
TROFEU
“100 ANOS DO CLUBE NAVAL DE MAPUTO”

REGULAMENTO

Art.º 1. Sobre a Organização

1. O Clube Naval de Maputo, organiza no dia 9 de Novembro de 2013, a 
competição de Pesca Desportiva de alto mar “Troféu 100 Anos”.

2. A organização e coordenação do concurso estão a cargo de:
• Director de Prova: Domingos Paulino
• Juiz de Pesagem: Daúde Ussene
• Júri de Protesto: DP + JP + Capitão de uma das embarcações 

participantes.

Art.º 2. Sobre as Inscrições

1. Podem participar neste concurso um máximo de 40 embarcações.

2. As inscrições estarão abertas no Clube Naval de Maputo a partir de 1 
de Novembro e terminarão no dia 8 de Novembro de 2013, as 18:00 h.

3. Cada embarcação devera possuir uma tripulação mínima de duas 
pessoas e a máxima será ditada pela capacidade descrita no livrete da 
embarcação.

4. Todos os pescadores deverão possuir licença de pesca desportiva 
valida. No caso de um dos pescadores não possuir licença toda a 
equipa será desqualificada.

5. No formulário de inscrição, devera constar obrigatoriamente a seguinte 
informação:
a) Nome da Embarcação
b) Nome do Capitão
c) Contacto (email e telefone)
d) Clube onde esta inscrito
e) Nomes dos tripulantes e suplentes

6. As inscrições serão gratuitas mas apenas serão validas após 
preenchimento e entrega na Secretaria do Clube Naval da Ficha de 
inscrição. 

Art.º 3. Deveres dos Participantes

1. Os participantes da competição são obrigados a:
a) Ter conhecimento do presente regulamento;



b) Seguirem todas as regras de segurança;
c) Submeterem-se a todas as disposições emanadas pelo DP durante 

a competição.

2. Os participantes da competição apenas se podem dirigir ao DP por 
intermedio do seu capitão;

3. Qualquer comentário ou reclamação feito ao DP por um dos elementos 
da tripulação que não o capitão, não será considerado. Comentários 
ofensivos levarão a desclassificação da embarcação.

Art.º 4 Deveres dos Capitães das Embarcações

1. São deveres dos capitães das embarcações:
a) Estarem presentes nas reuniões convocadas pelo DP
b) Serem responsáveis pela disciplina da sua tripulação
c) Comunicar ao DP a substituição de um elemento da sua equipa por 

um suplente; se tal não suceder a embarcação será desclassificada 
da prova;

d) Assistir a pesagem do peixe da sua embarcação e assinar o 
respectivo boletim de pesagem (o capitão pode delegar esta tarefa a 
um elemento da sua tripulação);

e) Assegurar que a ficha de captura e devidamente preenchida e 
submetida ao Juiz de Pesagem;

f) Assegurar, antes da saída para o mar que a embarcação sob o seu 
comando possui os meios de segurança em conformidade com as 
normas estabelecidas pela administração marítima e que todos os 
membros da sua tripulação possuem licenças de pesca validas e 
senhas de troféu para o caso de peixes de bico;

g) A organização, o DP e o Clube Naval não podem ser 
responsabilizados pelo incumprimento da norma anterior em caso 
algum;

Art.º 5 Deveres da Organização

1. Do Director de Prova:
a) Fiscalizar a actividades dos concorrentes;
b) Mandar pesar o peixe pela ordem de chegada das embarcações;
c) Mandar preencher as fichas de pesagem e verificar se o peixe e 

marcado a medida que sai da balança;
d) Elaborar e homologar as classificações finais;

2. Do juiz de Pesagem:
a) Proceder a pesagem do pescado;
b) Marcar, com um corte na barbatana, os exemplares que tiverem sido 

pesados e registados;



c) Rejeitar os exemplares com peso inferior ao limite mínimo 
estabelecido (5Kg)

• Rejeitar todo o pescado que não seja acompanhado pela respectiva 
ficha de captura;

3. Do Júri de Protesto:
a) Decidir sobre os protestos apresentados pelos concorrentes;
b) As decisões do Júri de Protesto não cabe recurso;

Art.º 6 Normas Técnicas da Competição

1. Data e Horário do Concurso:
a) A competição será realizada no dia 9 de Novembro de 2013
b) A partida será as 5:30 h em frente ao Clube Naval de Maputo;
c) Todas as embarcações deverão apresentar-se na Doca do Clube 

Naval até as 17:00 h.

