
REGULAMENTO 
  
 Art. 1º - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO CAMPEONATO 
O CAMPEONATO BRASILEIRO DE PIRARARA é uma realização da TUNNA ENTRETENIMENTO E AUDIOVISUAL em parceria com a 
POUSADA ASA BRANCA. 
  
O CAMPEONATO BRASILEIRO DE PIRARARA se dará em uma fase nacional. 
 Serão no máximo 30 duplas disputando. 
  
DOS OBJETIVOS: 
  
O CAMPEONATO BRASILEIRO DE PIRARARA tem o obje:vo de divulgar e promover o lazer e a integração 
através da prá:ca de pesca espor:va.  
Desenvolver o potencial da pesca espor:va com seriedade, qualidade e técnicas que exigem o segmento.  
Promover a preservação e educação ambiental dos pescadores através da divulgação e prá:cas sustentá-
veis e que norma:zam a pesca espor:va visando, principalmente, o combate de materiais e a:tudes polu-
entes e predatórias. 

Divulgar o potencial turís:co e atra:vos das águas do rio Araguaia em / GO. 
    
ARTIGO 2º - DO CAMPEONATO 
  
a)  Campeonato de pesca embarcado terá a PIRARARA (Phractocephalus hemioliopterus) como peixe alvo. 
b) O campeonato será realizado nas águas do Rio Araguaia, na cidade de São Miguel do Araguaia em Goiás 
com a Pousada Asa Branca como sede de apoio. 
c) Será realizado nos dias 12, 13, 14 e 15 de abril de 2021. 
c)  A compe:ção será em duplas. 
d) Cada barco será composto por 3 (três) integrantes, a dupla compe:dora e o guia de pesca disponibiliza-
do pelo evento através de sorteio. 
  
  
  

  
  
   



ARTIGO 3º - DAS INSCRIÇÕES 
  
a) Poderão par:cipar do campeonato, todos os pescadores que tenham feito suas inscrições no site www.-
brasileirodepirarara.com.br 

b) Período das inscrições: 
✓ 07 de maio até 31 de março de 2021; 

Obs. Será encerrado antes do prazo final, se alcançado o limite de vagas disponíveis.  

c) O valor da inscrição é de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais por dupla). 
✓ Composto por: valor da inscrição, estadia e seguro viagem. 

d) A inscrição dará direito a: 
✓ Par:cipação do campeonato com 4 dias de pesca. 
✓ 01 dia de pesca livre na Pousada Asa Branca I 
✓ Hospedagem do dia 12 a 15 de abril de 2021 na Pousada Asa Branca I em quartos quádruplos que 

serão divididos através de sorteio. 
✓ Alimentação (café da manhã, almoço e jantar) 
✓ Água, refrigerante e cerveja liberado (no hotel) 
✓ Seguro de viagem 
✓ Kit da equipe contendo 04 camisetas, 2 bonés, 01 regulamento 
✓ O traslado Asa branca II até asa branca I (local da compe:ção) com horários de saída do barco pré-

estabelecidos pela organização. 
  
e)  Todos os par:cipantes deverão estar com os documentos em dia e portá-los ao longo do Campeonato. 
f) Todos os par:cipantes deverão estar com a licença de pesca válida emi:da pela Secretaria Nacional de 
Pesca; 
g)  O compe:dor menor de idade deverá estar acompanhado de seus pais ou responsável, ou ter autoriza-
ção dos mesmos. 
h) Na impossibilidade de um dos par:cipantes inscritos pela equipe estar presente na prova, poderá ser 
subs:tuído desde que jus:ficado a comissão Organizadora antes do início da prova. 

SOBRE DESISTÊNCIA E POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DA INSCRIÇÃO: 



Em caso de desistência, o representante da dupla deverá comunicar formalmente a comissão organizadora, 
através de e-mail. Se a desistência ocorrer até 7 (sete) dias após a inscrição, o valor total da inscrição será 
devolvido. Após esse prazo, e no máximo até 20 (vinte) dias antes da etapa a qual a dupla foi inscrita o 
compe:dor terá reembolsado metade do valor de inscrição. 

