XXVIII MARINA OPEN
Torneio de Pesca Oceânica 2018
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CALENDÁRIO DE POSSÍVEIS DATAS
27/out
sábado
03:58 1.3
11:04 0.3
16:00 1.2
23:09 0.2

--10/nov
sábado
03:49 1.2
11:09 0.4
15:54 1.2
22:53 0.2

11/nov
domingo
04:28 1.2
11:53 0.5
16:26 1.1
23:39 0.3

24/nov
sábado
03:09 1.3
10:06 0.2
15:08 1.2
22:11 0.1

25/nov
domingo
03:53 1.3
10:58 0.3
15:43 1.2
23:04 0.1

--08/dez
sábado
02:56 1.2
10:09 0.4
15:00 1.2
22:06 0.1

09/dez
domingo
03:38 1.2
10:49 0.4
15:39 1.2
22:43 0.2

* Aos horários das Marés corrigir em 01:30h - Canal do MBC
A partir do dia 18/novembro corrigir em 02:30h – Horário de Verão
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COMISSÕES
ORGANIZADORA
Marina Barra Clube e Pescadores Br
COMANDANTES

METEOROLOGIA

À SER COMPOSTO PELOS COMANDANTES INSCRITOS

À SER COMPOSTO PELOS COMANDANTES INSCRITOS

PESCADORES COLABORADORES

ÉTICA & PROTESTO

À SER COMPOSTO PELOS PESCADORES INSCRITOS

À SER COMPOSTO PELOS COMANDANTES INSCRITOS

VÍDEOS

IDENTIFICAÇÃO DE PEIXES

À SER COMPOSTO PELOS COMANDANTES INSCRITOS

À SER COMPOSTO PELOS COMANDANTES INSCRITOS

PESAGEM E APURAÇÃO
Herbert Victor
Gerente de Náutica

CAMPEÕES

VICE-CAMPEÕES
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TEMPORADA

LANCHA

EQUIPE

LANCHA

EQUIPE

2017

SEM TORNEIO

SEM TORNEIO

2016

SEM TORNEIO

SEM TORNEIO

2015

FLYING FISH

2014

FAB

2013

FLYING FISH

2012

MR. BENI /
KIZU

2011

BRUNISA

2010

KWEE

2009

MR. BENI

2008

MAR DE SUL

Fernando Garcia
Paulo Bione
Fernando Vasconcellos
Wilson Zabel
Bruno Santiago
Anderson Accioly
Fabio Macedo
Jonny Almeida
Tuninho Biló
Fernando Garcia
Paulo Bione
Enzo di Genaro
Lucio Ferreira
Antonio Pitasi
Beni Schvartz
Andre Elias
Rodrigo
Edinilson
Jose Antunes
Jayme Garcia
João Vaz
Jeronymo Coimbra
Ricardo Bastos
Ricardo Maia
Mateus Bastos
Medina
Beni Schvartz
Bruno Valente
Ricardo Schuartz
Flavio Campos Reis
Alberto
Bruno

1. INSCRIÇÃO:
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TUTÚ

FLYING FISH

MR. BENI /
TROPICAL OCEAN

SOJU

ANGELINA

KORMORAN

MALUARÉ

ANAHEIM

Cristiano Lins
Lucas Lins
Decio Ferreira
Roberto Campos
Fernando Garcia
Paulo Bione
Antonino Pitasi
Enzo di Genaro
Beni Schvartz
Manuel Pereira
Rubem Mendes
Henrique Mendes
Ricardo Schuartz
Rogerio Pohlmann
Livio Massa
Bruno Valente
Guilherme Bitencourt
Ricardo Schuartz
Marcelo
Átila
Marcio
Hermogenes Petean
Ricardo Leão
Augusto Nobrega
Flavio Reis
Alexandre Merheb
Marcos Aurelio
João Merheb
Wolney Magalhães
Ralpho Magalhães
Alexandre Drummont
Flavio Pinheiro

