
33ª GINCANA DE PESCA INFANTIL

REGULAMENTO

A 33ª GINCANA DE PESCA INFANTIL , promovida pela Prefeitura Municipal de Joinville através da
Secretaria de esportes, tem como objetivo a confraternização de pescadores infantis e o incentivo à prática
da pesca organizada, e será regida pelo seguinte regulamento:

ART.01–A 33ª GINCANA DE PESCA INFANTIL , será realizada no dia 30 de março de 2019 na
UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO RURAL (ANTIGA FUNDAÇÃO 25 DE JULHO) .

ART.02-A gincana será dividida em quatro categorias com limite de vagas, cada qual com um tempo
de duração. 

CATEGORIAS:  

 A – nascidos de 2013 a 2015 (70 vagas) Duração da pescaria = 45 minutos

 B – nascidos de 2010 a 2012 (80 vagas) Duração da pescaria = 60 minutos

 C – nascidos de 2007 a 2009 (60 vagas) Duração = 1h15min (uma hora e quinze minutos)

 D – nascidos de 2003 a 2006 (40 vagas) Duração = 1h30min (uma hora e trinta minutos)

ART.03-Para a CATEGORIA A - Às 8h15min os pescadores deverão se posicionar cada um no seu
box numerado. Às 8h30min será dado o início da gincana e o término geral será às 9h15min.

ART.04-Para a CATEGORIA B - Às 8h15min os pescadores deverão se posicionar cada um no seu
box numerado. Às 8h30min será dado o início da gincana e o término geral será às 9h30min.

ART.05-Para a CATEGORIA C - Às 9h45min os pescadores deverão se posicionar cada um no seu
box numerado. Às 10h será dado o início da gincana e o término geral será às 11h15min.

ART.06-Para a CATEGORIA D - Às 9h45min os pescadores deverão se posicionar cada um no seu
box numerado. Às 10h será dado o início da gincana e o término geral será às 11h30min.

ART.07-As  inscrições  serão  feitas  de  01  a  18  de  março  no  site  da  prefeitura.

(www.joinville.sc.gov.br), a mesma será validada por e-mail da SESPORTE contendo o número do box
do participante. 

ART.08–A retirada do kit/sacola acontecerá das 7h30min até 15 minutos antes do início da pesca;
mediante apresentação de documento do inscrito.

ART.09-Na  CATEGORIA “A”  o participante deverá realizar  a  pesca, sendo permitido apenas a
ajuda do responsável para o manejo com a isca e a retirada do peixe da lagoa e do anzol.

Na  CATEGORIA “B”  é  permitido o auxílio  de um responsável  no manejo com o anzol,  sendo
vetada sua intervenção para pescar e retirar os peixes da água.

-Na  CATEGORIA “C”  é permitido o auxílio de um responsável no manejo com o anzol,  sendo
vetada sua intervenção para pescar e retirar os peixes da água.

Na CATEGORIA “D” será permitido o auxilio de um responsável APENAS para retirar o peixe do
anzol.
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ART.10-O  participante  poderá  utilizar  na  Gincana  somente  um  caniço  (vara),  de  confecção  e
comprimento  livre,  linha  de  monofilamento  de  nylon,  um anzol,  chumbada e  bóias  livres,  iscas  a  seu
critério . Não será permitido o uso de varas com molinete.

Parágrafo Único – É preciso levar protetor solar, bo né, repelente, guarda-sol e água. Proibido
a entrada com bebidas alcoólicas.

ART.11-A gincana  será  fiscalizada  pela  Comissão  Organizadora,  formada  por  profissionais  da
Secretaria de Esportes.

Parágrafo único – Cada pescador  deverá  ficar  no  espa ço  correspondente ao seu  Box.  A
mudança de  Box só  poderá  ser  permitida por  um fisca l  ou coordenador  do  evento.  O pescador
poderá CEVAR , respeitando o seu espaço (BOX).

ART.12-Encerrado  o  tempo  de  cada  categoria,  os  participantes  deverão  apresentar-se  junto  à
barraca da coordenação para a pesagem e contagem dos peixes, observando o local de sua Categoria e
obedecendo a fila;

Parágrafo  Único-Fica  estritamente  proibido  o  pescado r  colocar  seus  peixes  nas  sacolas
vizinhas, caso seja detectado o fato, o mesmo perde rá os seus peixes e será desclassificado.

ART.13-A premiação contemplará as quatro categorias:  A, B, C e D com troféu ao 1º colocado e
medalhas do 1º a 5º colocados, nos dois critérios: PESO e QUANTIDADE , troféu para o maior peixe, em
cada categoria, e medalhas para todos os participan tes.  

OBS.:  Quanto  ao  critério  de  desempate :  Será  conduzido  pela  diferença  entre  PESO  E
QUANTIDADE, por exemplo: se o empate for PESO, será obs ervada a quantidade para desempate, e
aquele que obtiver maior quantidade ganhará, e assi m vice-versa.

ART.14-Os  peixes  capturados  durante  a  Gincana  serão  doados  a  uma  ENTIDADE
BENEFICIENTE, e fica estipulado que cada pescador p oderá levar para casa 1 (um) peixe
pescado.

ART.15-A Comissão Organizadora da 33ª Gincana de Pesca Inf antil não se responsabiliza por
prejuízos materiais e pessoais dos participantes;

ART.16-Os casos omissos do presente Regulamento serão discutidos pela Comissão Organizadora
da 33ª Gincana de Pesca Infantil

OBS.:  Na participação de crianças com deficiência será pe rmitido o auxílio do responsável
caso haja necessidade, independente da categoria.

Na inscrição deve constar qual deficiência e que ti po de auxílio será necessário.  Todas as
adaptações ou acompanhamento deverão ser julgados p ela comissão organizadora.
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