
 

 
 



REGULAMENTO 
 
 

9º TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA DE JACUNDÁ 
 

REGULAMENTO 
 
 
ART. 1: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1-  9º TORJAC – Torneio de Pesca Esportiva de Jacundá é oficializado pelo Governo do 

Estado do Pará e pela Prefeitura Municipal de Jacundá. 
 

1.2-  Patrocínio e apoio: 
• Governo do Estado do Pará, SEMA e IBAMA; 
• Prefeitura municipal de Jacundá; 
• Prefeitura municipal de Goianésia do Pará; 
• Câmara municipal de Jacundá; 
• Câmara municipal de Goianésia do Pará; 
• Empresas regionais. 

 
ART. 2: DOS OBJETIVOS 
 
a – Divulgar o Potencial de Turismo de Pesca Esportiva do Município; 
 
b- Incrementar o Turismo de Pesca, como alternativa de desenvolvimento autossustentável do 
Estado do Pará; 
 
c- Desenvolver o Turismo da Pesca Esportiva com a seriedade, qualidade e técnicas que existem no 
segmento; 
 
d-  Desenvolver a consciência ecológica do Turista através da divulgação e práticas das leis que 
normatizam a Pesca Esportiva, visando principalmente, ao combate do uso de materiais e atitudes 
poluentes e predatórias; 
 
e- Despertar e sensibilizar, para a normatização e criação de área específica para o segmento da 
Pesca Esportiva (Sítio Pesqueiro); 
 
f- Fomentar o potencial turístico no município de Jacundá e região; 
 
g- Conscientizar e integrar a sociedade da região, através de ações que objetivem manter o 
equilíbrio e a sustentabilidade do vosso ecossistema; 
 
h- Capacitar a mão-de-obra local para atuação no seguimento da pesca; 
 
i- Proporcionar o lazer e a confraternização entre os amantes da Pesca Esportiva. 
 



ART. 3: DA SUPERVISÃO 
 
A supervisão legal do 9º TORJAC estará a cargo da ASPEJ.(Associação de Pescadores Esportivos 
de Jacundá) 
 
ART. 4: DA PROGRAMAÇÃO 
 
4.1- O Evento será realizado nos dias, 14, 15 e 16 de Agosto de 2014, sendo reservados 02 (dois) 
dias para a competição da pesca, conforme a seguir: 
 
a- Dia 14/08/2014; Solenidade e abertura oficial às 20:00 horas; 
 
b- Dia 15/08/2014; largada às 6:00 horas e encerramento às 18:00 horas nas bases de pesagem; 
 
c- Dia 16/08/2014; largada às 6:00 horas e encerramento às 18:00 horas nas bases de pesagem; 
 
d- Dia 16/08/2014; Resultado Oficial e Premiação às 20:00 horas; 
 
e- Por segurança fica estabelecido a chegada obrigatória no Porto Novo às 19:00 horas; 
 
f- A largada de cada prova se fará com sinal sonoro, 10 minutos antes dos horários da largada, se 
fará o alinhamento das embarcações; 
 
g- Por motivo de segurança, as embarcações com motores acima de 90hp se alinharão na linha de 
frente e, as embarcações com motores abaixo de 90hp, na linha de trás conforme orientação do 
Árbitro; 
 
h- 10 minutos antes do término da prova será dado um sinal sonoro  e outro no final da prova; 
 
i- O árbitro terá poderes para retardar ou antecipar as provas, desde que com a justificativa 
pertinente; 
 
j- A carga horária mínima exigida de pescaria será de 06:00 horas por dia; 
 
k- A fiscalização nas embarcações será feita 01(uma) hora antes das largadas e após todas as 
paradas dos intervalos para almoço e outras eventuais; 
 
l- Dia 14/08/2014; às 20:00 horas no local da abertura oficial no Porto Novo , haverá uma reunião 
facultativa para os pescadores que queiram esclarecer dúvidas do regulamento. 
 
4.2- O local da prova será no Lago de APA de Tucuruí, à partir do limite entre a base 4 da UHT 
com o canal Maternal do Golfo, até a Pousada Toca do Tucunaré e Boca do Bacurí, para as 
categorias – comum e especial.  
 
