1º

Concurso de Pesca Desportiva
Comissão de Trabalhadores dos SIMAR
Loures e Odivelas
CCD – Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures

Regulamento
Organização da prova:
1. A Comissão de Trabalhadores dos SIMAR de Loures e Odivelas e o CCD, organiza o 1º Convívio Piscatório, na
Praia de Alfarim no Meco, dia 20 de maio de 2017;
2. Os limites do concurso são: O penedo, como limite norte da Praia do Meco/Bicas e a sul a Foz da Lagoa de
Albufeira;
3. O concurso terá a duração de 4 horas, com início às 9h00 e termino às 13h, abrangendo duas horas em cada
maré, da vazante para enchente;
4. Podem participar no concurso, trabalhadores, sócios do CCD, conjugues e filhos;
5. Todos os participantes têm de se fazer acompanhar pela licença de pesca atualizada (comprovada por talão
de multibanco), para a zona do concurso, de acordo com a legislação em vigor, no dia da prova e Cartão de
Cidadão ou Bilhete de Identidade;
6. O sorteio de saída para o concurso será realizado durante a viagem, sendo os participantes
numerados/identificados, mediante número de inscrição;
7. A saída para o local da pesca, terá inicio às 8h30 e controlada a cada 30 segundos, após boa verificação de
“alcofas”;
8. Será controlado pela organização o início e término do concurso, mediante sinal sonoro;
9. Existirá um almoço convívio no Campo de Futebol do Alfarim para todos os participantes.

Inscrições:
1. A inscrição é gratuita;
2. Realizada por Ficha de Inscrição com a seguinte informação:
a. Nome completo;
b. Instituição/Organização de trabalho do participante e nº mecanográfico;
c. Cópia do Cartão de Cidadão;
d. Cópia da licença de pesca;
3. Os acompanhantes são permitidos, não sendo garantido o seu transporte e alimentação.
4. Será assegurado lugar e auxilio para participantes portadores de deficiência.
Transporte:
1. Tendo sido cedido um autocarro pela CML, garante-se o transporte gratuito a 50 participantes;
2. Ponto de encontro será nas Oficinas Municipais no Fanqueiro, com saída efetiva às 7h00 do dia 20 de maio
de 2017;
3. Todos os participantes devem acondicionar adequadamente os seus pertences e iscos, para transporte;
4. Manter uma conduta de zelo pelos equipamentos;
Atuação dos participantes:
1. Estabelecida de acordo com a legislação em vigor, na captura do pescado de acordo com os tamanhos
determinados;
2. Devolver imediatamente ao mar, os peixes abaixo do tamanho determinado por lei;
3. O concurso é disputado individualmente;

4. Só é permitida a utilização de 2 canas, independentemente da arte utilizada, com 1 ou 2 anzóis em cada
cana;
5. Os limites entre participantes são de 5 metros para cada um dos lados;
6. Todas as linhas devem ser lançadas perpendicularmente à margem;
7. Todos os participantes só podem engodar durante a prova, mas não é permitido o uso de engodo fixo;
8. Podem entrar dentro de água para “trabalhar” a captura de um peixe;
9. Se um concorrente, no momento do término do concurso, estiver a “trabalhar” um peixe, pode finalizar a
sua captura sem prejuízo do ato da pesagem;
10. O peixe capturado deve ser lavado, isento de objetos estranhos e guardado em saco fornecido pela
organização;
11. Saco esse que, no final será entregue à organização, identificado e selado para pesagem;
12. Cada participante terá de guardar o seu lixo, por forma a manter a área de pesca limpa;
13. Todos os participantes devem adotar uma conduta civilizada e de convívio.
Pesagem:
1. Será realizada após conclusão do concurso;
2. Somente serão considerados/válidos peixes com tamanho dentro dos limites determinados por lei;
3. Será atribuído um ponto por grama a todas as espécies, exceto, dois pontos por grama às seguintes espécies:
robalo, baila, dourada, sargo veado, pargo e salmonete;
4. Caso de desempate será pela seguinte ordem: 1º maior número de peixes capturados e 2º peso do maior
exemplar.
Prémios:
1. Será atribuído um troféu para os primeiros três lugares do concurso, para o maior exemplar e maior
quantidade;
2. Será distribuído um brinde a cada participante, oferecido pela Valorsul;
3. A entrega dos prémios será após o almoço-convívio.
Penalizações:
1. Qualquer ato antidesportivo que contrarie este regulamento leva à desqualificação do participante que o
praticar;
2. O não cumprimenta do horário do concurso, será sujeito à penalização/anulação do maior peixe pescado;
3. Qualquer reclamação deve ser entregue ou participada diretamente à organização, com testemunhas, que
deliberará consequências.
A organização não se responsabiliza por quaisquer danos, acidentes ou atos não cívicos da responsabilidade dos
participantes no concurso e que não correspondam com o presente regulamento.
O presente Regulamento poderá ser alterado pela Organização sem aviso prévio.

Contatos:
Comissão de Trabalhadores: Hugo: 935 390 014; Susana: 961 541 713; Paulo: 939 950 383; Luís: 939 950 237
CCD: 219830832
Bombeiros de Sesimbra: 212 288 450/ Emergência: 112/ GNR Alfarim: 217 657 670

