
  
CLUBE NAVAL DA NAZARÉ 

 
 
 

2º CONCURSO DE PESCA DE ALTO MAR 
 

REGULAMENTO 
 
 

 ARTIGO 1º  
(ÂMBITO DA PROVA)  

  
1. A presente prova de pesca em barco fundeado, é aberta a todos os pescadores 

inscritos por Clubes ou Associações, ou inscritos a nível individual. 
  
  
2. A esta competição podem concorrer atletas nas seguintes categorias e escalões: 
  

� Juvenis masculinos e femininos (dos 12 aos 16 anos), desde que acompanhados 
por um adulto (encarregado de educação ou indicado por este) responsável pela 
segurança dos mesmos; 

� Seniores masculinos (mais de 16 anos); 

� Seniores femininos (mais de 16 anos); 
                
3. Para a inscrição dos juvenis, devem os encarregados de educação, dirigir-se ao clube, 

onde serão dadas todas as indicações para a inscrição.  
  
4. Neste escalão é obrigatório o uso de colete de salvação durante toda a prova 
  

ARTIGO 2º 
(INSCRIÇÕES) 

  
1. Os atletas que queiram participar neste Torneio, têm que fazer a sua inscrição no 

Clube Naval da Nazaré, através dos seus clubes equipas ou associações, ou ainda a 
nível individual e sempre dentro do prazo estabelecido. Todos terão de estar 
munidos com licença de pesca válida para a pesca embarcada. 

   
2. O pagamento das inscrições, deverá ser feito até ao prazo limite para as mesmas, 

salvo indicação em contrário. Sendo que no acto da inscrição, ser-lhe-á exigido uma 
percentagem para sinalizar a mesma. 

  
 3. Aquando da inscrição, deve o atleta indicar se pertence a alguma equipa. 
 
  
 

ARTIGO 3º 
(DEFINIÇÃO DE SORTEIO) 

  
1. O Sorteio é definido tirando à sorte o número correspondente a cada uma das 

embarcações envolvidas nas provas. 
   
2. Imediatamente a seguir é efectuado o sorteio dos atletas distribuindo-os pelas 

embarcações já sorteadas. 
  
 3. Se o arrais de qualquer embarcação envolvida na competição for atleta, este será 

retirado do sorteio e integrará o corpo de atletas da embarcação que irá tripular. 
  
4. No caso dos atletas juvenis, estes serão sempre sorteados anexados com o 

responsável pela sua segurança.    
  
   
 5. O sorteio far-se-á em local e data constantes do Programa da Prova. 
  
 6. O resultado final do sorteio deverá ser afixado pela Direcção de Competição, de forma 

a facultar a sua leitura e apontamento pelos Delegados dos Clubes.  
  
 
 7. Ao sorteio poderão estar presentes todos os atletas e Delegados dos Clubes, assim 

como os membros da Direcção de Competição, sendo o sorteio de responsabilidade 
da Direcção de Competição. 

 
  

ARTIGO 4º 
(COMISSÁRIOS DE BORDO) 

  
  
1. Os Comissários de Bordo são designados pela Direcção de Competição de entre os 

atletas distribuídos por cada embarcação. 



  
 2. Dentro da embarcação o Comissário de Bordo fará o sorteio não permitindo que dois 

atletas do mesmo clube fiquem juntos. Após o sorteio de distribuição dos lugares 
pelos atletas, nomeará um Comissário adjunto de entre os atletas que se situem no 
oposto ao lugar em que se encontra, para a existência de um Comissário em cada 
borda da embarcação. O Comissário de Bordo terá que ter a preocupação de não 
nomear um atleta do Clube ou equipa a que pertence. 

   
 
  
 3. Quando numa embarcação o número de atletas for em número impar, cabe ao nº 1 o 

bico da proa. Antes do início do sorteio, o Comissário terá que verificar as condições 
para o exercício da pesca e deverá decidir se o atleta vai pescar a bombordo ou a 
estibordo, não podendo pescar nos dois lados. 

   
4. O início ou a paragem da prova é de responsabilidade dos Comissários de 

Bordo, respeitando os horários da prova e regulando-se sempre pelo seu 
relógio. 