 
 
4.3- No Porto Novo e demais pontos para a pontuação: 
 
a- Haverá estrutura para a pontuação, com área delimitada e relógio aferido, à vista de todos; 
b- O representante da equipe, ao chegar no local de pontuação, entregará seu crachá e ficará 
esperando a chamada; 
 



c- Está a disposição dos competidores as seguintes bases para pesagem: 
 - Base 01: Porto Novo – Ponto Fixo 
 - Base 02: Ilha do Luiz Moita Branca – Ponto Fixo 
 - Base 03  Bacurí – Ponto Fixo 
 
4.4- Dia 16/08/2014; a partir das 20:00 horas, no Porto Novo, será feita a divulgação dos resultados 
da competição, sorteios e entrega dos prêmios. 
 
ART. 5: DA COMPETIÇÃO 
 
5.1- O Torneio será exclusivamente do Tucunaré e sua variações (família Cilhidae). 
 
5.2 – Haverá duas competições, nas categorias: 
 Comum – Corrico e arremesso; 
 Especial – Arremesso. 
 
5.3 – Para as categorias COMUM e ESPECIAL serão considerados, para efeito de pontuação,  até o 
limite de 12 (doze) dos maiores exemplares (em peso) pescados por cada equipe durante os dois dias 
de competição. O critério adotado para a pontuação será feito considerando-se 01(um) ponto por 
grama de peso aferido, mais 500 (quinhentos) pontos para cada exemplar validado pela fiscalização. 

5.4- Os 12 (doze) peixes maiores apresentados terão sua pontuação considerado 01 (um) ponto 
por grama, mais 500 (quinhentos) pontos por peça válida. 
 
5.5- Nas duas categorias haverá Classificação Individual, para o maior peixe, em peso. 
 
5.6- Haverá em todo o horário da competição a pesagem intermediária, para que se viabilize a 
sobrevivência dos peixes. 
 
5.7- Os peixes deverão estar vivos, isentos de furo de arpão, zagaia, marcas de malhadeiras ou 
qualquer outro sinal que indique uma forma de pescar diferente da permitida, sob pena de 
desclassificação do espécime e da própria equipe. 
 
OBS: As equipes dos pontos de pesagem estarão orientadas a dar prioridades para os peixes 
de maior tamanho que estiverem com suas condições de sobrevivência comprometida. Desta 
forma as equipes que eventualmente se enquadrarem nessa condição apresentar-se-ão 
prioritariamente para pesagem, medição e soltura de seus espécimes maiores que estiverem 
comprometidos fisicamente e pesarão os demais obedecendo a sua ordem de chegada ao 
respectivo ponto. 

5.8- Cada equipe poderá utilizar-se de uma única embarcação durante a prova, monitorada de forma 
livre, motor a combustão e outro elétrico de sua livre escolha. 
 
5.9- A pesca deverá ser exercida com as embarcações numa distância mínima de 50m umas das 
outras. 
 
5.10 – Os peixes a serem apresentados para a pesagem deverão estar vivos e em condições de 
soltura, devendo se respeitado o tamanho mínimo (35 cm) previsto na legislação vigente. 
 
5.11- Os peixes mortos serão doados às entidades assistências da região. 
 



5.12- Equipamentos de uso permitido compreenderão: 
 
a- Ecobatimento; 
 
b- Linha de diâmetro livre; 
 
c- Carretilhas, molinetes ou fly de qualquer tipo, tamanho ou peso; 
 
d- Iscas artificiais de qualquer tipo; 
 
e- Varas de qualquer tipo e tamanho, não havendo limites de varas montadas na embarcação; 
 
f- Puçá para recolhimento de peixes, que poderá ser utilizado somente pelo pescador e seu parceiro 
de pesca. 
 
5.13- Equipamentos de uso obrigatório: 
 
a- Viveiros com nivelador e boa circulação de água; 
 
b- Aerador; 
 
c- Alicate de bico e alicate de boca; 
 
d- Colete salva-vidas. 
 
5.14- Parada Técnica: 
 
a- Fica permitido a todos os competidores a uma parada técnica, para refeições ou a outros serviços; 
b- Horário permitido para parada técnica será de 01(uma) hora das 12:00 às 13:00 horas; 
c- Só será permitido fazer a parada técnica somente nas bases. 
 
