TORNEIO ON LINE CAIAQUE BAHIA
DA ORGANIZAÇÃO
O Torneio On Line será organizado pelo grupo Caiaque Bahia (CB), composto pelos
administradores do grupo de WhatsApp com o mesmo nome.

DOS OBJETIVOS
Estimular a pesca esportiva com caiaque e a consequente preservação do tucunaré, através da
conscientização sobre a necessidade de soltura das grandes matrizes e povoamento das
barragens.
Promover a divulgação dos municípios baianos onde se encontram os grandes exemplares de
tucunarés, e consequentemente o turismo de pesca esportiva para o local.
Estimular o encontro entre grupos de caiaques do estado, promovendo a interação entre eles,
viagens de pesca para grandes capturas e encontros locais para confraternização.
Promover um grande encontro estadual de pesca com caiaque, a se realizar em 25 de janeiro de
2020, em formato de campeonato presencial, workshop, exposição de equipamentos e
confraternização entre os grupos de caiaque do estado.

DO PERÍODO
O período de inscrição será de 01 de outubro a 20 de dezembro de 2019.
O Torneio On Line se dará entre os dias 1 de outubro e 31 de dezembro de 2019, prazo inicial e
final para envio dos registros de capturas.

DAS CONDIÇÕES GERAIS
O Torneio é exclusivo para capturas de tucunaré no estado da Bahia, utilizando-se do caiaque e
iscas artificiais.
Os participantes podem residir ou não no estado da Bahia, assim como podem participar ou não
de grupos vinculados ao Caiaque Bahia, mas as capturas só poderão ser feitas comprovadamente
dentro do estado da Bahia.
As capturas serão obrigatoriamente com equipamentos para bait cast (iscas artificiais sob
arremesso) e jig, não sendo permitido o uso de iscas vivas, técnica de corrico (arrasto) ou apoio de
outras embarcações na captura ou efetiva medição (registro do vídeo por outra embarcação será
permitido).
Em até 24 horas após efetivada a inscrição, e com a compensação do pagamento da taxa, será
entregue via email a imagem do ticket de inscrição. O mesmo deve ser impresso pelo competidor,
plastificado e mantido de forma legível para os registros de medição e soltura.
A REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE NO TOTAL CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA COM ESTE REGULAMENTO.

A meta do Torneio On Line é de CINCO CAPTURAS MAIORES QUE 25CM, homologadas pela
comissão julgadora, e o ranqueamento será feito pela média dessas capturas. O melhor
competidor será aquele que atingir a melhor performance na média, e não aquele que acertou
uma grande matriz e parou de pescar.
Os vídeos das capturas ficarão sob a guarda da comissão julgadora, de forma a preservar os locais
e a consequente pesca predatória com mergulho e redes. Os mesmos não serão divulgados em
redes sociais ou imprensa, exceto se o competidor assim preferir, e por vontade manifesta do
mesmo. Ou, se forem publicados, será suprimida a imagem das margens e o local onde ouve a
captura.
O competidor assume a obrigação de comprovar que a captura e soltura foram feitas no estado da
Bahia, registrando claramente as estruturas das margens. Em caso de dúvidas, a comissão
julgadora pode solicitar os dados da localização GPS ou ainda que um dos membros da comissão
julgadora seja levado até o local.

DA MEDIÇÃO E REGISTRO EM VÍDEO
O registro do vídeo poderá ser feito por outra pessoa, porém a medição será feita integralmente
pelo próprio competidor.
As medições serão realizadas estritamente com a régua distribuída pelo CB ou ainda utilizando a
régua homologada pela ABAPE.
Somente serão homologados os registros de medição e soltura feitos em formato de vídeo, sem
qualquer edição, e conforme descrito a seguir:
1. Peixe sobre a régua, que deve estar totalmente esticada até o comprimento final do peixe, com
o ticket de inscrição claramente visível.
2. Boca do peixe totalmente fechada e encostada na base da régua, sem alicate ou artefatos de
contenção.
3. Todo o comprimento do peixe deve ser mostrado claramente, assim como a cauda bem
alinhada e sobre as linhas finais da régua.
4. O peixe deve ser retirado da régua e solto, com registro inequívoco das boas condições de vida.
5. Sem interrupção ou edição, o competidor deve mostrar uma panorâmica das margens e suas
estruturas, citando o município onde a captura foi realizada e mostrando o caiaque utilizado.
Em resumo: Capturou, imobilizou, deixou oxigenando, esticou a régua em superfície plana; inicia o
vídeo com o peixe e o ticket de inscrição, sem alicate de contenção, mostra a boca do peixe
fechada, faz panorâmica do corpo e detalhe da cauda, leva pra soltura, diz onde foi e mostra uma
panorâmica das margens, mostrando o caiaque.
A inobservância de qualquer desses itens pode ser passível de não homologação da captura, de
acordo com avaliação da comissão julgadora.

A REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE NO TOTAL CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA COM ESTE REGULAMENTO.

Somente serão considerados os registros em vídeo sob forma contínua e sem interrupção, ou
edição de qualquer natureza.
Somente será considerado o registro que mostre claramente uma panorâmica das margens do
local da soltura e o caiaque utilizado, de forma que possa ser checado o local, não restando
dúvidas de que se trata do estado da Bahia.

DA PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
Dentro do período determinado serão homologadas no mínimo cinco capturas por competidor,
para que seja considerada sua efetiva participação no ranking e consequente pontuação.
A pontuação se dará na forma de um ponto por centímetro, e as cinco capturas serão somadas e
automaticamente definida a média de tamanho dos peixes. A maior média define o primeiro lugar
e o ranking.
O ranking será divulgado nas redes sociais com nome dos competidores, classificação e tamanho
dos peixes. Adicionalmente será divulgado o ranking das DEZ maiores capturas do Torneio,
independentemente de o competidor ter atingido a cota dos cinco peixes, com o município onde
as mesmas ocorreram.
Em 25 de janeiro de 2020 os competidores ranqueados poderão usar a média do Torneio On Line
CB como uma das capturas obrigatórias do torneio presencial. Assim, quem participa do Torneio
On line já inicia a competição presencial com uma grande captura, mas pode optar por usar ou
não essa média.

DA COMISSÃO JULGADORA
A comissão julgadora será formada pelos administradores do CB e dos grupos regionais, além de
convidados, que se propuserem a participar do grupo específico para receber e homologar os
vídeos, além de deliberar sobre denúncias e punições.
Caso ocorra empate nos votos da comissão, ou que levantem dúvidas não resolvidas pela maioria
simples da comissão julgadora, serão julgados e deliberados pela administração do CB.

DAS INSCRIÇÕES
O custo da inscrição será de R$ 40,00 (quarenta reais), que dará direito somente à participação no
Torneio online, e dos sorteios que por ventura ocorram.
As inscrições serão feitas pelo preenchimento do formulário virtual, com efetivo recolhimento da
taxa e posterior impressão do ticket. Só estará apto a competir quem tiver cumprido todas as
etapas acima.

DOS APOIADORES
Todos os grupos representativos do caiaque podem ser apoiadores do Torneio On Line, bastando
A REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE NO TOTAL CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA COM ESTE REGULAMENTO.

para isso divulgar e auxiliar no esclarecimento das regras, além de receber os vídeos e repassar
para a organização. Lojistas e representantes de marcas comerciais também podem apoiar o
Torneio da mesma maneira, e através da exibição do cartaz do evento na própria loja ou suas
redes sociais.
Todos os apoiadores serão promovidos nas publicações do Torneio On Line CB, onde suas logos
serão exibidas. Basta para isso que enviem sua marca para um dos organizadores e façam a devida
divulgação.

DOS PATROCINADORES
Os patrocinadores terão destaque nas divulgações do Torneio, com publicações regulares de seus
produtos nos grupos do CB e facebook durante o período de vigência do Torneio On Line CB, e
para isso devem entrar em contato com a organização.

DAS PENALIDADES
Toda e qualquer irregularidade observada a este regulamento deverá ser apresentada
formalmente como denúncia para a Comissão Organizadora, que fará a verificação e julgamento.
O participante que venha a praticar ato ILÍCITO durante a competição será sumariamente
desclassificado e ficará impedido de participar da premiação.
Caso a comissão não tenha provas e argumentos suficientes para comprovar a irregularidade, ou
se ocorreu uma denúncia falsa, não ocorrerão punições.
Qualquer descumprimento deste regulamento poderá acarretar penalidades, que podem variar
desde a advertência privada, até a sumária desclassificação, que será aplicada à critério da
organização.
É prevista a penalidade com redução de um a três centímetros, caso o registro da medição seja
realizado com a boca do peixe aberta ou com artefatos de contenção, o que será avaliado e
aplicado pela comissão julgadora.
É prevista penalidade de não homologação da captura, caso o registro não mostre claramente as
margens ou estruturas que sejam facilmente identificadas in loco, ou o participante não apresente
a localização do GPS quando solicitada.
Vídeos registrados sem o ticket, ou com uso de réguas diferentes das indicadas, não serão
considerados para homologação.

DAS DÚVIDAS E CASOS NÃO PREVISTOS
Caso surjam situações não previstas neste regulamento, ou questionamentos acerca dessas
regras, o participante deve comunicar a um dos organizadores e a comissão organizadora irá
deliberar.

A REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE NO TOTAL CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA COM ESTE REGULAMENTO.