A Taxa de Inscrição será R$ 50,00 por pescador.
O Torneio de Pesca Oceânica do Marina Barra Clube é aberto a qualquer embarcação
do Brasil, desde que, esteja adequada às regras da competição.
Cada equipe poderá indicar pescadores substitutos – sem cobrança de taxa de
inscrição – para pescar nas etapas que forem realizadas. A proporção de substitutos será
equivalente à quantidade de pescadores inscritos que pagarem inscrição, ou seja, se a
“equipe Y” inscrever cinco (05) pescadores, ela poderá indicar até cinco (05) substitutos.
Todos os participantes deverão apresentar no ato da inscrição a Licença de Pesca
Amadora. No caso de não apresentação deste documento o pescador não poderá ser
inscrito na competição. Essa licença é obrigatória assim como o seu porte durante as
pescarias, conforme preconiza as Regras Ambientais Brasileiras – IBAMA. Caso não possua
a Licença de Pesca Amadora ou queira renová-la, acesse o link:
http://sinpesq.mpa.gov.br/pndpa/web/pesca_amadora.php - Os pescadores substitutos,
assim como os demais, serão inscritos mediante a apresentação da Licença de Pesca. Caso
a validade expire durante o torneio, o pescador deverá apresentar a nova carteira, sob
pena de sua eliminação.
Ao assinar a ficha de inscrição da Equipe, o Comandante ou representante legal
declara conhecer e, respeitar toda as regras que regem o torneio.
Lembre-se sempre que a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e, a
prevenção da poluição no mar, não são incumbência única da Marinha do Brasil, cabendo a
todos que, direta ou indiretamente, estejam envolvidos com a navegação. Assim, é de
suma importância que o Navegador esteja consciente de suas responsabilidades.
2. EMBARCAÇÕES:
Todas as embarcações participantes deverão estar licenciadas pela Capitania dos
Portos, com documentos e vistoria dentro dos prazos exigidos e, em perfeitas condições de
navegação e de radiocomunicação. O cumprimento das exigências legais é de exclusivo
dever dos respectivos Comandantes. O Marina Barra Clube está isento de
responsabilidades. O tamanho máximo das embarcações para o torneio de Pesca do MBC
será de 28 pés.
3. SISTEMA E ÁREA DE PESCA:
Disputado em três (03) etapas – o pior resultado de cada equipe será descartado - as
datas estão apontadas no Calendário acima. A competição será concluída,
impreterivelmente, até o dia 09/12/2018 com as etapas que ocorreram até essa data.
Na impossibilidade de realizar a totalidade de etapas previstas – três (03) – não haverá
descarte do pior resultado.
Na hipótese de as etapas previstas não acorrerem dentro do período estipulado, o
Torneio será finalizado e, o resultado obtido até o momento será declarado como o
resultado final.
A Área de Pesca válida é delimitada pelo quadrante abaixo, podendo a coordenada
SUL ser alterada até às 18h00min do dia anterior ao da realização da etapa:

