COPA PEM 2019
Regulamento
INTRODUÇÃO
A COPA PEM 2019 é um circuito de disputa individual que se realizará ao longo de três etapas
revelando o campeão de pesca esportiva do tucunaré em Minas Gerais.
ART. 1: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 – A COPA PEM 2019 é um evento sem fins lucrativos que visa incentivar a competição na pesca
ao tucunaré, promover a união dos pescadores esportivos de todo Brasil e difundir a prática do
Pesque e Solte.
1.2 – O trabalho dos organizadores da COPA PEM 2019 é voluntário sem direito a proventos, no
entanto, poderão contratar com verba proveniente de patrocínios pessoal técnico especializado para
exercerem funções específicas durante os eventos.
1.3 – A COPA PEM 2019 é uma iniciativa do Projeto Pesca Esportiva Mineira.
ART. 2: DOS OBJETIVOS
A COPA PEM 2019 tem como objetivo principal a disseminação da pesca esportiva em nossa
região. Entre outros objetivos está a preservação ambiental, a divulgação do nosso esporte, a troca
de experiência com outros pescadores e a pesca consciente principalmente do nosso astro principal,
o Tucunaré.
ART. 3: DA PROGRAMAÇÃO
3.1 – A COPA PEM 2019 será formada por 3 (três) etapas independentes, sendo a Etapa de
abertura no Lago de Três Marias, na Cidade de Três Marias, no Clube Náutico Três Marias. A
segunda etapa será disputada na cidade de Formiga, no Lago de Furnas, no Clube Náutico
Furnastur. A Terceira e última etapa será disputada na cidade de Três Marias, no Clube Náutico
Três Marias, onde será conhecido o grande Campeão da Copa PEM 2019.
3.2 - Serão somados os pontos das 3 (três) etapas para determinar o campeão da COPA PEM
2019.
3.3 – A COPA PEM 2019 será exclusiva para torneios na forma de Pesque & Solte do tucunaré.
3.3 – Os integrantes da COPA PEM 2019 acatarão o regulamento oficial criado exclusivamente para
as etapas do Circuito.
ART. 4: TORNEIOS OFICIAIS
4,1 – Serão TRÊS torneios que formarão a COPA PEM 2019, sendo:
1ª etapa – 23 de Março de 2019 – Náutico Três Marias Iate Clube
2ª etapa – 21 de setembro de 2019 – Clube Náutico Furnastur
3ª etapa – 30 de novembro de 2019 – Náutico Três Marias Iate Clube
4.2 – A quantidade de etapas, bem como seu local, tanto quanto as regras que regem a COPA PEM
2019, poderão ser alteradas no decurso do evento, mediante aviso aos seus membros inscritos,