  
 
5. O Comissário de Bordo e o Adjunto recolherão, no final da prova, o peixe capturado 

pelos atletas, a fim de ser medido, contado e separado o maior exemplar. 
  
 
 6. Cada Comissário medirá, contará e separará o maior exemplar do peixe pescado pelo 

outro Comissário, na presença dos outros atletas. 
 
6.1 O maior exemplar é sempre a espécie mais pontuada, mesmo que este seja de 

tamanho inferior a outra espécie menos pontuada. 
 
 
 7. Todo o peixe deve ser medido com a boca fechada, mesmo que para o efeito tenha 

que se forçar a mesma. 
  
 8. Após a conclusão da medição, contagem da pontuação geral das diferentes espécies 

do pescado, os Comissários devem entregar o pescado ao atleta respectivo, ficando 
o mesmo à guarda e responsabilidade do próprio atleta. 

 
9. Os Comissários de Bordo não podem permitir que algum atleta os induza a não 
cumprirem o presente Regulamento ou a infringirem as ordens e/ou regras estabelecidas 
pela Direcção de Competição. 
   

10. Os Comissários de Bordo, assim como os atletas, devem se necessário incitar o 
Mestre da embarcação a cumprir as regras estabelecidas, caso se verifique alguma 
situação de comportamento não regulamentar ou não desportivo. 

  
 11. O Comissário de Bordo deverá efectuar o sorteio de moeda ao ar para desempate de 

qualquer anomalia que não obtenha o acordo da maior parte dos atletas, ao se 
verificar a necessidade deste sorteio o comissário deverá suspender a prova, o 
tempo para a resolução deste sorteio com vista à resolução da anomalia ou 
discordância, não poderá ser adicionado ao tempo de duração da prova. 

  
 

ARTIGO 5º 
(EMBARCAÇÕES) 

                                                                                            
1. As embarcações envolvidas nesta competição devem possuir toda a documentação em 

ordem e estarem dotadas dos meios de segurança e salvamento legais e 
adequados. 

   
2. A Direcção de Competição poderá fazer participar qualquer outro tipo de embarcação, 

nomeadamente profissionais, marítimo turísticas e embarcações particulares de 
recreio.  

  
 3. Em prova as embarcações envolvidas terão de manter uma distância entre si de pelo 

menos 50 metros.  
 
 

ARTIGO 6º 
(DURAÇÃO E LOCAL DA PROVA) 

  
1. O tempo de duração da prova em acção de pesca é de cinco (5) horas. 
  
 2. De acordo com o horário e Programa da Prova haverão paragens para rotação de 

lugares, conforme o esquema na posse do Comissário de Bordo. Para este efeito 
a embarcação terá que estar parada.    

  
 3. Se a meio da prova a embarcação estiver a mudar de percurso, o intervalo previsto 

será efectuado após a sua paragem. 
 
4. O local da prova é a área assinalada em mapa anexo e de posse do comissário que o 

deverá mostrar ao arrais da embarcação. 
 
 



ARTIGO 7º 
(CONCENTRAÇÃO E EMBARQUE) 

  
1. A concentração dos atletas far-se-á de acordo com o estabelecido no Programa da 

Prova. 
  
 2. Nenhum atleta pode ausentar-se do local da concentração sem informar previamente 

o respectivo Comissário de Bordo. 
  
 3. A saída das embarcações, após embarque de todos os atletas, é efectuada de acordo 

com o horário do Programa da Prova ou por decisão da Direcção de Competição. 
Depois do sinal de partida, nenhum atleta que ocasionalmente se tenha atrasado, 
pode entrar na embarcação para competir. 

  
4. Se for verificado que no acto de embarque falta uma das embarcações sorteadas, os 

atletas a ela adstritos deverão ser distribuídos pela embarcação de reserva. Se já 
tiver sido efectuado o sorteio dos lugares nas embarcações, o Comissário de Bordo 
fará um outro considerando o(s) novo(s) atleta(s).  