2. Validade da Competição:
a) O DP pode dar por terminada a prova se o estado de tempo ou do 

mar puser em perigo as embarcações;
b) O DP poderá convocar os capitães e decidir em conjunto acerca do 

adiamento da realização da prova;
c) Caso não seja possível a realização da prova, será marcada, pelo 

DP, uma nova data ou a mesma será cancelada;
d) A competição só será dada por concluída quando estiverem 

cumpridas pelo menos 6 horas de prova.

3. Equipamento de pesca:
a) A competição será organizada segundo as regras da IGFA;
b) Não será permitida a utilização de linha com capacidade superior a 

130lbs;
c) Não será permitida a utilização de mais de 8 canas em simultâneo 

em cada embarcação;
d) O incumprimento das regras anteriores levara a desclassificação da 

embarcação;

4. Desenrolar da competição:
a) A competição será realizada de barco, podendo serem usadas 

as técnicas de corrico. fly, jigging ou deriva;
b) Durante o desenrolar da competição, salvo os caos excepcionais 

sancionados pelo DP (ex. Imprensa, fiscais, p[patrocinadores, 
etc.) não será permitido o embarque de qualquer elemento que 
não seja participante da prova.

c) As atividades de pesca deverão ser desenvolvidas em 
conformidade com as regras de segurança para evitar 
abalroamentos no mar e demais regulamentação em vigor no 
pais;



d) Nenhuma embarcação poderá aproximar-se de outra de maneira 
que a prejudique na sua pesca;

e) O incumprimento das regras anteriores levara a desclassificação 
da embarcação infractora;

f) Os exemplos apresentados a pesagem com peso inferior ao 
estabelecido, ou que não façam parte da lista de espécies 
selecionadas, serão rejeitadas;

g) E permitido a pesagem de atum sangrando desde a cabeça, as 
guelras e as entranhas não sejam retiradas do mesmo.

Art.º 7. Espécies e Pontuação

1. A competição terá duas divisões: Billfish e Gamefish. As espécies, a 
respectiva pontuação e peso mínimo são apresentadas na Tabela 1;

2. Só serão aceites 5 exemplares de cada espécie na divisão Gamefish. 
Poderá ser submetido um numero ilimitado de releases de peixes de 
bico;

3. As embarcações são livres de pescar nas duas divisões, mas em 
termos de pontuação estas serão independentes, isto e os pontos de 
uma divisão não contarão contra a outra divisão. Assim, embarcações 
diferentes poderão vencer cada uma das divisões.

4. Não serão pesados peixes mutilados.

Tabela 1. Espécies consideradas e pontuação:

Divisão Gamefish
Atum (≥ 15kg) 4 15
Dorado 4 5
Serra (≥ 15kg) 4 15
Wahoo 4 5
Atum (5-14,9 kg) 3 5
Xareu 3 5
Bacalhau 3 5
Barracuda 2 5
Boga 2 5
Palmeta 2 5
Serra (5-14,9 kg) 2 5

5. Na divisão Gamefish, a pontuação final será obtida através da 
multiplicação dos pontos parciais por factor de 0.5 par cada espécie 



adicional a primeira, isto e: 1 especie: x1; 2 especies: x 1.5; 3 especies: 
x2, etc. Ver exemplo abaixo.

6. Caso o júri não seja capaz de identificar através da filmagem ente as 
diferentes espécies de marlins, será considerada para efeitos de 
release a pontuação do Stripe Marlin.

            Embarcação A! ! ! ! ! Embarcação B

7. Do mesmo modo, uma única embarcação poderá vencer ambas as 
divisões.

8. Os releases de peixe de bico deverão ser filmados, sendo para isso 
necessário que a filmagem mostre claramente o controlo do peixe, por 
parte da tripulação, agarrando o leader, o cartão de release e a soltar o 
peixe, devendo este nadar por si.