ART. 6: DOS COMPETIDORES 
 
6.1- É obrigatório dos competidores: 
 
a- Cumprir e fazer cumprir o regulamento; 
 
b- Fiscalizar a pesagem, medição e anotação dos espécimes; 
 
c- Assinar as anotações do fiscal; 
 
d- Notificar ao árbitro, por escrito, até 02 (duas) horas após o final de cada etapa, qualquer 
irregularidade que venha a observar durante o desenvolvimento da prova; caso alguma equipe 
apresente provas de qualquer irregularidade no torneio terá sua identificação mantida em sigilo 
(foto, filmagem e etc). 
 
e- Manter comportamento cuidadoso e cortês. 
 
6.2- Os competidores deverão estar obrigatoriamente uniformizados, usando a camisa , boné  e o 
crachá do 9º TORJAC. 
 



6.3- Portar constantemente durante a competição a respectiva licença de pesca amadora, 
devidamente atualizada ou a licença provisória para pesca amadora com os respectivos 
comprovantes de pagamento da anuidade junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA. 
 
6.4- Fica vetado às equipes e seus componentes, sob pena de desclassificação sumária 
conforme itens 11.6 A, 11.6 B e 11.6C: 
 
a- Abandonar o local da prova ou barco, antes do término, sem autorização do árbitro  por escrito; 
b- Abordar ou deixar-se abordar por outras embarcações que não sejam as do árbitro, fiscais ou 
coordenação; 
 
c- Jogar lixo nas águas do lago ou em suas margens; 
 
d- Ingerir bebidas alcóolicas em excesso, caracterizando embriagues; 
 
e- Pescar com mais de uma linha na água, por participante; 
 
f- Usar redes, tarrafas, bombas, arpões, espinheis, bicheiros ou qualquer material predatório de 
qualquer natureza; 
 
g- A qualquer pessoa que acompanhar a equipe no barco, como, piloteiro ou guia, pescar ou auxiliar 
de qualquer forma na captura do peixe; 
 
h- O uso de iscas naturais; 
 
i- Permitir a presença de outras pessoas no barco, além do piloteiro ou guia. 
 
6.5- Será desclassificada a equipe ou competidor que: 
 
a- Alterar o peso dos peixes apresentados; 
 
b- Apresentar para medição mais de 08 (oito) peixes por dia; 
c- Prejudicar os concorrentes com manobras escusas; 
 
d- Desacatar, agredir os competidores ou autoridades; 
 
e- Manter comportamento não condizente com as regras elementares dos convívio social; 
 
f- Transgredir quaisquer regras contidas nesse regulamento; 
 
g- Adquirir peixe de forma ilícita. 
 
ART. 7: DAS INSCRIÇÕES 
 
7.1- A equipe deverá inscrever-se em uma única categoria, ficando proibida a sua participação nas 
duas. 
 
7.2- A taxa de inscrição é individual, no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais). 
 
7.3- As inscrições serão feitas através do site www.jacundatudodebom.com.br/torjac, e na sede 
da colônia dos pescadores Z43 (Porto Novo). 
 



7.4- O número de vagas para as inscrições será limitado em 75 equipes. Cada equipe será composta 
exclusivamente com 02 (dois) competidores, podendo ser masculina, feminina ou mista ; 
 
7.5-  Cada equipe pode ter ou não 01 (um) piloteiro ou guia; 
 
7.6- Qualquer competidor menor de idade deverá está acompanhado por seu responsável como 
companheiro de equipe, devidamente autorizado. 
 
7.7 - Em caso da impossibilidade por motivos justificáveis de um dos competidores das equipes não 
poder participar nos dois dias de prova, poderá ser substituído, desde que essa substituição seja 
oficializada antecipadamente (até duas horas antes da largada) e devidamente autorizada pelo 
Árbitro do Torneio. 

7.8- Os dois competidores que formam a equipe, não poderão ser substituídos por reservas 
simultaneamente. 
 
