
I TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA DE ARUANÃ – GO. TOPE  

REGULAMENTO 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVOS, DIREÇÃO E PROGRAMAÇÃO 

 

Art. 1º - O campeonato de Pesca Esportiva de Aruanã-Go., é uma iniciativa da Associação Comercial 

Industrial e Agropecuária de Aruanã – ACIAA, Prefeitura e Câmara Municipal de Aruanã, com o apoio da Secretaria 

Municipal de Turismo – SEMTUR, e têm por objetivos: 

a. estimular o potencial turístico do Estado de Goiás;  

b. incentivar a prática da pesca esportiva no Rio Araguaia, região de Aruanã;  

c. promover o lazer e a integração entre os amantes da pesca;  

d. promover a educação ambiental;  

e. divulgar as possibilidades turísticas na região de Aruanã;  

f. resgatar a história e a cultura regional;  

g. promover o combate às ações predatórias contra a ictiofauna por meio do conhecimento e prática 

das Leis de pesca. 

Art. 2º - O TOPE será dirigido por Comissão Organizadora designada por Resolução da ACIAA; 

Art. 3º - O I TOPE acontecerá em Aruanã-Go., em 3 etapas, sempre aos sábados e domingos, nas datas: 

a.  a primeira, 07 e 08 de maio de 2011 

b. a segunda, 11 e 12 de junho de 2011; 

c.  a terceira e última, 20 e 21 de agosto de 2011. 

 Parágrafo único - A programação deverá ter como identidade e foco o rio Araguaia, com suas águas, 

margens, praias, fauna e flora, valorizando a cultura regional na sua forma mais ampla de expressão: 

a. Campeonato de Pesca Esportiva embarcada motorizada; 

b. Feira de Artesanato; 

c. Atividades Formativas; 

d. Atividades esportivas e de lazer. 

 

CAPÍTULO II 

NORMAS DO CAMPEONATO DE PESCA ESPORTIVA EMBARCADA MOTORIZADA 

DAS CATEGORIAS E EQUIPAMENTOS 

 

Art. 4º - O Campeonato de Pesca Esportiva Embarcada Motorizada está aberto à participação de todos e 

consiste em prova de pesca em barco motorizado, utilizando o sistema "pesque e solte", disputada por equipes 

formadas por 3 (três) no máximo e mínimo de 02 pescadores. 

§ 1º - As equipes poderão ser formadas por homens, mulheres ou mistas. 

§ 2º - Na constituição das equipes, deverá ter pelo menos um participante maior de idade, que neste 

caso será, obrigatoriamente, o capitão da equipe. 

§ 3º - Só será permitida a participação de menores devidamente autorizados pelos responsáveis. 

§ 4º Será obrigatório o uso de uniforme padrão para todos os participantes da equipe, durante a 

realização da prova que consta de camiseta manga longa e boné, fornecidos pela organização do evento. 

Art. 5º - A embarcação será de responsabilidade de cada equipe e deverá estar regulamentada de 

acordo com as exigências da Marinha do Brasil, devendo portar/usar, documentação: 

a. Documento de Habilitação para Navegação: Arrais ou Carteira de Inscrição e Registro (CIR); 

b. Seguro Obrigatório da Embarcação atualizado; 

c. Termo de Responsabilidade; 



d. licença amadora de pesca de 30 dias ou 12 meses. 

e. Extintor de incêndio para embarcação de médio porte; 

f. Coletes salva-vidas em bom estado de conservação para todos os embarcados. 

Diversos: 

a. saco para lixo; 

b. numeração da equipe competidora, fornecida pela organização do evento, em local visível no barco, 

durante toda a prova, sob pena de desclassificação; 

c. marcação do número de inscrição emitido pela Marinha do Brasil e nome da embarcação legível no 

casco do barco; 

Parágrafo Único - As informações sobre a documentação exigida pela Marinha do Brasil poderão ser 

obtidas no site www.dpc.mar.mil.br  

Art. 6º - Os pescadores poderão pescar com linhada de mão, molinete e/ou carretilha, com varas e linhas 

de medidas livres; 

§ 1º - Será permitida a utilização de um anzol em cada linha e uma linha por pescador. 

§ 2º - Será permitida a utilização de iscas artificiais e/ ou naturais (vivas ou mortas). 

§ 3º - O pescador deverá cumprir rigorosamente o que dispõe a legislação da pesca amadora. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 7º - As inscrições poderão ser feitas: 

§ 1º Associação Comercial Industrial e Agropecuária – ACIAA: fone (62)3376-1035, E-mail 

anaflavia.cdl@hotmail.com, Posto Araguaia: fone (62)9111-3034, E-mail: marciaaraguaia@hotmail.com  

§ 2º - A taxa de inscrição única, será de R$900,00 para embarcações com equipe composta por três 

participantes e R$600,00 para equipe composta de dois participantes. 