9. O JP poderá invalidar filmagens pouco nítidas ou duvidosas, e 
consequentemente desqualificar a captura.

Art.º 8. Prémios

1. Aos primeiros três classificados de cada divisão, serão atribuídos 
troféus e certificados. Adicionalmente serão premiados os maior peixe 
(excluindo peixes de bico) e o pescador mais valioso (maior 
pontuação);

2. A entrega de prémios será efectuada no jantar de Gala do Centenário 
do Clube Naval de Maputo.

Espécie Peso Pontos
Serra 10 20
Serra 8 16
Serra 5 10

Subtotal 23 46
N- espécies 1
Factor 1 46

Total de PontosTotal de Pontos 46

Especie Peso Pontos
Wahoo 5 20
Barracuda 8 16
Serra 5 10

Subtotal 18 46
N- espécies 3
Factor 2

Total de PontosTotal de Pontos 92



Art.º 9. Desempates e Homologações

1. Em caso de empate entre embarcações, o desempate será feito através 
dos seguintes critérios:

a) Divisão Billfish – embarcação que tiver reportado o primeiro do 
ultimo release;

b) Divisão Gamefish – a embarcação que tiver pesado primeiro.

2. As classificações finais serão homologadas pelo DP até 2 horas após 
termino da competição.

Art.º 10. Penalizações

1. A embarcação que não se apresente no local de chegada a hora limite 
será desqualificada;

2. As embarcações que não tenham pescado e queiram ir diretamente 
para os seus clubes, poderão faze-lo devendo antes informar via rádio 
a DP;

3. Não serão penalizados os atrasos causados por prestação de auxilio a 
embarcações, náufragos em perigo e avarias (ver artigo seguinte), 
devidamente comprovados. Nestes casos a pesagem do pescado 
apenas poderá ser efectuada a hora de chegada da embarcação 
atrasada.

4. No caso de avaria grave, o capitão devera imediatamente comunicar a 
DP e iniciar a marcha de regresso. Devera igualmente comunicar a sua 
localização, pescado a bordo (devendo este corresponder ao 
apresentado) e hora estimada de chegada.

5. A apresentação de pescado (a manos ou a mais) que não corresponda 
ao declarado em caso de avaria, ou prestação de auxilio, implica a 
desqualificação;

6. Somente avarias comunicadas antes das 15:00 h. poderão ser usadas 
para justificar atrasos a pesagem.

7. O DP poderá sempre que o entenda, convocar o JP para analisar 
qualquer caso que entenda ser oportuno.



Art.º 11. Protestos

1. Qualquer protesto devera ser dirigido ao DP por escrito, pelo capitão, 
devidamente testemunhado, acompanhado da quantia de 1.000,00 Mt 
(mil Meticais), reembolsável caso o mesmo seja considerado 
procedente. A quantia, se não devolvida, revertera para a competição 
através da Secção de Pesca do Clube Naval de Maputo.

2. As reclamações ou protestos só poderão ser apresentados nas 
condições estipuladas na alínea anterior, até 24 horas após a afixação 
dos resultados.

3. O DP, apresentado o protesto, devera tomar uma resolução no espaço 
de 48 horas.

Art.º. 12 Disposições Finais

1. A inscrição na Prova supõe a total aceitação deste Regulamento e das 
suas disposições.

2. Poderá haver vistorias aleatórias a chegada das embarcações;

3. Qualquer embarcação vistoriada pelas Autoridades Marítimas a 
chegada da competição em que se verifique que tenha falta da 
palamenta obrigatória, será desqualificada da prova.

4. O Clube Naval de Maputo, a organização e o Diretor de Prova, 
declinam toda e qualquer responsabilidade por quaisquer acidentes ou 
prejuízos que possam ocorrer durante a competição, quer nas pessoas, 
quer nos haveres dos concorrentes.

5. E da total responsabilidade dos concorrentes cumprirem com todas as 
normas da competição e explicitas na Lei Marítima local e internacional.

Tabela de Mares

Dia Preia Altura Baixa Altura Preia Altura
9 Dez 2013 07:57 2.95 14:09 1.29 20:18 2.87


