
Organização
Comissão Nacional de Desporto da Festa do Avante!, 
com a colaboração da S.R.B.B.V.

Inscrições
Podem-se inscrever neste convívio todos os pescadores individuais 
(federados ou não)
As inscrições devem ser enviadas até ao dia 26 de Agosto 
para Festa do “Avante!” - Quinta da Atalaia  Av. Baía do Seixal  2845-415 
Amora / Seixal 
Tel. 212 224 000 Fax. 212 272 516 
www.pcp.pt
desporto.festavante@mail.telepac.pt

Custo da Inscrição com almoço incluído

  Inscrição                 Valor
   Individual               7 Euros
  Equipas                 10 Euros
  Agrupamentos        10 Euros

  Realização, concentração e horários

  Horas         Acção                        Local
  07.00     Concentração            Largo do Seixal 
  08.00     Sorteio                     Largo do Seixal
  08.30     Inicio do convívio      Baía do Seixal
  12.30     Fim do convívio         Nos pesqueiros
  12.30     Entrega do pescado   Mundet
  13.30     Almoço convívio        Mundet
  15.00     Entrega de prémios   Mundet

REGULAMENTO TÉCNICO

1. Pesqueiros
A área de um pesqueiro será um circuito com 10 m de raio, sendo considerado o 
centro do pesqueiro o local onde se encontra o respectivo material.
Os pesqueiros devem ser numerados.

1.1 Atribuição de pesqueiros
A atribuição dos pesqueiros será feita por sorteio, no local da realização da 
mesma.

2. Duração do convívio de pesca
A prova deve ter uma duração de 4 horas.

3. Permissão
São permitidas todas as modalidades de pesca desportiva com cana e carreto com 
máximo de 2 (dois) anzóis.

4. Obrigações
É obrigatório, sob pena de desclassificação:
Apresentar a ficha do pescado aos fiscais, sempre que solicitado.
Apresentar o pescado com a ficha do mesmo em bom estado de conservação.

5. Proibições
É proibido aos participantes:
Pescar ou engodar antes do início da prova.
Marcar pesqueiro sem material
Utilizar simultaneamente mais do que uma cana. (pode ter várias armadas, mas 
não iscadas)

6. Peso e pontuação

  Espécies                                                 Pontos p. Grama     Peso mínimo

  Corvina, douradas, pargos e linguados               4                         100 g
  Robalos, sargos, bailas e choupas.                     3                        100 g
  Tainhas e salemas                                            1                        100 g
  Bodiões, e outras espécies, 
  excepto safios, moreias, enguias
  e moluscos.                                                     0.5                     100 g
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Em caso de igualdade pontual, o desempate será efectuado da seguinte forma:
melhor qualidade do pescado;
maior número de exemplares;
maior número de inscrições;

1.Classificação

A classificação é individual, será efectuada pela pontuação e peso das espécies 
classificadas.

2.Prémios
Taças ou trofeus até ao 45.º Classificado.
Taças ou trofeus até á 10.ª Equipa
Taças ou Trofeus até ao 3.º Classificado do Agrupamento

3.Pertença do Pescado
O pescado é pertença dos pescadores desde que seja levantado após a 
pesagem.

4.Direcção Técnica

Compete á Direcção Técnica
a) dirigir a prova dando o seu inicio e fim por meio de sinal sonoro audível 
em toda a área do concurso;
b) fazer cumprir o regulamento;
c) efectuar as operações de fiscalização e de controlo;
d) efectuar a pesagem do pescado;
e) antecipar ou retardar o inicio ou fim da prova;
f) resolver os casos e omissões;
g) resolver eventuais reclamações;
h) alterar ou suspender a prova, no seu decurso, por motivos.
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