  
 5. Caso não exista a embarcação de reserva ou verificando-se que a mesma não possui 

o número de lugares suficientes, os atletas deverão ser distribuídos pelas outras 
embarcações, se a segurança e lotação assim o permitirem. 

  
Se mesmo assim a situação não for resolvida, os atletas da embarcação em falta 
farão a prova noutro dia, ficando as classificações suspensas até à realização da 
mesma, ou se aceitarem, serão reembolsados da importância dispendida. 
  
 

ARTIGO 8º 
(ACÇÃO DE PESCA) 

  
1. Por acção de pesca entende-se toda a acção de qualquer atleta, desde a sua entrada 

até à sua saída da embarcação. 
  
 2. Cada atleta deve, antes da prova, familiarizar-se com as espécies e tamanhos 

mínimos autorizados a pescar  
  
  

ARTIGO 9º 
(ACÇÃO DO ATLETA) 

  

1. A fim de se preservar o meio ambiente é expressamente proibido lançar à água 
objectos não bio degradáveis, tais como garrafas, plásticos, metais, etc. etc. 

   
2. Os equipamentos de pesca e captura devem ser colocados e manejados na 

embarcação de forma a evitar que os outros atletas sejam incomodados. 
  
3. A captura de um peixe tem prioridade. Os outros atletas não devem estorvar a acção 

do atleta que ferrou o peixe. 
  
4. O lançar da cana é interdito, embora seja permitido o balanceamento, desde que não 

interfira com a acção de pesca dos outros atletas. 
   
5. Quando em acção de captura (o puxar para si), o atleta não deve usar outra fonte de 

energia senão a sua força muscular e a energia da elasticidade da cana.  
  
 6. Na luta com o peixe não é permitido aceitar outra ajuda até que o mesmo se encontre 

ao alcance do xalavar ou do bicheiro. A tripulação e os Comissários de Bordo podem 
ajudar os atletas a fisgar o peixe, assim como um colega de competição se este o 
autorizar. 

   
 7. Os peixes capturados deverão ser conservados em recipientes, tais como sacos e/ou 

baldes, ou outros que eventualmente sejam fornecidos pela Direcção de Competição 
ou que o atleta possua. 

  
 

ARTIGO 10º 
(MATERIAL A UTILIZAR) 

  
1. É obrigatória a pesca com a cana e carreto. 
  
 2. O comprimento das canas é de livre escolha, não podendo no entanto ser inferior a 

setenta centímetros. 
  
 3. O atleta pode ter uma ou mais canas a bordo, mas somente uma delas pode estar 

montada para a acção de pesca. 
  
 
 
 
 4. O género de carreto é de livre escolha, desde que não seja de tracção eléctrica. 
   



5. Como corpo de linha podem utilizar-se linhas monofilamentos e/ou multifilamentos. 
Como corpo de linha entende-se toda a linha ou fio enrolados no tambor do carreto. 

  
 6. O tenso pode ser feito em fio metálico, nylon ou multifilamento. 
   
7. Só pode ser utilizado o tenso que está em acção de pesca. Os tensos de reserva 

devem estar guardados na caixa de pesca. Tenso, estralho e pescas são termos 
usados vulgarmente para indicar a ponta da linha ou fio em que se encontra(m) o(s) 
anzol(ois). 

  
 8. Só podem ser utilizados um máximo de três (3) anzóis simples simultâneamente. 
  
9. É permitido utilizar materiais atraentes, tais como colheres luzentes, pérolas e plumas 

coloridas, peças fluorescentes, etc., etc.. 
  
 10. São permitidos equipamentos para puxar o peixe capturado, como o xalavar (ganha-

pão) e/ou bicheiro. 
  
11. O equipamento de cada atleta deve compreender utensílios para desferrar, dominar 

e medir o peixe. Assim deve prevenir-se com desembuchador, faca, corta unhas, 
pano para as mãos, tesoura e (ou) alicate. É aconselhável levar um recipiente 
próprio para acomodar o peixe e um saco extra para acomodar peixes perigosos ou 
esguios como: Moreias, safios, peixes aranha, etc.. 

