a pesca, além dos 

permitidos para a prova; 

f) Permitir que qualquer pessoa não inscrita no Torneio possa auxiliar de 

qualquer forma na captura do peixe. 

g) Retirar a embarcação da água e retornar para pesca. 

7.3. Será desclassificada a equipe que: 

a) Alterar a medida dos peixes apresentados; 

b) Apresentar para medição mais do que o limite de peixes permitido; 

c) Prejudicar os concorrentes com manobras escusas dentro ou fora do barco; 

d) Manter comportamento não condizente com as regras elementares do 

convívio social, desacatar ou agredir os demais competidores, as autoridades e 

o público presente; 

e) Transgredir quaisquer das regras contidas neste regulamento. 

f) Fazer inscrição em dupla e pescar em três pescadores, sem antes alterar o 

tipo de inscrição com a organização do evento. 

 

8. DAS INSCRIÇÕES: 

8.1. O valor da inscrição é; 

BARCO DUPLA; R$ 300,00 (trezentos reais)  

BARCO TRIO; R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)   

CAIAQUE ÚNICO; R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

ATENÇÃO!!! 

O VALOR DA INSCRIÇÃO JÁ ESTA INCLUSO HOSPEDAGEM NO CAMPING, 

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR NO DIA 20/08/2022 



O camping tem estrutura de banheiros MASCULINO E FÊMININO com 

chuveiro elétrico e sanitários para todos os participantes, .  

8.2. Teremos um limite de 100 inscrições e deverão ser feitas através do 

preenchimento do formulário próprio, disponível em locais credenciados, de 

acordo com as instruções divulgadas pelo site oficial do evento, ou pelo site   

https://sistime.com.br/eventos/ e maiores informações, através do telefone 

abaixo: (61) 99630-4426 

8.3. As inscrições devem ser efetivadas até às 17 horas do dia 15 de agosto de 

2022. Há, entretanto, a possibilidade de as inscrições se esgotarem antes deste 

prazo, caso se atinja o número limite de inscrições determinado pela comissão 

organizadora. 

8.4. Só participará do torneio a equipe que estiver com o pagamento confirmado 

pela organização. Pagamentos por depósitos deverão ser identificados para 

facilitar a verificação. 

8.5. Qualquer competidor menor de idade deverá pescar com seu responsável 

legal na mesma embarcação, ou entregar autorização por escrito assinada pelo 

responsável legal; 

8.6. Em caso de um dos competidores previamente inscritos não poder participar 

durante a prova, o mesmo poderá ser substituído, desde que o fato seja 

comunicado antecipadamente à comissão organizadora; 

8.7. Não será permitida a substituição dos competidores inscritos; 

8.8. No ato da inscrição um dos participantes será nomeado como capitão da 

equipe e irá representá-la oficialmente; 

9. DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO: 

9.1. Serão premiados os 3 (três) primeiros classificados, com 02 (dois) ou 03 

(três) troféus por equipe do 1º ao 3º colocado, no caso da categoria de caiaque 

serão premiados do 1º ou 3º lugar com troféus.  

O competidor que independente da categoria capturar o maior peixe em 

CENTIMETROS, seja de qualquer espécie terá um prêmio OFERECIDO PELA 

POUSADA. 

9.2. A classificação será feita pela soma total da pontuação obtida com a 

medição dos exemplares de tucunaré; 

9.3. As equipes competidoras são responsáveis por realizar a gravação dos 

vídeos e realizar a aferição na base fiscal do evento até as 16:30 horas. 

9.4. Em caso de empate, ganhará a equipe que mediu o maior peixe em 

tamanho; 

9.5. Persistindo o empate, ganhará a equipe que mediu o segundo maior peixe, 

e assim sucessivamente; 



9.6. Para efeito de medição dos peixes, serão consideradas as extremidades 

cefálica e caudal; 

9.7. É obrigatório a presença do competidor na hora dos sorteios dos brides, 

caso ele não esteja presente será sorteado outro número. Não devem deixar o 

seu número com terceiros. 

 

Prêmios: 

1 Capota para Barco 

1 Motor Elétrico  

1 C.R -CERTIFICADO DE REGISTRO EMITIDO PELO EXÉRCITO (com todas 

as taxas inclusas) 

1 Tatuagem no valor de R$ 500,00 

1 Carretilha Maruri  

1 Carretel de linha Fiber flex+ Fluorocarbon 

5 camisas de pesca personalizadas com proteção UV 

1 Régua de Pesca 

+ De 15 kits com Iscas Artificiais 

1 Estojo dublo de porta treco 

1 Conjunto de vara e molinete Marine XT 2000 

1 Caixa térmica  

***Prêmio Bônus; o competidor que fisgar o maior peixe, independente da 

sua espécie, terá além da premiação de um troféu especial será premiado 

com R$ 500,00 em consumação na POUSADA RANCHO BELA VISTA. 

 

***Obs: Sujeito a alterações, de acordo com novos patrocinadores!!! 

 

10. DA LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA: 

10.1 A equipes devem estar equipadas com lanternas caso aconteça algum 

problema mecânico na embarcação, facilitará a equipe de resgate na hora das 

buscas após as 17 horas. 

10.2. Todos os barcos deverão portar remos de acordo com o seu tamanho; 

10.3. Todo competidor deverá ter licença de pesca amadora; 

10.4. É obrigatório o uso de coletes salva-vidas durante a navegação; 



10.5. Após as 17 (dezessete) horas, caso declarado o não comparecimento de 

alguma equipe, será acionada a segurança do evento para proceder ao socorro, 

o qual estará condicionado à realidade do momento. 

10.6. Haverá pontos de encontro, cujas localizações estarão no mapa 

hidrográfico. Nesses pontos a organização realizará rondas periódicas por 

água, facilitando localizar competidores com problemas em suas 

embarcações. Havendo emergências e possibilidade de contato telefônico, 

nos contatar (61) 99607-0806 zap 

11. DAS AUTORIDADES E COORDENAÇÃO: 

11.1. A comissão organizadora do 1º Torneio de Pesca Esportiva Rancho Bela 

Vista designará uma equipe para coordenação e orientação dos competidores 

antes da largada.  

12. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES: 

12.1. Evitar pescar nas vésperas do evento nos locais da prova, contribuindo 

assim, para uma melhor ação dos peixes durante a prova; 

12.2. Os participantes autorizam o uso de sua voz e imagem, em qualquer tipo 

de mídia e peças promocionais relacionadas ao 1º Torneio de Pesca Esportiva 

Rancho Bela Vista. 

O nome, imagens e som de voz poderão ser utilizados e divulgados pelas 

empresas patrocinadoras/apoiadores do evento, para qualquer tipo de mídia e 

sem prazo determinado de utilização. 

Você poderá revogar seu consentimento a qualquer momento (note que isso não 

se aplicará aos materiais já publicados). 

 

 

 

 

 

 

 