publicados na página oficial do evento no facebook, no site pescaesportivamineira.com.br e no
aplicativo PEM para Smartphones.
4.3 – Os Participantes, ao se inscreverem nas etapas da COPA PEM 2019, concordam em usar
todos os materiais promocionais criados para o evento, bem como de seus eventuais
patrocinadores.
ART.5: DAS EQUIPES
5.1 – A primeira etapa será disputada por equipes pré-formadas, entre 2 ou 3 pescadores. Nas
demais etapas, as equipes serão formadas um dia antes do evento através de sorteio. Essa
formação se dará com o Capitão, dono da embarcação, mais dois pescadores que serão sorteados
para compor a equipe em cada etapa.
5.2 – Os competidores irão para disputa em cada etapa como uma equipe que foi formada em
sorteio (exceto a 1ª etapa que será com equipe pré-formada) e cada integrante irá pontuar
individualmente para o circuito. EX.: Equipe Campeã somará 100 pontos e cada competidor somará
também 100 pontos individualmente.
5.3 – Excepcionalmente em algumas etapas uma ou mais equipes terão que ser formadas somente
por dois pescadores, o que será definido através de sorteio, obedecendo a motorização de cada
embarcação. As embarcações de motorização menor serão as que entrarão nesse sorteio.
5.4 – Em caso do não comparecimento por qualquer motivo de alguma embarcação já inscrita no
evento após já realizado o sorteio das equipes, o (os) competidor (es) que fizeram a inscrição por
último cederão seu lugar aos competidores da equipe em que a embarcação seria usada.
5.5 – Será premiado o competidor que capturar o maior Tucunaré de todas as etapas da COPA
PEM 2019. Havendo empate, levará o prêmio o competidor que somou mais pontos durante o
circuito, e ainda assim persistindo o empate levará o premio o competidor que capturou o 2º maior
peixe durante todo o Circuito.
5.6 – As etapas em que o número de embarcações for insuficiente, algum ou alguns competidores
poderão ser impedidos de participar. O critério para esse impedimento será a data e hora da
efetivação da inscrição, ou seja, será impedido de participar o competidor, ou os competidores que
fizerem a inscrição por último. Será divulgado na página oficial da COPA PEM 2019, no Site
www.pescaesportivamineira.com.br e no aplicativo da PEM para Smartphones a data e o horário da
abertura das inscrições. Só não estarão sujeito a esse impedimento os capitães das equipes que
são os donos das embarcações.
5.7 – Será considerado o Campeão da COPA PEM 2019 o competidor que somar mais pontos nas 3
etapas.
5.8 – Durante a realização de cada etapa as embarcações deverão manter uma distância mínima de
50 metros aproximados umas das outras.
5.9 - O Torneio será exclusivamente do Tucunaré, onde será obrigatório o pesque-e-solte
consistindo em pesca embarcada, na modalidade de arremesso; não será permitida a pesca
desembarcada.
5.10- Os equipamentos de uso permitidos são:
a) Ecobatímetro e/ou GPS; b) Carretilhas, molinetes ou fly de qualquer tipo, tamanho ou peso,
carregados com linhas de diâmetro livre; c) Iscas artificiais de qualquer tipo; d) Varas de qualquer
tipo ou tamanho, não havendo limites de varas montadas na embarcação; e) Puçá para
recolhimento do peixe. É proibido o uso de isca viva.
5.11 – O horário da largada de cada etapa será definido na véspera da competição e deverá ser