§ 3º - Uma vez feita a inscrição não poderá ser alterada para o inclusão ou exclusão de participantes, 

exceto se comunicado até 24 horas antes do início do torneio. 

Art. 8º - Concretizada a inscrição, cada componente da equipe terá direito a um kit, por etapa, do I TOPE, 

formado por camiseta manga longa, boné, saco de lixo, apito e regulamento, que será entregue, para o capitão da 

equipe, no CAT, na praça couto Magalhães, ao lado do Porto Central, mediante a apresentação do original do 

comprovante do pagamento da taxa de inscrição. 

Parágrafo único – Cada equipe terá um responsável, denominado de Capitão.    

Art. 9º - O simples preenchimento da ficha de inscrição não dá direito a participar do campeonato. A 

inscrição somente será concretizada com efetivação do pagamento da taxa aprovada pela Comissão Organizadora. 

 

DO LOCAL, DURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROVA 

 

Art. 10 - A largada da Prova de Pesca Embarcada Motorizada, 1ª, 2ª e 3ª etapas, acontecerá, sempre aos 

sábados e domingos, nas datas, respectivamente, 7 e 8 de maio, 10 e 11 de junho e 20 e 21 de agosto de 2011, às 7:30 

horas; 

Parágrafo único - As equipes deverão estar preparadas para as vistorias dos barcos e equipes, a partir 

das 6h30min no Porto da Central, na Praça Couto Magalhães. 

Art. 11 - A Prova terá duração de 4 horas, a contar do momento da largada, não podendo encerrar até 

atingir o limite de horas. 

Art. 12 - A prova será dirigida pela Comissão Organizadora, nomeada pela ACIAA, auxiliado por fiscais, 

também nomeados pela ACIAA. 

§ 1º - O sistema de fiscalização da legislação ambiental será realizado por técnicos da SEMARH (DEMA), 

IBAMA e Batalhão Florestal e Organização do evento. 

§ 2º - A segurança do tráfego Aquaviário estará a cargo da Marinha do Brasil, com apoio do Corpo de 

Bombeiros Militar. 
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Art. 13 - O local e os limites da área de pesca serão informados pela Comissão Organizadora, no 

momento que antecede a largada, quando também serão dadas as instruções finais e aferidos os relógios. 

§ 1º - A largada será de uma bateria, para motores de potências de 15HP acima: 

§ 2º - Todas as equipes, em conjunto, deverão, a partir da largada, seguir o barco-guia, se a embarcação 

ultrapassá-lo durante o percurso, será automaticamente desclassificado. 

§ 3º - As equipes só poderão iniciar e encerrar a prova após o sinal sonoro dado pelos árbitros; 

§ 4º - As equipes poderão se deslocar dentro das raias durante a prova, de um ponto para outro, evitando 

enroscar o barco nas linhas de competidores, para evitar punição pelos fiscais da prova. 

§ 5º - A distância de uma embarcação para outra, na margem, será de no mínimo trinta metros; 

§ 6º - Nos bancos de areia, pelas laterais da embarcação do outro participante, a distância será no 

mínimo de dez metros.  

§ 7º - Não será permitida pescada de rodada e de corrico. 

§ 8º - A velocidade máxima na área da prova será de 10 Km/h; 

§ 9º - O fluxo na área da prova de embarcações não-inscritas no Campeonato somente poderá acontecer 

com a autorização dos fiscais, e também deverá respeitar o limite máximo de velocidade. 

Art. 14 - Fica proibido à equipe: 

a. pontuar peixes de ceva, como qualquer espécie de pacu e piau;  

b. sair da raia de provas sem prévia autorização dos fiscais;  

c. desembarcar para desenroscar linhas e anzóis;  

d. abordar ou deixar-se abordar por outra embarcação, exceto a da fiscalização;  

e. jogar lixo nas águas e/ou margens do rio Araguaia;  

f. ingerir bebidas alcoólicas em excesso, caracterizando embriaguez; 

 

DA PONTUAÇÃO 

Art. 15 - Para efeito de classificação, o critério de pontuação prevê:  

Ponto / Espécie de 
Peixe 

20 40 50 70 100 150 

 

 

Espécies 

Cachorra Gata Jurupoca Mandubé Barbado Bargada Filhote  

Corvina Cachorra 
Larga 

Dourada Matrinchã Jaú  

Bico de Pato   Caranha Pintado  

Mandi Prata    Pirarara  

Mandi Moela      

      

§ 1º - As demais espécies não serão validos para pontuação 

§ 2º - Todas as espécies capturadas, validas e não-válidas para pontuação, deverão ser devolvidas com 

vida ao rio.  

§ 3º - Todas as espécies válidas para pontuação, independente do tamanho, deverão ser comprovadas 

pelos fiscais mais próximos da embarcação e devolvidas imediatamente, com vida, ao rio.  

§ 4º - Nos casos, do § 2º, do art. 18, as espécies especificadas deverão ser medidas, para controle de 

premiação individual, e devolvidas imediatamente ao rio.   