Página 5 de 12

5

SUL: 23º.40’.00”
LESTE: 42°.50’.00”
OESTE: 43º.20’.00”
A Equipe que desrespeitar estes limites estará desclassificada.
4. ETAPAS:
A realização de cada etapa será comunicada até ás 14hs da sexta feira anterior a etapa,
por decisão da Comissão de Meteorologia - a qual é soberana em suas análises e decisões
sobre as condições climáticas para a realização da etapa – O comunicado da decisão
ocorrerá via whatsapp.
A etapa será realizada preferencialmente no SÁBADO, entretanto, constatada a
impossibilidade por questões meteorológicas e, a critério da Comissão de Meteorológica
em comum acordo com a maioria dos Comandantes participantes na data, a etapa será
transferida para o domingo subsequente. Permanecendo as más condições climáticas, a
etapa será transferida para a próxima data apontada no calendário.
Ocorrendo a saída das lanchas e verificada impossibilidade do prosseguimento da
etapa, a Comissão de Meteorologia decidirá pelo adiamento da etapa caso este fato ocorra
até às 10hs; após este horário a etapa será antecipadamente encerrada.
No caso do adiamento da etapa, os peixes capturados serão computados para que a
etapa tenha continuidade na data a ser definida pelo Calendário.
No caso de ocorrer o encerramento antecipado da etapa os peixes capturados serão
computados para efeito de apuração do resultado. As embarcações deverão retornar
imediatamente ao MBC.
No início ou ao termino de cada etapa, os barcos poderão ser vistoriados.
5. EQUIPES E LINHAS NA ÁGUA:
As equipes serão compostas de até 05 (cinco) pescadores, previamente inscritos,
sendo que, somente esses pescadores poderão participar da pescaria (ferrar o peixe,
trabalhar o peixe, segurar o líder, embarcar ou liberar o peixe).
Não será permitida a pescaria por pessoa não inscrita, sob pena de desclassificação da
equipe para a etapa em questão. Qualquer alteração na equipe poderá ser informada antes
da largada de cada etapa - no ato da assinatura da súmula.
Não há limites para o número de linhas na água. Porém, somente os pescadores
inscritos poderão ferrar e trazer o peixe para embarque ou liberação.
6. HORÁRIOS:
O horário de saída será as 06hs em frente à boca do canal da Barra, após comunicação
de inicio da etapa pela ESTAÇÃO de CONTROLE do Torneio – ECO 41.
A linha de largada será estabelecida por no máximo 200 metros da Boca do Canal da
Barra. O inicio da pescaria - linha na água – será ás 06hs, após a largada.
A assinatura da súmula de participação da etapa é obrigatória e será feita pelo
Comandante ou pescador da equipe;
O encerramento da etapa será às 16hs no MAR.
Á critério da Comissão Meteorológica e, em comum acordo com a maioria dos
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Comandantes participantes da etapa, os horários de largada e regresso serão alterados.
• O horário de chegada ao cais do MBC será até às 19:30hs. Estará desclassificada a
equipe que descumprir essa norma;
Para efeito de participação e pontuação, é necessário que a equipe pese ao menos um
(01) peixe válido.
A partir das 15:55hs e, a cada minuto até as 16hs, o ECO 41 informará aos
participantes, no canal 20 VHF, o tempo remanescente para o término da etapa.
•
A pesagem será das 17hs às 20:30hs para embarcações que chegarem ao cais da
Náutica dentro do horário permitido.
Se alguma embarcação apresentar problema mecânico que a impeça de chegar para a
pesagem, este horário será prorrogado até a sua chegada. É OBRIGATÓRIA A FILMAGEM
DO PROBLEMA MECÂNICO – essa filmagem será verificada pela Comissão de Ética &
Protesto, logo após a chegada da embarcação. A Equipe que prestou socorro e a equipe
socorrida não serão penalizadas e, receberão os pontos totais de cada pesagem.

