DIVISÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPÃIS INTEGRÃDOS – DESPORTO
16os JOGOS DESPORTIVOS

PESCA DESPORTIVA
Normas Específicas
DATA, HORA E LOCAL
A prova disputa-se a 14 de Julho de 2019, às 08h00 na Praia Fluvial de Folgosa.
A concentração dos concorrentes para atribuição dos pesqueiros terá lugar no local do concurso, à hora marcada, para
sorteio e ocupação dos pesqueiros.
PARTICIPAÇÃO
A prova destina-se a jovens e adultos, cujas idades se encontrem dentro dos escalões etários abaixo referidos, quer sejam
do sexo masculino ou feminino.
ESCALÕES
ESCALÃO
IDADE
SENIORES
Até 1999
JUNIORES
2000 | 2001
NB: Os atletas que pretendam inscrever-se em um escalão superior podem realiza-lo, não o inverso.
INSCRIÇÃO
A inscrição na prova de Pesca Desportiva é efetuada online na plataforma alojada em https://www.cm-castrodaire.pt/ criada para o efeito.
ESTRUTURA DA PROVA
A prova terá a duração de 4 horas;
O início e fim da prova serão assinalados por dois sinais sonoros simultâneos;
A prova será estruturada em 4 Setores de pesca (Setor A; Setor B; Setor C; Setor D);
Todos os setores estarão devidamente identificados (Exemplo: Pesqueiro B2 (Setor B, Posto 2));
Após o sorteio cada participante deverá dirigir-se para o seu local de prova, ocupando o pesqueiro referente ao setor e
número de posto sorteado;
No final de cada hora de prova, será emitido um sinal sonoro. Após o sinal sonoro os participantes deverão passar a ocu par um novo pesqueiro. A mudança de pesqueiro será efetuada de acordo com a sequência apresentada no quadro abai xo.
1ª Hora

2ª Hora

3ª Hora

4ª Hora

Setor A+(nº)

Setor B+(nº)

Setor C+(nº)

Setor D+(nº)

Setor B+(nº)

Setor C+(nº)

Setor D+(nº)

Setor A+(nº)

Setor C+(nº)

Setor D+(nº)

Setor A+(nº)

Setor B+(nº)

Setor D+(nº)

Setor A+(nº)

Setor B+(nº)

Setor C+(nº)

(Exemplo: 1ª Hora -Pesqueiro A2 / 2ª Hora – Pesqueiro B2 / 3ª Hora – Pesqueiro C2 / 4ª Hora - Pesqueiro D2).
Após mudança de pesqueiro a prova será retomada após 5 minutos com um novo sinal sonoro. Nenhum participante poderá iniciar a prova antes do sinal sonoro.
Os participantes deverão fazer-se acompanhar até ao final da prova de uma senha de identificação que será entregue no
momento do sorteio;
Durante a prova os concorrentes devem manter-se na zona assinalada dos respetivos pesqueiros;
Cada participante deverá munir-se de cana (fio e anzol), manga e isco;
No final do concurso e após contagem para classificação, o pescado será distribuído equitativamente;
A estrutura da prova poderá ser alterada de acordo com o número de inscrições e condições físicas do local de prova;
A Organização declina toda e qualquer responsabilidade durante a prova.
CLASSIFICAÇÃO
A classificação é obtida pela quantidade de pescado presente na manga independentemente da espécie;
O desempate obtém-se a partir do peso;
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PRÉMIOS
Atribuição aos três primeiros classificados do escalão.
PRÉMIOS ESPECIAIS:
- Prémio para a Senhora melhor classificada;
- Prémio para o pescador mais jovem;
- Prémio para o pescador mais idoso.
PRECEITOS LEGAIS
Apenas é permitido o uso de uma cana por pescador;
O isco a utilizar durante a prova é a “minhoca”, não sendo permitido para tal o uso de ovas de peixe ou larvas naturais;
A medida do pescado obedece à lei.
JUÍZES DA PROVA
Será da responsabilidade da Comissão Organizadora.
CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
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