 A dupla poderá cancelar sua inscrição e solicitar a devolução total do valor da taxa de inscrição quando, 
por qualquer mo:vo, a comissão organizadora alterar a data da etapa a qual a dupla se inscreveu. 

A devolução do valor será realizada através de transferência bancária em favor do depositante da inscrição, 
até 07 (sete) dias após a solicitação e de acordo com as regras e prazos estabelecidos acima. O ressarci-
mento será feito em até 7 dias úteis via depósito ou cancelamento da venda feita através de cartão pelo 
financeiro. 

ARTIGO 4º - DA COMISSÃO ORGANIZADORA: 
  
A Comissão Organizadora é encarregada dos trabalhos de execução geral e regulamentação da compe:ção. 
  
O CAMPEONATO BRASILEIRO DE PIRARARA terá 01 Diretor de Prova, que contará com auxílio de 03 árbi-
tros auxiliares, além de fiscais móveis iden:ficados. 

Suas atribuições principais serão: 

A) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento em todas as suas disposições; 
B) Delegar poderes aos membros da Comissão Organizadora e aos fiscais para o desempenho de sua 

função geral, com o obje:vo específico de facilitar o controle da compe:ção. 
C) No momento da largada, os Árbitros observarão se nenhuma embarcação se antecipou (queima de 

largada). 
D) O fiscal irá chamar as embarcações para a medição por ordem de chegada, orientando para que não 

haja aglomeração de pessoas para medição. 
E) A soltura dos peixes deverá ocorrer mediante o Árbitro ou fiscal para que estes observem se os pei-

xes estão em condição de soltura. 

ARTIGO 5º - DA PROVA: 



O CAMPEONATO BRASILEIRO DE PIRARARA será realizado nos dias 12, 13, 14 e 15 de abril de 2021 com 
início às 7h30min, tendo como pontos de largada a Pousada Asa Branca I. 

Com a seguinte programação: 

10/04/2021 - Chegada do compeWdor 
Transporte para pousada: Das 13h às 16h 
17h Sorteio dos quartos 

11/04/2021 - ReWrada de Kit e dia de Pesca livre 
Das: 9h às 17h30 
19h Sorteio das Raias e Guias 

12/04/2021 - Primeiro dia de compeWção 
7h Abertura e posteriormente a largada 
17h Encerramento 

13/04/2021 - Segundo dia de compeWção 
7h30 Largada 
17h Encerramento  

14/04/2021 - Terceiro dia de compeWção 
7h30 Largada 
17h Encerramento  

15/04/2021 - Quarto dia de compeWção 
7h30 Largada 
17h Encerramento  

16/04/2021 - Retorno do compeWdor 



I - Todos os compe:dores deverão par:cipar na cerimônia de abertura que terá início às 7h no primeiro dia 
de prova, dia 12 de abril de 2021. 
  

A) O torneio consiste em pesca embarcada u:lizando embarcações disponibilizadas pela organização 
com motor de potência de 40HP E 25HP; 

B) Será válido somente o peixe alvo da compe:ção a PIRARARA; 
C) Todas as pirararas pescadas poderão ser medidas. 
D) Será considerada a somatória do comprimento das três maiores pirararas de todos os dias para de-

finir o campeão do campeonato. 