Peixe na Linha
Na hipótese de alguma equipe ferrar o peixe até às 15:59hs e, a luta, a liberação ou o
embarque ultrapasse horário de término (16hs) este peixe será validado se todas as
condições abaixo forem cumpridas integramente:
• Comunicado via rádio, até às 16hs que a equipe está com peixe na linha,
informando a sua localização / coordenadas;
• Comprovação pelas imagens do filme que o peixe foi efetivamente ferrado antes do
término da etapa – usando o HORARIO DO GPS.
• Informar via rádio e, no vídeo, o horário da liberação ou embarque;
• Apresentação da FILMAGEM CONTÍNUA desde as 15:59hs, mostrando que o peixe
ferrado foi trabalhado, liberado ou embarcado;
• Seja respeitado o horário máximo da chegada ao cais da Nautica – ou seja, ate às
19h30min.
• IMPORTANTE: Solicitamos que, de 15h45min as 16h00min, sejam evitadas as
comunicações barco a barco, limitando-se somente aos reportes de captura de peixes a
Estação Controle.
7. RADIO COMUNICAÇÃO:
A Estação Costeira do MBC (ECO – 41) manterá escuta no canal 20 do VHF, MODO USA,
e todas as embarcações permanecerão em “stand–by” neste canal, aguardando eventuais
chamadas.
A comunicação entre as equipes participantes deverá ser realizada, exclusivamente,
pelo canal 20 do VHF, sendo vedada a utilização de qualquer outro meio de comunicação,
sob pena de desclassificação da equipe infratora.
É obrigatório Informar:
• A saída ao mar e número de tripulantes;
• Todas as capturas de peixes de bico liberados e de quaisquer peixes embarcados
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devem ser comunicadas a ESTACAO CONTROLE do torneio, com o nome da equipe, nome
do pescador e espécie de peixe, bem como, as coordenadas em que se encontra no
momento do embarque ou liberação.
• O término de pescaria e horário previsto de chegada;
• A entrada na Boca da Barra e chegada ao cais do MBC.
No caso de defeito no rádio, as comunicações deverão ser feitas com o apoio de outras
embarcações. Para isto as embarcações do torneio poderão utilizar o canal 20 ou o canal
71. A embarcação que não reportar imediatamente os peixes embarcados ou liberados,
informando coordenadas e nome do pescador, será desclassificada da etapa.
Após o encerramento da etapa no mar, o ECO 41 fará uma chamada geral às 16:10hs,
mantendo contato com todas as embarcações do torneio, que deverão informar sua
posição e previsão de horário de chegada ao cais do clube.
As embarcações, no caso de dificuldade de se comunicar diretamente com o ECO 41 sala rádio do MBC, poderão manter contato através do canal 71 ou, com o ECO 21, a sala
radio do ICRJ, através do canal 68 ou 77, para fazer ponte para a sala rádio do MBC.
Somente serão válidos os peixes liberados ou embarcados reportados até o horário de
encerramento de cada etapa ou, peixes na linha às 16hs, desde que sejam respeitadas as
condições deste regulamento para esta alternativa.
8. EQUIPAMENTOS / LINHA:
Caniço e carretilha/molinete na estrita observância das características formuladas pela
IGFA - International Game Fish Association - para teste de classe de linha até 130 libras
(Mono e/ou multifilamento), com parada leader de até 30 pés (9,14m) e linha dupla mais
parada leader de 40 pés (12,19m). Entende-se que, em linhas de multifilamento, o
pescador poderá usar complemento em monofilamento, desde que unida por nó à linha
multifilamento. A equipe que não utilizar os equipamentos permitidos por este
Regulamento será desclassificada do Torneio.
9. ISCAS E ANZOIS:
As iscas serão naturais - vivas ou mortas - ou artificiais, de acordo as regras da IGFA.
Para iscas naturais, vivas ou mortas, é obrigatório o uso do anzol circular (circle hookNON OFFSET), visando à liberação dos peixes de bico com melhores condições de
sobrevivência. Não será permitido o uso do anzol J, a não ser nas iscas artificiais.
10. PEIXES VÁLIDOS:
Marlim Azul, Marlim Branco, Swordfish, Sailfish, Dourado, Albacora, Cavala, Wahoo,
Tubarão (todos), Bonito (todos), Barracuda, todas as espécies de Atum.
É OBRIGATÓRIA A LIBERTAÇÃO DE TODOS OS PEIXES DE BICO, TUBARÕES E CAÇÕES
CAPTURADOS - Em caso de descumprimento, a equipe será eliminada da competição.
Serão observados os tamanhos e pesos mínimos para as espécies válidas, conforme
Portaria do IBAMA - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
Ministério do Meio Ambiente: A Pesca e Aquicultura: Tamanhos mínimos de acordo
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com o determinado nos anexos I e II da Instrução Normativa do MMA número 53, de 22 de
novembro de 2005.
Todos os torneios do MBC seguirão as regras de tamanho, peso e quantidades de
exemplares pescados, em conformidade com as regras gerais estabelecidas pelo IBAMA
que regulamentam o exercício da pesca amadora no território nacional. O tamanho dos
peixes será obtido pela medida do seu comprimento, desde a ponta do maxilar inferior até
o vértice do rabo.
Recomendamos que sejam soltos (RELEASED) todos os peixes que tenham peso e
medida abaixo do mínimo permitido, bem como os que excedam ao número máximo por
espécie.
As espécies mencionadas na tabela do IBAMA, PORTARIA MMA N° 445, de 17 de
dezembro de 2014 também são proibidas por lei e não são aceitas para pesagem enquanto
o decreto esteja em vigor.
Ressaltamos a importância do cumprimento da INSTRUÇÃO NORMATIVA
INTERMINISTERIAL No- 9, DE 13 DE JUNHO DE 2012, que Estabelece Normas Gerais para
o exercício da pesca amadora em todo o território nacional, em especial o que tange ao
CAPÍTULO III:
• “Art. 6°: - O limite de captura e transporte de espécies com finalidade de consumo
próprio por pescador amador é de 15 kg (quinze quilos) mais 01 (um) exemplar para
pesca em águas marinhas, observando-se as demais normas que estabelecem tamanhos
mínimos
de
captura
e
listas
de
espécies
proibidas.
Parágrafo único. Limites de captura e transporte mais restritivos do que os estabelecidos
no caput deste artigo poderão ser definidos pelas autoridades competentes em normas
específicas.”
11. PONTUAÇÃO:
A pontuação em cada etapa será feita com base no peso do peixe = A cada mil (1.000)
gramas será igual a um (01) ponto, exceto para os peixes de bico (*), sendo ainda conferido um
bônus por peixe capturado, conforme tabela e, aplicação dos cálculos demonstrados a seguir:
PEIXE
PONTOS
Marlim Azul ou Swordfish
Marlim Branco

