REGULAMENTO DO 15º TORNEIO DE PESCA – FESTA DO LAMBARI
PORTO VITÓRIA – PR MARÇO/2020

Art. 1: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1: Organização: PROVOPAR
1.2: Apoio: Prefeitura Municipal e JF Produções
2: DOS OBJETIVOS:
2.1: Divulgar o potencial turístico do Município de Porto Vitória, especialmente do
Parque Ambiental Recanto das cachoeiras.
2.2: Desenvolver e fomentar a pesca artesanal em nosso Município.
2.3: Desenvolver a consciência ecológica dos pescadores do município e dos turistas
através, principalmente, ao combate do uso de materiais e atitudes poluentes e
predatórias;
2.4: Desenvolver a integração entre os participantes
Art. 3: DA SUPERVISÃO:
3.1: A supervisão estará a cargo da Comissão Organizadora responsável pelo torneio.
Art. 4: DA PROGRAMAÇÃO:
4.1: O evento será realizado no dia 15 de março de 2020 (domingo):
a) Início a partir das 10:00 e seu término após uma hora de pesca.
b) Poderão participar do 15° Torneio de Pesca da Festa do Lambari, aqueles que
realizarem suas inscrições até a data do evento.
c) A premiação será realizada logo após o termino da competição;
d) A premiação será a seguinte:
CATEGORIA LIVRE:

CATEGORIA INFANTIL

1º Lugar – Troféu + R$ 500,00

1º Lugar – Troféu + R$ 150,00

2º Lugar – Troféu + R$ 300,00

2º Lugar – Troféu + R$ 100,00

3º Lugar – Troféu + R$ 200,00

3º Lugar – Troféu + R$ 50,00

4º Lugar – Troféu + R$ 100,00
5º Lugar – Troféu + R$ 50,00
e) Será permitido um acompanhante para os competidores da categoria infantil (até 12
anos), os quais poderão iscar os anzóis e retirar os peixes fisgados, após a retirada dos
mesmos do lago, bem como, serão responsáveis pela segurança dos competidores.

Obs: O acompanhante não poderá auxiliar o competidor no ato da captura do peixe.
f) A organização do evento vai disponibilizar espaço demarcado, não será permitido
pesca fora deste espaço.
g)A organização não vai disponibilizar cadeiras ou quaisquer outros equipamentos para
a pesca. Cada pescador é responsável pelos seus equipamentos.

Art. 5: DA COMPETIÇÃO:
5.1: A organização vai oferecer uma premiação em dinheiro + troféu de 1° a 5° lugar na
categoria livre e de 1º a 3º lugar na categoria infantil.
5.2: Serão vencedores aqueles que pescarem o maior nº de peixes, qualquer espécie, em
caso de empate prevalecerá o maior nº de lambaris pescados, persistindo o empate,
sorteio ou divisão dos prêmios (a critério dos competidores).
5.3: Os competidores optarão em levar para casa os peixes fisgados, ou devolve-los ao
lago, caso estejam vivos.
5.4: Cada competidor poderá fazer uso de somente um equipamento de pesca por vez, o
qual poderá ser substituído durante o torneio.
5.5: É de responsabilidade do competidor trazer seus equipamentos de pesca, iscas,
quirera ou outra isca para atrair os peixes (opcional) recipiente para armazenar os peixes
fisgados, .
5.6: Durante a pescaria deverá prevalecer o bom senso entre competidores, realizar o
arremesso sempre à frente do local onde estiver pescando, para evitar ao máximo o
cruzamento ou sobreposição de linhas arremessadas.
5.7: Os equipamentos de uso permitidos são:
a) Varas de qualquer tipo ou tamanho;
b) Iscas artificiais ou naturais de qualquer tipo;
c) Passaguá ou qualquer embalagem para recolhimento dos peixes.

Art. 6: DOS COMPETIDORES:
6.1: É dos competidores a obrigação de:
a) cumprir e fazer cumprir o regulamento;
b) fiscalizar a contagem dos peixes;
d) manter comportamento cortês perante os demais competidores, organizadores e
público presente;

6.2: Fica vetado aos competidores:
a) O uso de mais que um equipamento de pesca para fisgar o peixe.
b) jogar ou deixar lixo no lago ou em suas margens;
c) entrar no lago para qualquer finalidade.

Art. 7: DAS INSCRIÇÕES:
7.1: Local das Inscrições: As inscrições poderão ser feitas na Prefeitura Municipal de
Porto Vitória, com Juliano Schebesta (Kastor) e no dia 15/03 no local do evento.
7.2: A taxa de inscrição será de R$ 20,00 (vinte reais) por competidor para a categoria
livre e de R$ 10,00 (vinte reais) por competidor para a categoria infantil .

Art. 8: DAS AUTORIDADES E COORDENAÇÃO:
8.1: A comissão organizadora do 15º Torneio de Pesca da Festa do Lambari, designará
uma equipe para coordenação e orientação aos competidores e a competição, com a
função e autoridade para fazer cumprir este regulamento e aplicar as penalidades
cabíveis, decidindo todas as questões que lhe forem submetidas, sendo inapeláveis suas
decisões.
Art. 9: DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES:
9.1: - Os participantes concordam em autorizar o uso de suas imagens, som e voz em
qualquer tipo de mídia referente ao torneio.
9.2: A cargo da Organização, regulamento poderá ser alterado, desde que em tempo
hábil de comunicação aos participantes;
9.3: A organização não se responsabiliza por acidentes, perdas, roubos, ou quaisquer
tipos de danos materiais ou corporais ocorridos com os competidores, acompanhantes e
espectadores antes, durante e após o evento;
9.4: A Organização tem plenos poderes de adiar ou até mesmo cancelar o Evento por
motivos de fenômenos da natureza que impossibilitem a realização dos mesmos;
9.5: A comissão organizadora julgará os casos omissos do 15º Torneio de Pesca da
Festa do Lambari;
9.6: A efetivação da inscrição implica em que o participante conheça e concorde com
todo o conteúdo deste regulamento.
9.7: A efetivação da inscrição estabelece que os participantes conheçam e estejam de
pleno acordo com o conteúdo deste regulamento.
Porto Vitória, março de 2020.
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