 
E) Definição de comprimento é o comprimento total do exemplar que equivale a medida linear da ex-

tremidade da cauda até a extremidade da boca 
F) A compe:ção é no es:lo Pesque-e-Solte. Os peixes deverão estar em condições de retorno saudável 

à água; 
G) A prova acontecerá em uma extensão total de 45 km tendo como ponto de par:da, sendo 22,5 km 

acima da pousada Asa Branca I e 22,5 km abaixo da pousada, contemplando: 

✓ Ilha do Rebojinho 
✓ Praia da Ressaca 
✓ Barreira da Manga 
✓ Aldeia Kobihe: 
✓ Piauí 
✓ Pedrinho 
✓ Aldeia Mirindiba 
✓ Lago Pedrinho 



✓ Boca Cristalino 
✓ Praia do Padre 
✓ Almeida Prado 
✓ Praia Macaúba 
✓ Barreira Veado 
✓ Ilha do Bacural 
✓ Praia do Gado 
✓ Praia do Arão 
✓ Praia Caracol 
✓ Praia da Laranjeira 

  
RAIAS, GUIAS e BARCOS: 
  

A) A prova acontecerá em uma extensão de 45 km, divididos em 30 raias de 1,5KM. 
B) As equipes compe:rão em raias diferentes todos os dias. 
C) Como funcionará o sorteio: 

✓ As duplas serão sorteadas na ordem crescente pelo número de cada dupla, os números 
de 1 a 30 serão colocados em uma urna, e a raia correspondente a cada dupla será sorte-
ada. 

✓ Todos os dias haverá o sorteio das raias no dia anterior a prova. 

✓ As duplas pescarão em 4 raias diferentes durante todo o campeonato. 

✓ Da mesma forma haverá sorteio de um guia diferente para acompanhar a dupla em cada 
dia de prova, todos os dias haverá o sorteio do guia que acompanhará a dupla no dia pos-
terior. 

D) Toda pescaria deverá acontecer dentro da raia estabelecida, desde o arremesso   até a fisgada do 
peixe. Caso o peixe nade para fora da sua raia o compe:dor poderá atravessar raias para capturá-lo. 

E) Cada guia usará apenas um barco durante todos os 4 dias de pesca, ou seja, o sorteio de guia tam-
bém irá designar o barco que será u:lizado pela dupla, podendo alternar para barcos com motor de 
40HP ou 25HP. 



F) Em todos os dias de compe:ção, no dia anterior a prova todos os barcos serão vistoriados pela co-
missão organizadora. 

G) Os guias estão autorizados à: iscar, dar nós, embarcar, manipular e re:rar o anzol da boca do peixe. 
Não sendo autorizados a pescar. 

H) É de responsabilidade dos guias a obtenção das iscas, antes e durante a prova. 
I) Somente os guias poderão pilotar a embarcação. 

  
  
LARGADA e TÉRMINO: 

A) Todos os par:cipantes deverão estar presentes, com as respec:vas embarcações aportadas no local 
de largada às 7h15min 
B) A largada acontecerá às 7h30min através de sinal sonoro. 
C) O horário de término da prova será impreterivelmente às 17h 
D) O guia deverá adequar o relógio dele com o relógio do diretor de prova, e é responsável por retor-
nar o barco até a pousada no horário. 
E) Todas a equipes terão diariamente o limite de quatro sinalizadores por barco para aviso de captura à 
equipe organizadora. 
F) Não haverá pausa para o almoço, as equipes poderão retornar para pousada para almoçar ou almo-
çar no barco com lanche disponibilizado pela organização. 
G) Todos os barcos deverão estar de volta até no máximo às 17h, só serão considerados na pontuação 
os peixes que :verem recebido senha do árbitro para medição até as 17h. 
H) Será considerado válido o peixe medido ou es:ver na espera de medição até o término da prova.   

  
PONTUAÇÕES: 

A) As embarcações deverão se dirigir até o ponto de medição mais próximo de sua raia para medição 
do exemplar. O compe:dor não poderá medir o seu exemplar em outro ponto de pesagem que não 
seja da sua zona. 

B) A pontuação final de cada embarcação na prova será ob:da considerando o comprimento da soma 
dos três maiores exemplares da espécie alvo apresentados. 

C) Depois de conferida a medição do comprimento pelo Árbitro, cada embarcação receberá uma cópia 
com dados das medidas do seu peixe, sendo que o pescador deverá conferi-la na hora para que não 
haja reclamações futuras. 