§ 5º - Para cada peixe morto, válido e não-válido para pontuação, serão descontados 100 pontos da 

equipe, mais o total de pontos do peixe morto, se for válido. 

§ 6º - Será pontuado por equipe até o 5º peixe de cada espécie, por dia pescaria.  

§ 7º – Somente no caso do peixe ingerir o anzol e na tentativa de retirá-lo, na presença do fiscal, o peixe 

vier a morrer, será relevada a punição do parágrafo anterior, neste caso, o peixe morto será recolhido pelos fiscais da 

prova.    



Art. 16 - A equipe, obrigatoriamente, deverá usar de meios, como puçás, cuidados no manuseio e outras 

medidas que possibilitem a manutenção da vida do peixe, sem colocá-lo dentro da embarcação, até a verificação e 

pontuação pelo fiscal; 

Parágrafo único: Recomenda-se o uso de alicate de contenção para manuseio dos peixes capturados.   

Art. 17 - Cada capitão de equipe receberá a 2ª via da ficha de anotação de registro da espécie pescada, 

assinada pelo fiscal da prova, para controle da equipe. 

 

DOS VENCEDORES E PREMIAÇÃO 

 

Art. 18 - Os árbitros proclamarão vencedores, nas categorias masculinas, femininas ou mistas, as equipes 

que obtiverem o maior número de pontos, nas três etapas do campeonato:  

§ 1º As premiações serão assim divididas: 

a) 1º lugar, maior número de pontos obtidos pela equipe nas três etapas. Premio: Uma lancha 17 pés 

com motor 90HP; 

b) 2º lugar, segundo maior número de pontos obtidos pela equipe nas três etapas. Prêmio: uma canoa 

6,00m com motor 25HP; 

c) 3º lugar, terceiro maior número de pontos obtidos pela equipe nas três etapas. “Premio: uma Televisão 

50”; 

§ 2º Premiações Especiais: 

a) 1º Colocado, peixe de maior pontuação. Premio: uma canoa 5,00m com motor 15HP; 

b) 2º Colocado, maior número de espécies, dentro das permitidas no torneio. Premio; 

§ 1º - Em caso de empate, vencerá a equipe que capturou o peixe de maior pontuação individual; 

§ 3º - Haverá um prêmio especial para a equipe que capturar o peixe de maior pontuação individual, 

respeitado tamanho permitido, e havendo empate de peixe da mesma espécie, neste caso, haverá medição e vencerá a 

equipe que capturou o maior peixe, desconsiderando quantidade.  

§ 4º - Considera-se para efeito de maior pontuação as espécies: Filhote, Bargada, Pintado e Pirarara, que 

serão medidas pelos fiscais da prova, inclusive para uso de desempate no torneio. 

Art. 19 - A premiação geral e especial, por equipe, estará disponíveis nos dias 20 e 21 de agosto de 

2011no CAT.  

§ 1º - Para o recebimento do prêmio, a equipe deverá apresentar o comprovante de original de 

pagamento da taxa de inscrição e documentos pessoais do representante da equipe; 

§ 1º - A equipe deverá retirar o seu prêmio ou responsabilizar-se pelo mesmo após a cerimônia de 

encerramento do I TOPE. 

 

CAPÍTULO 3 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 20 – A Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Aruanã, A Prefeitura e Câmara Municipal 

de Aruanã, Corpo de Bombeiros Militar, IBAMA, SEMARH, Batalhão Florestal, Polícia Militar, Policia Civil para, 

conjuntamente, garantir o cumprimento legal, a ordem e a segurança durante a realização do evento.  

Art. 21 - É vetada a participação no I TOPE, de pessoas que tenham desrespeitado a Comissão 

Organizadora e/ou participantes, bem como cometidos atos dolosos em torneios anteriores. 

Art. 22 - A concretização da inscrição no Campeonato de Pesca Embarcada Motorizada do I TOPE 

autoriza a Comissão Organizadora do evento a utilizar imagens e vozes dos participantes em material promocional do 

Torneio, sem direito à indenização; 

Art. 23 - As autoridades e organizadores do TOPE não se responsabilizarão por perdas, roubos ou danos 

materiais ocorridos com os participantes, espectadores e acompanhantes antes, durante e após o Torneio.  



Parágrafo único – A Organização contará com embarcação do corpo de bombeiros remoção de qualquer 

acidentado durante a realização das provas de pesca.  

Art. 24 - A Prova de Pesca Esportiva Embarcada Motorizada será norteada pelo presente 

regulamento e o descumprimento das normas nele estabelecidas implicará na desclassificação da equipe; 

§ 1º - A inscrição no Campeonato de Pesca Esportiva Embarcada do I TOPE configura-se como 

aceite de todas as normas deste regulamento pelo participante. 

§ 2º - Os casos omissos no presente regulamento serão analisados e definidos pela Comissão 

Organizadora e das suas decisões não caberão recursos. 