7.9- No ato da inscrição deverá ser apresentado o nome de um dos dois competidores como capitão 
da equipe, que irá representá-la oficialmente. Com vistas a garantir as condições de segurança e 
controle previstos neste regulamento, eventuais dúvidas sobre as inscrições poderão ser esclarecidas 
pelo fone (94) 9132- 0571   
 
ART. 8- DA PREMIAÇÃO 
 
8.1- Classificação por equipe em cada categoria: 
 
a- Serão 03 (três) os classificados: 
 1º lugar: A equipe ganhará 02 (dois) troféus 
 2º lugar: A equipe ganhará 02 (dois) troféus 
 3º lugar: A equipe ganhará 02 (dois) troféus  
 
b- A classificação será feita pela soma da pontuação das 02 (duas) etapas; 
 
c- Em caso de empate, ganhará a equipe que tiver o maior peixe em peso; 
 
d- Persistindo o empate, ganhará a equipe que tiver maior peixe em tamanho; 
 
e- Ainda, persistindo o empate, a decisão será por sorteio, sendo que a equipe perdedora passa para 
a posição imediatamente inferior. 
 
8.2- Classificação individual em cada categoria: 
 
a- Será apenas 01 (um) classificado por categoria; 
 - 01(um) troféu  
 
b- Será feito pelo maior peixe em peso; 
 
c- Em caso de empate, ganhará o maior peixe em tamanho; 
 
d- Persistindo o empate, a decisão será por sorteio. 
 
8.3- Para efeito de medição do peixe, serão consideradas as extremidades cefálica e caudal. 
 



8.4- Premiações extras serão divulgadas no site 
www.jacundatudodebom.com.br/torjac/resultados, por sorteio. 
 
a- Cada competidor sorteado não concorrerá aos prêmios seguintes; 
 
b- O sistema de numeração dos competidores pra efeito de sorteio, será determinado pela sequencia 
de inscrição, divulgado em painel no Porto Novo. 
 
8.5- Para começar o sorteio far-se-á a chamada de todos os competidores. 
 
8.7- A equipe ou competidor desclassificado ou que desistir do torneio não participará dos sorteios 
para os prêmios. 
 
8.3 - Premiação Extra: 

Além dos troféus e dos prêmios-homenagem anteriormente citados serão sorteados entre todos os 
competidores do 9º TORJAC diversos prêmios extras cuja relação será divulgada oportunamente. Cada um 
desses sorteios se dará obedecendo aos seguintes critérios: 

a- Cada competidor sorteado não concorrerá aos prêmios seguintes dentro de suas respectivas categorias; 

b- O sistema de numeração dos competidores para efeito de sorteio, será determinado pela seqüência de 
inscrição das equipes e divulgado pela Coordenação do Torneio; 

8.5 – Previamente ao início do sorteio far-se-á a chamada de todos os competidores indicando seus 
respectivos números para o sorteio. 

8.6 - No ato do sorteio o competidor poderá nomear um representante legal (por escrito de próprio punho) 
para, caso seja sorteado, receber o prêmio ganho em seu nome. Caso o ganhador esteja ausente ou não tenha 
indicado oficialmente representante legal, será automaticamente desclassificado e sorteado outro competidor 
em seu lugar. 

8.7 - A equipe ou pescador desclassificado ou que desistir do Torneio não poderá participar dos sorteios para 
os prêmios extras. 

 
ART. 9: DA LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA 
 
9.1- Todos os competidores deverão ter seus barcos em condições de navegabilidade conforme 
normas e instruções da Capitania dos Portos. 
 
9.2- Todos os barcos serão vistoriados. 
 
9.3- Os participantes, quando em prova, deverão ter autorização de serem fiscalizados, tanto pelo 
árbitro como pelas autoridades competentes, de acordo com as normas deste regulamento. 
 
9.4- Todos os pilotos que participarem das provas deverão ter autorização para navegar, conforme 
item 6.3. 
 
9.5- Todo competidor deverá ter a licença de pesca amadora embarcada. 
 
9.6- É obrigatório o uso de coletes salva-vidas. 
 



9.7- Todos os barcos deverão ter foguetes sinalizadores para serem acionados ao solicitar socorro. 
 
9.8- Todas as embarcações deverão ter sacolas para lixo. 
 
9.9- Todos os competidores deverão ter o seguro de pesca. 
 
9.10- A segurança geral será da competência da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro (SEMATUR). 
 
9.11- As penalizações para os atrasos: 
 
a- Na largada, serão penalizadas em 02 (quilogramas de peixe, podendo largar só após comunicar 
por escrito ao Árbitro; 
 
b- No encerramento, além do não recebimento de peixes após às 18:00 horas, o participante que não 
chegar no Porto Novo até às 19:00 horas será penalizado em 2 (dois) quilograma de peixe por cada 
30 minutos, correndo o risco de ser desclassificado. Após às 19:00 horas será acionado a segurança 
do evento para proceder o socorro. 
 