D) O peixe deve estar em condições de soltura, caso o peixe não nade, esteja morto ou extremamente 
debilitado o mesmo será desconsiderado na somatória da pontuação. 

E) Se ocorrer empate na soma de todos os exemplares apresentados, para critério de desempate serão 
considerados os critérios abaixo: 



✓ 1º Critério de desempate: MAIOR PEIXE CAPTURADO PELA EQUIPE. 
✓ 2º Critério de desempate:  soma da idade da dupla, a dupla com a maior soma ganhará. 
✓ 3º Critério de desempate: sorteio por critério da comissão organizadora. 

  
DOS EQUIPAMENTOS PERMITIDOS: 
  

A) Linha de diâmetro livre: Mono ou Mul:filamento; 
B) Carre:lha ou molinetes de qualquer :po; 
C) Vara de pesca de qualquer comprimento; 
D) Proibido o uso de garatéia – somente anzol simples (um anzol por linha) 
E) Cada compe:dor poderá portar apenas um conjunto (vara e carre:lha/molinete) durante a prova - 

no caso de apenas um compe:dor no barco, somente poderá ser u:lizado um conjunto; 
F) Cada guia poderá portar um conjunto leve (vara e carre:lha/molinete) para captura de iscas ape-

nas; 
G) É proibido uso de tarrafa para captura de iscas durante a prova. 
H) A organização não oferecerá nenhum :po de equipamento aos compe:dores. 

  
É OBRIGAÇÃO DOS COMPETIDORES: 

A) Re:rar o Kit junto a comissão organizadora; dia 11 de abril de 2021 das 09h às 17h30min na Pousa-
da Asa Branca I. 

B) Fiscalizar a medição e anotação dos referidos exemplares capturados e reportar qualquer inconsis-
tência no momento da medição, não serão aceitas reclamações posteriores; 

C) Colaborar com a fiscalização no:ficando a organização, qualquer irregularidade que venha observar 
durante a prova; 

D) Cumprir e fazer cumprir o regulamento. 
  
FICA VETADA A EQUIPE E SEUS COMPONENTES SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: 
  

A)  Abordar ou deixar-se abordar por outras embarcações que não sejam da organização do torneio, 
exceto em caso de emergência; 

B) Cortar a linha do peixe capturado caso não seja o peixe válido para o campeonato; 
C) Se apresentar em estado de embriaguez, antes ou durante toda compe:ção; 
D) Desacatar ou agredir compe:dores, autoridades ou qualquer membro da Comissão Organizadora; 



E) Jogar lixo nas águas, bem como usar material predatório de qualquer natureza; 
F) Nadar ou entrar na água durante a compe:ção. 
G) Transgredir quaisquer das regras con:das neste regulamento. 

  
ARTIGO 6º - PREMIAÇÃO 
  A cerimônia de premiação acontecerá no úl:mo dia de prova, dia 15 de abril, às 17h30min. 
  
1º Lugar: TROFÉU DE CAMPEÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE PIRARARA + UM CARTÃO DE CRÉDITO 
PRÉ-PAGO no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ser u:lizado em qualquer estabelecimento que 
possua a bandeira Mastercard. 
  
2º Lugar: TROFÉU DE VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE PIRARARA + UM CARTÃO DE CRÉ-
DITO PRÉ-PAGO no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para ser u:lizado em qualquer estabelecimento 
que possua a bandeira Mastercard. 
  
3º Lugar: TROFÉU 3º LUGAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE PIRARARA  

MAIOR PEIXE DO CAMPEONATO (comprimento): TROFÉU DE MAIOR PEIXE DO CAMPEONATO BRASILEIRO 
DE PIRARARA + UM CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a dupla 
que capturar o maior peixe de todo o campeonato, para ser u:lizado em qualquer estabelecimento que 
possua a bandeira Mastercard. 
  