60
40

Sailfish
Tubarão/ Wahoo /Cavala / Barracuda

30
15

Dourado com mais de 3,0kg
Dourado com menos de 3,0kg até o limite de 1,0kg

10
02

Atum, Albacora, Bonito com mais de 3,0kg
Atum, Albacora, Bonito menos de 3,0kg até limite 1,0kg

10
02

Somente pontuarão Bonitos Cachorro e Serra (juntos) - quantidade máxima de 10 exemplares.
Para cálculo do número de pontos da etapa, além do bônus, serão computados o peso

Página 9 de 12

9

total apurado (*), mais o número de peixes de cada espécime multiplicado pelos pontos definidos.
O resultado final de cada equipe no torneio será a soma dos pontos das etapas realizadas.
Em caso de empate, sairá vencedor aquele que tiver capturado a maior peça.
(*) Peso considerado para os peixes de bico e tubarões liberados:
PEIXE

Peso

Marlim Azul
Marlim Branco ou Swordfish
Sailfish
Tubarão

80 Kg
45 Kg
30 Kg
30 Kg

12. PROTESTOS:
O comandante de qualquer equipe participante poderá apresentar protestos à
Comissão de Ética e Protesto, a qual será composta pelos Comandantes que estiverem
presentes a etapa em que ocorrer a infração. Para apresentar o relato contra as infrações aos
dispositivos que regem os Torneios, o autor deverá pagar uma taxa de R$ 100,00 (cem reais),
que será devolvida caso o protesto seja aprovado. O Protesto só será aceito após o pagamento
da taxa.
Tais protestos deverão ser feitos por escrito e apresentados à Comissão, no máximo
24hs após o término da etapa. Esse prazo passará a contar após a publicação do resultado da
etapa, via Whatsapp. Os protestos deverão descrever as circunstâncias em que ocorreu a
infração, especificando o item do regulamento violado e, a hora da ocorrência, devendo
apresentar evidências ou testemunhos que comprovem a infração. Tal registro deverá ser
protocolado na Gerência Náutica.
O julgamento de um protesto consistirá no parecer da Comissão de Ética e Protesto e,
as decisões deverão seguir única e exclusivamente as regras determinadas nesse regulamento,
bem como o espírito das mesmas. As decisões serão soberanas e irrecorríveis.
Um protesto não enseja nenhuma disputa particular, mas sim um melhor
esclarecimento das condições de um determinado fato, seja ele fruto de dúvida da pescaria
e/ou do regulamento. Dito isso, caso sua equipe seja chamada a prestar depoimento, deve-se
aceitar como sendo um procedimento natural, que faz parte do esporte!
Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Ética & Protesto.
13. CONDUTA ESPORTIVA:
Os participantes devem manter um comportamento esportivo em todos os momentos
ao longo do Torneio. A conduta antiesportiva para os organizadores ou outros participantes
da Competição, ou qualquer outro comportamento que a Comissão de Ética considere
inapropriado - a seu exclusivo critério - irá resultar em eliminação imediata de toda a equipe
do Torneio. As decisões da Comissão de Ética & Protestos serão tomadas por no mínimo 05
membros.
14. AUXILIO EXTERNO:
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É expressamente vedado durante as etapas do torneio o auxílio externo de outras
embarcações participantes ou de terceiros, com o intuito específico de favorecer o resultado
da pescaria de uma equipe participante, tais como: fornecimento de equipamentos de pesca,
materiais de pesca, iscas, peixes, informação de localização de cardumes e pontos de pesca,
e troca de pescadores entre equipes, entre outras, etc.
O auxílio externo será permitido nos casos de socorro no mar, reboque, apoio barco a
barco por motivo de segurança ou situações de emergência, desde que não se caracterize em
nenhum favorecimento direto nas atividades da pesca.