9.12- Todo atraso deverá ser comunicado por escrito ao Árbitro. 
 
9.13- Todo participante deverá aferir relógio com o do Árbitro, antes de largada. 
 
ART.10- DAS AUTORIDADES E COORDENAÇÃO: 
 
10.1- O 9º TORJAC terá supervisão da Comissão Organizadora que designará as outras 
autoridades e orientará a competição e os competidores. 
 
10.2- O controle e a direção das provas estarão a cargo das seguintes autoridades: 
 
a- Árbitros: Terá a supervisão de 03 (três) árbitros, com a função e autoridade para fazer cumprir 
este regulamento e aplicar as penalidades cabíveis e decidir todas as questões que lhe forem 
submetidas pela Coordenação Geral, sendo as suas decisões; 
 
b- Supervisor Geral de Pesagem: Tem competência de controlar, anotar e receber os pesos e 
medidas dos peixes apresentados, repassando-os aos Árbitros, decisões; 
 
c- Supervisor de Pesagem: Com a balança aferida, bateria, pranchetas, canetas esferográfica, se 
descolocará antes do início das etapas, junto com outras auxiliares, para os pontos demarcados. 
Instalará a balança e verificará a exatidão da mesma. Quando a chegada dos competidores com os 
peixes procederá à pesagem e medição e passará o resultado para o Supervisor  Geral fazer as 
anotações; 
d- Supervisor de Fiscalização: Tem a competência de coordenar o sistema de fiscalização da 
competição e exigir o acatamento ás disposições do regulamento; 
 
e- Fiscais: Assessoram os Supervisores de Fiscalização e Pesagem na execução de suas funções, 
como também, identificarão o barco que aportar. E estarão incumbidos do controle nas embarcações 
durante as provas. 
 
ART. 11: DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 
11.1- Evitar pescar pelo menos 30 (trinta) dias antes do Evento nos locais da prova, contribuindo 
assim para melhorar a ação dos peixes nos dias da Competição. 



 
11.2- Os participantes concordam em autorizar o uso de suas imagens e som de voz, em qualquer 
tipo de mídia e peças promocionais relacionadas ao 9º TORJAC. 
 
11.3- Por razões imperiosas a cargo da Comissão Organizadora, o programa ou o regulamento 
poderão ser alterados através de aditivos, desde que em tempo hábil para comunicar aos 
participantes. 
 
11.4- A Imprensa poderá circular em todo o local da prova para o exercício de seu trabalho. 
 
11.5- Os organizadores e autoridades da competição não se responsabilizarão por perdas, roubos ou 
qualquer tipo de danos materiais ou corporais ocorridos com os participantes, espectadores, 
acompanhantes, etc., durante ou após o Evento. 
 
11.6- Para efeito de aplicações das penalidades as infrações serão classificadas das seguintes 
formas: 
a- Leves – perdas dos pontos dos dias – Ref. Ao Art. 6 (6.3 – letras c); 
 
b- Médias – perda dos pontos nos dois dias, não podendo participar do sorteio de prêmios – Ref. 
Ao Art. 6 (6.3 – letras a, d, e, g, j); 
 
c- Graves – Desclassificação sumária, não participar do sorteio e a não participação no próximo 
torneio Ref. Ao Art. 6 (6.3 – letas b, f, e) e (6.4- letras de a até g). 
 
11.7- A equipe ou ganhador deverá retirar o prêmio e responsabilizar-se pelo mesmo após o 
recebimento. 
 
11.8- A realização da inscrição implica em que o participante tenha conhecimento e concorde com 
todo o conteúdo desde regulamento. 
 
11.9 - Todos os casos omissos e situações diversas não previstas neste regulamento serão submetidos à 
apreciação de uma Comissão formada por representantes da ASPEJ, Coordenação da Fiscalização e 
Arbitragem do Torneio que terá autonomia plena para decidir sobre essas eventuais questões. 

 
 
Obs.: É muito importante que os competidores leiam com bastante atenção o regulamento e tirem 
suas dúvidas. 
 