  
 12. Os atletas que ocupem postos na proa das embarcações devem utilizar chumbos 

pesados, podendo o peso mínimo variar segundo a profundidade e a corrente da 
água, sempre com a preocupação de os outros atletas não serem incomodados. 

  
 13. Os atletas com lugares na ré das embarcações, deverão utilizar chumbos mais 

ligeiros. 
  
 
 

 ARTIGO 11º 
(ISCOS E ENGODOS) 

  
1. Só poderão ser utilizadas iscos naturais. A quantidade e qualidade destas é de livre 

escolha. 
  
 
 2. Não é permitido o uso de qualquer aditivo, com excepção do sal. 
  

 3. A Direcção de Competição poderá criar uma Comissão para analisar iscos com 
suspeitas de conterem aditivos proibidos. 

  
 4. Esta Comissão será formada por três elementos, que poderão ser atletas ou 

individualidades de clubes diferentes ou por uma entidade particular de reconhecida 
credibilidade (biólogo). 

   
5. A recolha de amostras para análise será efectuada em recipiente próprio, pelo 

comissário ou por qualquer elemento da Comissão de análise, em qualquer momento 
da prova. 

  
  
6. Depois de concluída a análise pela respectiva Comissão, será elaborado um relatório. 
  
 7. Caso a Comissão de análise considere positiva, poderá o atleta solicitar análise 

laboratorial comprovativa, sendo caucionada com um depósito de € 100.00. 
  
8. Se em laboratório se confirmar a análise positiva, o atleta suportará todas as despesas 

daí inerentes. Sendo negativa será devolvido o valor em caução. 
  
 9. Em caso positivo será o atleta desclassificado e ficará impedido de concorrer em 

futuras provas organizadas pelo Clube Naval da Nazaré. 
 
10. Não é permitido engodar. 
 
 
 
 

ARTIGO 12º 
(MUDANÇA DE LOCAL) 

  
1. As embarcações podem, dentro da área da prova, mudar de pesqueiro. 
  
 2. A mudança de pesqueiro só será efectuada após acordo da maior parte dos atletas, 

sendo feita logo que todos os atletas tenham a linha fora de água. Em caso de 
empate na decisão, o Comissário deverá proceder a sorteio de moeda ao ar conforme 
descrito no nº 12 do Artigo 4º. 

 
  
 3. O tempo decorrente da mudança de pesqueiro não poderá ser adicionado ao tempo de 

duração da prova. 
   



4. Após a mudança de pesqueiro, a embarcação terá que permanecer nesse local pelo 
menos 30 minutos, a não ser que nova mudança seja decidida por unanimidade. 
Neste período poderão, por decisão maioritária, dar ou colher cabo dentro das 
condições estabelecidas neste regulamento. 
  

 5. O acto de dar ou colher cabo não é permitido. 
 
  

ARTIGO 13º 
(ADMISSÃO DO PEIXE À CLASSIFICAÇÃO) 

  
1. Para ser admitido à classificação o peixe tem que ser picado pelo anzol e entrar na 

embarcação nessa condição. Se o peixe no acto de captura desferrar e cair fora 
da embarcação, como por exemplo plataforma de banhos, não é admitido à 
classificação. 

  
 2. Se um peixe for picado com um anzol no corpo e não na boca e se não tiver havido 

um enganchamento intencional e evidente, o mesmo será admitido para classificação. 
  
 3. Se um peixe tiver na boca vários anzóis pela acção de pesca de um atleta, é admitido 

para a classificação.    
  
 4. Se um peixe for picado na boca pelo anzol de um atleta e em seguida for picado pelo 
equipamento de outro atleta, é admitido para a classificação do atleta cujo anzol se 
encontre na boca do peixe. 
  
 5. Os peixes capturados aquando do puxar da linha na altura da mudança de posição na 

embarcação, ou ao sinal do fim da prova são admitidos para classificação. 
  
6. O peixe admitido para classificação deve estar em bom estado de conservação e 

limpo, previna-se com um balde, uma lata, ou um saco de rede para esse fim. 
  
7. Qualquer anomalia verificada num peixe que possa implicar uma eventual 

desclassificação, terá que ser imediatamente transmitida pelo atleta ao Comissário 
de Bordo (ex.- um peixe com cauda cortada). 