Na hipótese de riscos a navegação será permitida o empréstimo de ferramentas ou
insumos necessários que permitam a segurança da tripulação e da embarcação. No caso de
reboque, antes de iniciar o procedimento, as duas (02) lanchas - rebocada e rebocadora deverão confirmar, com a estação controle Eco 41, o resultado da pescaria até aquele
momento – preferencialmente com filmagem. Depois disso, durante o reboque, não mais será
permitida a pescaria por nenhuma das embarcações. O descumprimento destas normas
implicará na desclassificação da equipe infratora da etapa. Os casos omissos serão julgados
pela Comissão de Ética & Protesto.
15. TRANSPORTE DE PESCARIA:
Não será permitido o transporte de duas (02) ou, mais pescarias juntas, em um mesmo
barco. Ao final da Etapa, havendo necessidade de apoio nesse sentido, à embarcação deverá,
primeiramente, deixar os peixes capturados por sua equipe no cais do MBC, para então,
retornar e prestar o apoio solicitado pela outra equipe – dentro do horário permitido –
atentar para o Item 06 (HORÁRIOS).
16. FILMAGEM:
Deverá ser FILMADA, obrigatoriamente, a pescaria de TODOS OS PEIXES. Estes vídeos
poderão ser disponibilizados para principalmente formação de acervo do Clube. Os
equipamentos, obrigatoriamente, devem permitir conexão com o computador. Será de
responsabilidade de cada equipe a posse e uso dos respectivos equipamentos, pois a
organização da competição não terá nenhuma responsabilidade sobre os mesmos.
Ao menos 01 filme de cada peixe capturado deverá ser entregue, obrigatoriamente na
chegada, a Gerência Náutica para ser analisado pela Comissão de Filmagem.
A divulgação da pontuação oficial da etapa somente será feita após analise dos filmes
pela Comissão de Filmagem. O vídeo, além de indicar a senha do dia, deverá mostrar
claramente a posição no GPS, o pescador, o equipamento de pesca, a ESPÉCIE de peixe de bico,
o líder adentrando na ponta do caniço ou, um auxiliar segurando no líder enquanto o peixe
ainda esta ferrado, mostrando a sua captura, embarque ou, LIBERTAÇÃO INTEGRAL no caso de
peixe de bico (cortando o líder ou soltando o anzol) e, mostrando a linha solta, ou, o peixe
nadando libertado. CASO CONTRÁRIO O PEIXE SERÁ DESCLASSIFICADO.
É sugestão da Comissão de Filmagem que seja mostrada a ordem da quantidade de
peixes de cada espécie, indicada pelos dedos da mão e verbalmente (exemplo: 2° Sailfish; 5°
Dourado). Qualquer peixe de bico que, no vídeo, não estiver claramente identificado a sua
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espécie, será considerado pela Comissão de Filmagem como sendo o Sailfish.

As ações abaixo são obrigatórias para dirimir as eventuais dúvidas:
A data e o horário da câmera estejam atualizados;
As imagens devem ser claras e nítidas para que a avaliação da Comissão de Vídeo visualize
o tipo/espécie do peixe libertado ou embarcado;
O pescador deverá aparecer na filmagem;
Exibir o equipamento de pesca usado;
Mostrar a soltura do peixe.
17. PREMIAÇÃO:
Do Torneio: Quatro (04) troféus por equipe:
• À Campeã;
• À Vice – Campeã;
• À 3ª colocada;
• Uma (01) placa ao pescador que capturar o maior peixe;
• Uma (01) placa ao pescador que capturar o primeiro Marlim Azul;
• Uma (01) placa ao pescador que capturar o primeiro Marlim Branco;
• Uma (01) placa ao pescador que capturar o primeiro Marlim Sailfish;
• Uma (01) placa ao pescador que obter o maior número de pontos;
A premiação do Torneio ocorrerá na Festa Anual de Entrega de Prêmios dos Torneios
de Pesca do MBC, a ser realizada em data e local estipulados pela Gerência Náutica.
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