COPA GRENAL
EDIÇÃO 2021
ATÉ A PÉ NÓS IREMOS E GLÓRIA DO DESPORTO NACIONAL
REGULAMENTO
1- A Prova Grenal é uma competição interna de pesca que tem como finalidade congregar os associados e
convidados, amantes da pesca esportiva e, também, pela sugestão de Diretoria de Pesca de uma atividade direcionada ao
convício amistoso entre colorados e gremistas, todos juntos e misturados.
2- LOCAL: Plataforma Marítima de Tramandaí – Clube de Pesca
3 - DATA: 25/07/2021 (Domingo)
4 - INÍCIO: 08:00 horas
5 - PARTICIPANTES: Duplas de Associados e não associados que podem ser mistas ou masculinas ou
femininas. As duplas para a competição deverão obrigatoriamente ser formadas por um componente gremista e um
componente colorado e, também, de forma obrigatória deverão estar uniformizadas, representando seus respectivos
clubes.
6 - INSCRIÇÃO: O valor da inscrição será de R$ 50,00 ( Cinquenta Reais ) por atleta inscrito, incluindo
almoço a ser realizado no dia 25/07 ( Domingo). Aos não participantes da prova, máximo dois por casal, será cobrado o
valor de R$ 20,00 ( Vinte Reais) para pagamento do almoço.
7 – PREMIAÇÃO:7.1 – TROFÉUS INDIVIDUAIS – Ás duplas vencedoras receberão troféus individuais,
até 5º lugar e medalhas do 6º ao 10º lugar, ambos com as características do Grêmio e Internacional. 7.2 – Será colocado em
disputa um troféu móvel, que será destinado aqueles disputantes gremistas e colorados que, ao fim da competição, somados
todos os pontos tenham atingido o maior placar.
8 - DEFINIÇÃO DAS ETAPAS: A Prova constituir-se-á de três etapas, assim definidas:
1ª – 08:30 às 09:20 horas. 2ª – 09:30 às 10:20 horas. 3ª – 10:30 às 11:20 horas.
Será utilizado sinal sonoro para indicar o início e o término de cada etapa, período de 10 minutos para troca
de boxes.
9 - SORTEIO DOS BOXES: 08:00 horas.
MATERIAL DE PESCA: Caniço livre, equipado com carretilha ou molinete, linha de nylon
monofilamento espessura livre e dois anzóis no máximo do tipo convencional de uma só ponta, com chumbada livre escolha.
Cada competidor atuará com um só caniço, podendo portar outro de reserva, porém desmontado. Durante a prova será
permitido do uso do calão e, também, a utilização de um rabicho adicional por pescador.
10 - ISCAS: Serão livres, inclusive as artificiais.
11 - LOCAIS DE INSCRIÇÃO: Sede Social Marítima – Plataforma até as 17:00hs e na Sede
Administrativa até as 12:00 horas do dia 24/07/2021 ou por e'mail – atendimento@plataformadetramandai.com.br – Watz 51
99610 0736.
12 - VALIDADE DAS PEÇAS E PONTUAÇÃO: Serão válidas todas as peças com 20 ( vinte )
centímetros de comprimento ou mais. Não terão validade as espécies sardinha, tainha, savelha e peixe-rei. Independentemente
não ultrapassar a 20 pontos por peça.
Na contagem dos pontos para a classificação dos concorrentes, serão considerados a quantidade e o peso das
peças capturadas, a razão de 02 pontos por peça e 01 ponto por cem gramas de peso ou fração do peso total. A limitação dos
pontos por peso, será de 20, independentemente do peso real da pesca capturada.

O competidor logo após capturar uma peça nas condições exigidas pelo regulamento, deverá dirigir- se ao
posto de pesagem e planilhamento, onde receberá um recibo correspondente. As peças deverão ser devolvidas ao mar logo
após registradas. O competidor, não poderá acumular peças visando o planilhamento posteriormente. No caso de empate entre
concorrentes, serão considerados os seguintes critérios para desempate. A) Maior Quantidade de peças. B) Maior peça
capturada. C) Maior peso total das peças capturadas.
Persistindo a igualdade entre os competidores, será procedido sorteio na presença dos interessados.
O competidor que fisgar ou estiver trabalhando uma peça maior, quando soar o sinal de encerramento de
etapa ou final da prova, receberá uma tolerância de 15 (quinze) minutos para levá-la até o planilhamento. Nessa hipótese
somente valerá a peça com 03 (três) quilos ou mais.
Cada competidor deverá efetuar o lançamento perpendicular a Plataforma, para não prejudicar os demais
concorrentes. Poderão utilizar os dois lados da Plataforma.
A classificação e premiação serão realizadas durante o almoço de confraternização na Sede Social
Campestre da Plataforma.
Quaisquer dúvidas surgidas no transcorrer da prova, deverão ser dirimidas pela comissão organizadora.
A Plataforma não assumirá qualquer responsabilidade em razão de danos pessoais ou materiais, que
porventura ocorrerem antes, durante e depois da competição.
A Diretoria