  
 
 8. Quando houver discordância entre o atleta e o Comissário de Bordo, no que diz 

respeito à medida ou à determinação da espécie de um peixe, este será transportado 
para terra num saco em separado em exclusiva responsabilidade do atleta, ficando 
este sujeito às sanções previstas no n.º5 do artº 15.   

   

9. Os atletas são obrigados a efectuar uma pré-selecção do pescado a entregar aos 
Comissários de Bordo para efeitos de medida, contagem e separação do maior 
exemplar. 

 
ARTIGO 14º 

(DISPOSIÇÕES GERAIS) 
  
1. Na dificuldade de identificação de um peixe o atleta deverá ter o seguinte procedimento: 
  

a) solicitar ao Comissário de  Bordo e posteriormente ao Mestre da embarcação a 

identidade do peixe; 

b) caso de mantenha a dúvida, o Comissário de Bordo registará a dificuldade 

no seu relatório, o peixe será marcado e em terra a Direcção de 

Competição decidirá. 

  
2. A pesca não é admitida antes e depois do sinal de começo e paragem, sob pena de 

desclassificação, excepto para detecção de pescado. 
   
3. Os peixes capturados aquando da detecção de pescado ou durante a prova terão de 

ser devolvidos ao mar, se não tiverem as medidas mínimas exigidas pela Lei.  
  
    No caso de estarem dentro da legalidade e se forem capturados aquando da detecção 

de pescado, tem de se lhes cortar a barbatana caudal, não podendo ser admitidos 
para a classificação.     

 
  

ARTIGO 15º 
(DESCLASSIFICAÇÕES e PENALIZAÇÕES) 

  
1. Se um peixe tiver dois ou mais anzóis na boca, mas de atletas diferentes, será 

desclassificado. 
  
 2. Partes de peixe não são admitidos, sob pena de desclassificação. 
 
  
 3. O enganchamento intencional e evidente do peixe capturado implica a 

desclassificação do atleta. 
   



 4. O atleta que por discordância com o Comissário de Bordo na medida ou 
determinação da espécie de um peixe e apresentando à classificação sob sua 
responsabilidade, será desclassificado caso a Direcção da Competição não lhe der razão. 
  
5. O atleta que antes do final da prova e sem razão válida e sem conhecimento do 

Comissário de Bordo desmonte o seu equipamento e interrompa a prova será 
desclassificado, excepto se isto acontecer por razões de força maior, (ex. enjoo). 

  
  
6. Os atletas que causem distúrbios por efeito de absorção de bebidas alcoólicas, 

drogas estupefacientes e outros produtos similares, serão eliminados da 
prova e desclassificados. 

   
7. O atleta que capture um só peixe e desde que o mesmo tenha a medida legal, deve 

apresentá-lo para classificação. 
 
8. É expressamente proibida a troca de pescado entre os concorrentes, mesmo que essa 

espécie não seja pontuável. Porem, depois de o peixe de todos os competidores 
estar medido, o pescador fará do seu peixe o que bem entender, tendo sempre em 
mente, que o peixe sem medida mínima de lei tem de ser devolvido à água, se 
possível em boas condições para poder sobreviver. 

 
 

ARTIGO 16º 
(ANOMALIAS) 

  
1. A Direcção de Competição pode decidir a paragem de uma prova desde que 

verifique a existência de más condições atmosféricas, de factores de 
insegurança ou motivos de outra ordem julgados importantes para essa 
tomada de decisão. 

  
 2. A paragem da prova deve ser efectuada ao mesmo tempo em todos os locais de 

competição, porém o comissário terá em primeira instância de se regular pelo seu 
relógio, por este facto, é natural existirem ligeiros desfasamentos. 

  
 3. A existência de uma anomalia numa embarcação não implica a anulação da prova em 

curso. Se por motivo da anomalia a embarcação tiver que regressar, o Mestre e a  
 
Direcção de Competição decidirão, em conjunto, da possibilidade da embarcação voltar 

a sair para terminar a prova.     
  