As duplas que alcançarem a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª colocação, receberão as medalhas. 
  
ARTIGO  7º - SEGURANÇA 

A) A comissão de arbitragem da prova tem total responsabilidade e autonomia para adiar a largada ou 
cancelar a prova em qualquer circunstância que ofereça risco aos par:cipantes. 

§1º-Uma vez iniciada a prova, cabe ao árbitro decretar a suspensão ou conclusão da mesma por mo:vo 
devidamente jus:ficado (a seu critério) devendo, em tal caso registrar em ata, as causas determinantes 
da suspensão ou conclusão antecipada, informando as razões. 

  
B) Em caso de interrupção da prova – sairá um barco de cada um dos três pontos de medição com uma 

bandeira preta sinalizando a finalização da prova. 



C) Em caso de interrupção da prova, será considerada a pontuação ob:da até o momento do encer-
ramento, não havendo recuperação do tempo de prova. 

D) É obrigatório durante a navegação o uso de coletes e do cordão de segurança para desligamento 
automá:co do motor sempre que a embarcação es:ver em movimento. 

E) É obrigatório que os par:cipantes possuam toda a documentação necessária para o exercício da 
pesca e navegação. A todos os par:cipantes é obrigatório o conhecimento técnico do manuseio de 
equipamentos de pesca e de embarcação. 

F) Ao se inscreverem, os par:cipantes declaram ciência de forma livre e espontânea do presente regu-
lamento, bem como de sua condição de saúde {sica, isentando de responsabilidade a Organização. 
A Organização não se responsabilizará por condutas dos par:cipantes contrárias às normas de pes-
ca vigentes no País. Os par:cipantes devem se informar e obedecer às determinações legais refe-
rentes à licença de pesca embarcada, registro de embarcação, habilitação do condutor, porte obri-
gatório de colete salva vidas, boias, condições da embarcação, itens de segurança e demais requisi-
tos espor:vos, administra:vos e legais. 

G) A Organização não se responsabilizará por nenhum dano, devendo recair exclusivamente sobre o 
agente responsável pela conduta culposa ou dolosa as consequências de qualquer ato danoso. A 
Organização não se responsabilizará por perdas, roubos ou qualquer :po de dano material, inclusi-
ve das embarcações, morais ou pessoais, diretos ou indiretos, que por ventura possam ocorrer aos 
par:cipantes bem como a terceiros, antes, durante e após o Campeonato. 

ARTIGO   8º - IMAGENS 
Ao se inscreverem no Campeonato, os par:cipantes autorizam o uso de seu nome, imagem e som de voz 
em toda e qualquer publicação (foto, vídeo, áudio, banner, cartaz, dentre outros) para fins de propaganda 
das próximas edições do Campeonato e/ou da Organização.  

ARTIGO  9 º - TREINO 
O treino é livre e não haverá interdição de raia antes da prova. 
  



ARTIGO  10 º - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES:  
I) Os par:cipantes concordam em autorizar o uso de suas imagens e som de voz em qualquer :po de mídia 
ou peças promocionais. 
II) Por razões imperiosas a cargo da Comissão Organizadora, o programa ou o REGULAMENTO poderão ser 
alterados através de adi:vos que serão comunicados aos par:cipantes. 
III) Os organizadores e autoridades da compe:ção não se responsabilizarão por perdas, roubos ou qualquer 
:po de danos materiais 
ou corporais ocorridos com os par:cipantes, acompanhantes, etc., antes, durante ou após o evento. 
IV) Os par:cipantes deverão ter conhecimento e concordar com todo o conteúdo deste REGULAMENTO. 
V) É vetada a par:cipação de terceiros que não estejam inscritos, exceto a da mídia da organização do 
evento (fotógrafo, cinegrafista, imprensa, etc.) ou das pessoas autorizadas pela Organização. 
 VI) Casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora que será soberana em 
suas decisões.