seguido sob pena de desclassificação sumária da equipe naquela etapa. No horário marcado para
largada todas as embarcações e competidores já deverão estar prontos para receber a régua e o
Selo COPA PEM de Autenticidade, que será usado para medir e fotografar os peixes da equipe;
ART. 6: - DA MEDIÇÃO DOS PEIXES
6.1 – Serão computados durante cada etapa 4 peixes acima de 30 (trinta) centímetros.
6.2 – Cada peixe capturado deverá ser colocado sobre uma régua que será previamente distribuída
aos competidores e fotografado de cima para baixo de forma que fique o mais nítido possível sua
medida. O peixe deve ser colocado por cima da régua com sua boca FECHADA no zero. O peixe
deverá ser fotografado com a boca FECHADA no 0 (zero) da régua e com coma barriga de frente
para quem estiver fotografando. A foto deverá ser tirada de forma a enquadrar perfeitamente o peixe
facilitando assim a aferição pela COMISSÃO DISCIPLINAR. Após ser fotografado o peixe deverá
ser solto imediatamente preservando assim sua integridade.
6.3 - Cada peixe capturado deverá ser fotografado com o SELO COPA PEM DE AUTENTICIDADE
por cima de seu corpo afim de evitar apresentação de fotos tiradas em outras ocasiões. O SELO
COPA PEM DE AUTENTICIDADE será entregue ao capitão de cada equipe momentos antes da
largada. Não serão validadas as fotos de peixes que estiverem sem o SELO COPA PEM DE
AUTENTICIDADE.
6.4 – Na entrega das fotos a COMISSÃO DISCIPLINAR cada equipe só poderá apresentar no
máximo 4 (quatro) fotos.
6.5 – A medida do peixe será aferida e validada somente pela COMISSÃO DISCIPLINAR não sendo
aceito qualquer tipo de reclamação ou questionamento.
6.6 – A foto do peixe que deixar dúvida de sua medida será avaliado e a COMISSÃO DISCIPLINAR
que decidirá sua medida, sem direito a reclamação ou questionamento do competidor.
6.7 - Ao final de cada etapa será entregue ao capitão de cada equipe uma lista com a medida dos
peixes de todas as equipes. As fotos de todos os peixes medidos serão postadas na página oficial
da COPA PEM 2019 para conferência de todos os competidores.
6.8 – O critério de pontuação será feito pelo sistema linear com o fator multiplicador de 10% (dez por
cento) considerando duas casas decimais conforme exemplo abaixo:
Peixe de 35 cm = Comprimento linear x fator multiplicador 10% (35cm x 3.5 =122.50 pontos).
Peixe de 40cm = comprimento linear x fator multiplicador 10% (40cm x 4.0 = 160.00 pontos).
Peixe de 52.5cm = comprimento linear x fator multiplicador 10% (52.5cm x 5.25 = 275.63 pontos).
Peixe de 62.7cm = comprimento linear x fator multiplicador 10% (62.7 x 6.27 = 393.13 pontos).
6.9 – A equipe que somar mais pontos seguindo esses critérios será considerada campeã da etapa
e cada competidor somará 100 pontos individualmente para o Circuito. As equipes subsequentes
receberão pontos proporcionais em relação à equipe campeã da etapa.
Exemplo:
Equipe Campeã da ETAPA somou 450,00 pontos na etapa e recebeu 100 pontos para a COPA. A
equipe segunda colocada somou 400,00 na Etapa e receberá 88,88 pontos.
450 ---- 100 pontos
400 ---- X
X = 88,88 pontos
6.10 – Em caso de empate, vencerá o competidor que tenha mais colocações próximas ao primeiro
lugar, persistindo o empate, vencerá o competidor que participou do maior número de etapas e

ainda persistindo o empate será considerado campeão o competidor que durante A COPA PEM
2019 tenha capturado o maior peixe.
6.11 – Na terceira e última etapa os competidores com chances matemáticas de serem campeões
serão separados na hora do sorteio para não saírem juntos na mesma equipe acirrando ainda mais
a disputa.
ART. 7: CÓDIGO DE CONDUTA DO PESCADOR
Parágrafo único – Cada competidor compromete-se a informar imediatamente a comissão julgadora
qualquer violação ou infração de quaisquer regras do torneio. Deixar de relatar violações do
regulamento pode ser motivo de desclassificação. Toda irregularidade deve ser comunicada aos
organizadores, os quais tomarão as medidas disciplinares cabíveis.
ART. 8: COMISSÃO DISCIPLINAR
8.1 – A COPA PEM 2019 terá uma COMISSÃO DISCIPLINAR, composta por um juiz fixo, nomeado
pela COMISSÃO ORGANIZADORA, e um juiz auxiliar que será designado na véspera de cada
etapa junto com o sorteio das equipes.
8.2 – O juiz fixo será escolhido entre os membros da COMISSÃO ORGANIZADORA.
8.3 – O juiz auxiliar será um voluntário que poderá ou não ser competidor e terá como função fazer a
auditoria na avaliação das fotos de cada equipe e também no sorteio das equipes.
ART.9: COMISSÃO ORGANIZADORA
9.1 – A COPA PEM 2019 terá uma COMISSÃO ORGANIZADORA, soberana em todas as decisões
disciplinares cabíveis a cada caso. Constatadas quaisquer irregularidades seus componentes
determinarão as penalidades que poderão ser: advertência, suspensão, perda de pontos de etapas
ou desclassificação do competidor.
9.2 – Os componentes da COMISSÃO organizadora são:
- JUNIOR ESTRADA
- DOUGLAS RINCO
- CARLOS EDUARDO
- EDSON MARQUES
- RODRIGO DALDEGAN
- LUIZ EDUARDO
-GABRIEL ALKMIM
-LUCAS ALKMIM
-LUCAS EDUARDO
9.3 – A COMISSÃO ORGANIZADORA não se responsabiliza por condutas dos participantes
contrárias as normas de pesca vigentes no Brasil. Os competidores devem se informar e obedecer
ás determinações legais referente à licença de pesca embarcada, registro da embarcação,
habilitação do condutor, uso obrigatório de colete salva vidas, condução da embarcação sob efeito
de álcool ou substância entorpecente, itens de segurança e demais requisitos legais.
9.4 – A COMISSÃO ORGANIZADORA não se responsabiliza por perdas, roubos ou qualquer tipo de
danos materiais, morais ou pessoais, que por ventura venha a ocorrer aos competidores ou
espectadores, antes, durante ou após as etapas.
ART.10: MEIOS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO
10.1 - Os competidores se comprometem a acompanhar semanalmente a página oficial da COPA