 4. A Direcção de Prova poderá considerar para efeitos de classificação as capturas 
efectuadas na embarcação com anomalia, desde que esta tenha cumprido mais de 
metade do tempo de duração da prova.  

 
 

ARTIGO 17º 
(MEDIÇÃO E CONTAGEM DO PESCADO) 

 
1 -  A medição, contagem e consequente pontuação será efectuada a bordo da 

embarcação pelo Comissário e seu adjunto. 
 
2 – Após apuramento da pontuação o atleta e o Comissário deverão assinar a ficha de 

capturas. 
 
3 – Após a chegada das embarcações, a Direcção de Competição estará reunida durante 

um período de 30 minutos, para o seguinte desempenho: 
 - Recepção das pastas e respectivos documentos. 
 - Expor duplicados das fichas de captura de todas as embarcações para consulta 

dos Delegados dos Clubes. 
 - Receber qualquer reclamação que os Delegados entendam por bem formalizar.  

 
 
 

ARTIGO 18º 
(PROTESTOS) 

  
1. Os Delegados dos Clubes, ou os pescadores individuais, podem efectuar 

protestos por alguma irregularidade que julguem ter sido cometida. 
  
2. O protesto deve ser apresentado por escrito e entregue à Direcção de 

Competição até uma hora depois da chegada das embarcações. Deverá ser 
devidamente fundamentado, datado e assinado pelo Delegado do Clube e (ou) pelo 
pescador. 

  
 3. O protesto deve ser caucionado com o depósito de 50,00 Euros, que será restituído se 

a fundamentação do protesto for considerada.  
   
4. O protesto será analisado pela Direcção de Competição. 
 
  
 
 



 
ARTIGO 19º 

(RESPONSABILIDADES) 
  
1. Em circunstância alguma os atletas podem pedir responsabilidades à Direcção 

de Competição por qualquer acidente ocorrido antes, durante ou depois da 
prova. 

  
 2. Estragos, danos materiais e até morais, a bordo das embarcações, assim como 

eventuais actos de indisciplina, serão de exclusiva responsabilidade de quem os 
cometa. A Direcção de Competição não responde ou se responsabiliza pelo 
acontecido. 

  
 3. O Comissário de Bordo registará no relatório que entregará à Direcção de 

Competição as incidências verificadas. 
   
4. A Direcção do Clube Naval da Nazaré ao abrigo dos Estatutos efectuará as 

necessárias diligências sobre o assunto. 
 
  

ARTIGO 20º 
(CLASSIFICAÇÕES e DESEMPATES) 

  
1. Nas classificações gerais finais, haverá as seguintes classificações: 
  

a) Classificação de TODOS os atletas envolvidos na prova; 

b) Classificação do escalão juvenil; 

c) Classificação do escalão sénior feminino; 

d) Classificação pelo maior exemplar; 

e) Classificação por equipas; 

    f) Classificação pelo maior nº de exemplares; 
 

    g] Classificação da melhor embarcação; 
 
  

2. A classificação por equipas é obtida pela soma da pontuação dos quatro atletas que 
compõem a respectiva equipa. 

  
 3. Classificação individual na prova (desempate): 
  

Caso se verifique empate no número/lugar, ficará à frente: 
  
      a) O  atleta que tenha pescado o maior número de exemplares; 

  
Se ainda assim se mantiver o empate, ficará à frente; 
  
      b) O atleta que tenha  pescado o maior exemplar; 
Se mesmo assim persistir o empate, proceder-se-á a sorteio.  
   
4. Classificação final equipas (desempate):  
  
Caso se verifique empate na classificação final por equipas, ficará à frente: 

     
a)    O maior nº de exemplares obtidos pela soma dos 4 atletas que compõem 
cada equipa; 

  
Se mesmo assim persistir o empate, ficará à frente: 
  

b) A equipa que tenha capturado os maiores exemplares dos 4 atletas que 
compõem cada equipa; 

  
  
5. Aos atletas que não apresentem peixe à medição e controle de pescado, a sua 

classificação será efectuada através da seguinte fórmula: 
                           
         G - F   + F                      G = número de atletas inscritos na prova 
            2                                F = número de atletas com peixe 
  
     
6. Os arredondamentos classificativos serão feitos sempre por defeito, beneficiando o 

atleta. 
  
