
                                

 

Município de Bom 
Sucesso do Sul – 

PR. 

APMF –  Associação de Pais e 
Mestres da Escola 
Irmã Neli e Vovó 
Helena 

REGULAMENTO DO 2° TORNEIO DE PESCA – LAGO MUNICIPAL 
PARQUE DOS ANJOS – BOM SUCESSO DO SUL – PR 

Art. 1: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1: Organização: APMF – Associação de Pais e Mestres e Funcionários das Escolas: 
 
Escola Municipal Irmã Neli e Escola Vovó Helena 
  
1.2: Apoio: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul 
 
Art. 2: DOS OBJETIVOS: 
 
2.1: Divulgar o potencial turístico do Lago Municipal Parque dos Anjos. 
 
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 Evento. 
 
Art. 4: DA PROGRAMAÇÃO: 
 
4.1: O evento será realizado no dia 24 de março de 2019 (domingo): 
 
a) Início a partir das 08h00 e seu término pontualmente as 17h00, sendo o intervalo 
de almoço das 12h00 às 14h00. 

b) Poderão participar do 2° Torneio de Pesca, aqueles que realizarem suas inscrições 
de 18.02.2019 até 22.03.2019. 

c) A premiação será realizada logo após o termino da competição  

d) O Congresso Técnico será realizado as 07h30min do mesmo dia. 

e) A organização do Evento vai disponibilizar espaço individual e numerado para cada 
pescador, o pescador deverá respeitar seu espaço demarcado, não será permitido 
pesca fora da sua posição.  

d) A ordem e posição de cada participante será estabelecido no ato da inscrição. 

e) A organização não vai disponibilizar cadeiras ou quaisquer outros equipamentos 
para a pesca. Cada pescador é responsável pelos seus equipamentos.   
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Art. 5: DA COMPETIÇÃO: 

5.1: Os peixes deverão apresentar tamanho mínimo de 25 centímetros. Peixes 
inferior a esse tamanho deverão ser soltos imediatamente, sob pena de 
desclassificação do competidor pego com peixe menor. 

5.2: Todos os competidores poderão levar para casa os peixes fisgados, desde que 
atendam as medidas do Art. 5 do regulamento e faça o pagamento à organização da 
quantidade de peixe fisgado. 

A) Valor do peixe vivo: R$ 4,00 o quilo. 

5.3: A organização vai oferecer uma premiação em dinheiro de 1° a 3° lugar em 
duas categorias do Torneio. 

5.4: Cada competidor deverá utilizar somente um equipamento de pesca para o 
torneio, por exemplo: um molinete ou uma carretilha ou uma linha de mão. Será 
liberado um equipamento adicional, vara de mão (caniço) exclusivamente para pesca 
do lambari.  

5.5: São de responsabilidade do competidor trazer seus equipamentos de pesca, 
iscas e recipiente para armazenar os peixes fisgados. 

5.6: Durante a pescaria deverá ser respeitada a distância demarcada entre 
competidores, e realizar o arremesso sempre na linha do horizonte, à frente do 
espaço reservado. Deve se evitar ao máximo o cruzamento ou sobreposição de linhas 
arremessadas. 

5.7: Os equipamentos de uso permitidos são: 
 
a) Carretilhas, molinetes ou fly de qualquer tipo, tamanho ou peso, carregados com 
linhas de diâmetro livre; 
b) Iscas artificiais ou naturais de qualquer tipo; 
c) Varas de qualquer tipo ou tamanho,  
d) Passaguá para recolhimento do peixe. 
 
 
Art. 6: DOS COMPETIDORES: 
 
6.1: É dos competidores a obrigação de: 
 
a) cumprir e fazer cumprir o regulamento; 
b) fiscalizar a medição 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. 
d) utilizar qualquer material ou equipamento predatório para a pesca 
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Art. 7: DAS INSCRIÇÕES: 
 
7.1: Local das Inscrições: ETEC – Rua Presidio Borba 720, Próxima ao lago.  
Tel. 46) 3234-1371 
 
CATEGORIA PRINCIPAL:   
 
A taxa de inscrição será de R$ 100,00 (cem reais) por competidor até o dia 
22/03/2019.  
 
No valor da inscrição está incluso o almoço para o dia do Evento. 
 
Almoço adicional será cobrado o valor de R$ 30,00 reais e deve ser adquirido até dia 
22.03.2019. 
 
7.2: O competidor deverá efetuar o pagamento no ato da inscrição, caso o 
competidor seja de outro município terá 24 horas para efetivar o pagamento da 
inscrição através de depósito bancário identificado na CONTA CORRENTE: 2.669-7 
AG 1543 BANCO CRESOL 133 – CNPJ 01.942.534/0001-08. Após efetuar o 
pagamento enviar comprovante para o e-mail: rafael.moraes@bssul.pr.gov.br   

Art. 8: DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO: 
 
8.1: Premiação: 
 
A organização garante premiação em dinheiro se houver 200 (duzentos) ou mais 
inscritos.   

Categoria A – Maior peixe, acima de 25 cm, medido da cauda até cabeça do 
peixe. 
 
Premiação: 
1° - R$ 1.200,00 
2° - R$ 800,00 
3° - R$ 500,00 
 
Categoria B – Peixe com maior peso. 
Premiação: 
1° - R$ 1.200,00 
2° - R$ 800,00 
3° - R$ 500,00 
 
 
Art. 10: DAS AUTORIDADES E COORDENAÇÃO: 
 
10.1: A comissão organizadora do 2º Torneio de Pesca do Lago Municipal Parque dos 
Anjos, designará uma equipe para coordenação e orientação aos competidores e a 
competição. 

 a) Diretor do Torneio: Com a função e autoridade para fazer cumprir este 
regulamento e aplicar as penalidades cabíveis, decidindo todas as questões que 
lhe forem submetidas pela organização, sendo inapeláveis suas decisões.  
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Art. 11: DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES: 

 
11.1: Os participantes autorizam o uso de suas imagens e som de voz, em qualquer 
tipo de mídia. 

11.2: A cargo da Organização, regulamento poderá ser alterado, desde que em 
tempo hábil de comunicação aos participantes; 

11.3: 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; 

11.4: 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; 

11.5: A comissão organizadora, juntamente com o Diretor do Torneio, julgará os 
casos omissos do 2º Torneio de Pesca do Lago Municipal Parque dos Anjos; 

11.6: A efetivação da inscrição implica em que o participante conheça e concorde 
com todo o conteúdo deste regulamento. 

11.8: A efetivação da inscrição estabelece que os participantes conheçam e estejam 
de pleno acordo com o conteúdo deste regulamento. 

 

Bom Sucesso do Sul, 22 de fevereiro de 2019. 

 

 

 