PEM 2019 no Facebook, o site www.pescaesportivamineira.com.br e o aplicativo da PEM para
Smartphones, locais destinados para publicação de informações (alterações, avisos, comunicados,
convocações, tabela de classificação e pontuação, relato das etapas, dentre outros).
10.2 – Ao publicar qualquer informativo nesses canais de comunicação, a Comissão Organizadora
presume que todos os competidores foram formalmente notificados, razão pela qual, nenhum deles
poderá alegar desconhecimento das informações expostas.
10.3 – Os competidores e todos os envolvidos direta ou indiretamente na COPA PEM 2019,
concordam e autorizam o uso de suas imagens e som de voz em qualquer tipo de mídia ou peças
promocionais relacionadas ao evento, ou, em qualquer outra divulgação de torneios, como também
para a divulgação da Pesca Esportiva por qualquer meio ou qualquer época.
ART. 11: DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 – A COPA PEM 2019 um evento amador, organizado por meio da manifestação da vontade e
colaboração de todos os pescadores esportivos envolvidos no evento. O seu regulamento poderá
ser ajustado e aprimorado, de acordo com a necessidade, após cada etapa durante o decorrer do
ano de 2019. Todo e qualquer ajuste será publicado nos canais de comunicação da COPA PEM,
vigorando a partir de então.
11.2 – A COPA PEM 2019 deseja a todos os competidores ótimas pescarias e confraternizações,
que as etapas possam servir de momentos para celebrações, conquistas de novas amizades e
repasse de técnicas.
O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 28/02/2019

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A 1ª ETAPA
Programação:


Dia 22/03/2019 (Sexta-feira): Confraternização, Leitura do Regulamento e
Torneio de Arremesso.
Local: Restaurante Rei do Peixe – BR040 s/n (debaixo da ponte)
Horário: a partir das 19:00hs



Data: 23/03/2019 (Sábado): Torneio de Pesca
Local da Largada: Náutico Três Marias Iate Clube
Hora da Largada: a partir das 07:00hs e entrega da régua oficial do torneio
Término da Prova: 17:00hs (sem tolerância)
Aferição das fotos (peixes): 17:30 às 19:00 no palco do Náutico Três Marias Iate
Clube
Premiação: a partir das 19:00hs no palco do Náutico Três Marias Iate Clube

Informações Gerais:





O tamanho mínimo dos peixes validados será de 30cm.
Receberão os brindes sorteados apenas as pessoas presentes na hora do
sorteio;
As equipes que retornarem ao ponto de largada/chegada após as 17:00 serão
desclassificadas;
Só serão validadas as fotos dos peixes capturados pela equipe mediante a
devolução da régua oficial do torneio;