  
7. Aos atletas que faltarem à prova é atribuído o lugar igual ao número total de atletas 

inscritos, mais dez lugares. 
  
  
8. Aos atletas desclassificados, é atribuído o lugar igual ao número total de inscritos, mais 

vinte lugares. 
 
9. A classificação da melhor embarcação, será encontrada somando a pontuação de 4 

dos competidores que se encontrem na mesma e que apresentem a maior 



pontuação. O desempate ocorrerá utilizando a mesma fórmula descrita no ponto 7 
deste artigo. 

 
 

PONTUAÇÃO E BONIFICAÇÕES 
 

ESPÉCIE / PONTUAÇÃO 
 
Grupo 1 
 
Garoupa, Dentilha, Andorinha, Ruivo, Bodião,    
Salmonete, outros              
10 Pontos 
 
Grupo 2 
 
Faneca, Congro                                                                    
15 Pontos 
 
Grupo 3 
 
Ferreira, Salema, Sargo, Badejo, Moreia, Besugo, Viúva                                      
40 Pontos 
 
Grupo 4 
 
Choupa, Areeiro, Linguado, Rodovalho, Solha, Robalo,                            
50 Pontos 
Robalo-Baila 
 
Grupo 5 
 
Bica, Sargo Veado, Goraz                                                      
60 Pontos  
 
Grupo 6 
 
Dourada, Capatão, Pargo, Corvina, Dentão                        
80 Pontos 

 
 

Serão bonificados os exemplares das seguintes espécies:  

 
 

Pargo com comprimento igual ou superior a 45 cm – 70 pontos 
Dourada com comprimento igual ou superior a 45 cm – 70 pontos 
Goraz com comprimento igual ou superior a 40 cm – 50 pontos 
Faneca com comprimento igual ou superior a 30 cm – 15 pontos 
Badejo com comprimento igual ou superior a 40 cm – 30 pontos 
Congro com comprimento igual ou superior a 1 m – 50 pontos 

         Bica com comprimento igual ou superior a 45 cm – 50 pontos 
         Sargo Veado com comprimento igual ou superior a 36 cm – 50 pontos 
         Choupa com comprimento igual ou superior a 35 cm – 40 pontos 
         Sargo com comprimento igual ou superior a 32 cm – 30 pontos 

Besugo com comprimento igual ou superior a 34 cm – 30 pontos 
 

ARTIGO 21º 
(ESPÉCIES  E TAMANHOS) 

  
. Serão admitidas para pontuação as espécies e tamanhos que obedeçam às regras da  
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva de Alto Mar. 

  
 

ARTIGO 22º 
(PRÉMIOS) 

  
Serão entregues prémios aos seguintes atletas: 
  
Troféus 
  
Z  Ao primeiro (1º) classificado individual juvenil masculino ou feminino da classificação 

geral final; 
Z  Á primeira (1ª) classificada individual sénior feminina da geral final; 
Z  Aos trinta (30) primeiros classificados individuais da classificação geral final; 
Z  Às três (3) primeiras equipas; 
Z  Para o maior exemplar; 
Z  Para o maior nº de exemplares; 
Z  Para a melhor embarcação; 
 
Z  Para o atleta com mais idade (apenas com apresentação do BI) 
     
Z  Para a equipa participante mais distante. 
 
Medalhas para todos os participantes entre o 31º e o último lugar; 



 
 
 
 
 
  

 
ARTIGO 25º 
(OMISSÕES) 

  
Qualquer assunto omisso neste Regulamento será analisado pela Direcção de 
competição. 
  
 
  

ARTIGO 26º 
(APROVAÇÃO) 

  
 

Este Regulamento foi aprovado pelo Presidente da Direcção, com a concordância do 
Director de competição, na reunião de 14 de Setembro de 2010, na Nazaré. 
  
  
    

 
 
 
  

O Presidente do Clube Naval da Nazaré 
 
 
 

__________________________ 
 
 

  
  

O Director de Competição 
 
  
 

_____________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


