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35º PROVA GOLFINHO
2014

Esta  prova  é  denominada  “GOLFINHO”  em homenagem à  nossa  gloriosa  BRIGADA 
MILITAR, pelos relevantes serviços prestados a coletividade gaúcha e particularmente na orla marítima, através 
de sua “OPERAÇÃO GOLFINHO”.  Foi instituída pelo Ex - Presidente Sr. Luiz Antão Rossi, cujos troféus 
levam seu nome.

LOCAL: Plataforma Marítima de Tramandaí/RS
DATA E HORÁRIO: 16/02/2014 (domingo), das 8:30 às 11:30 horas.
PARTICIPANTES:  Sócios  do  Clube,  seus  dependentes  e  convidados  especiais  até  21  anos 

incompletos. Nesta edição, participarão, também competidores brigadianos da Operação Golfinho 2013/2014 em 
categoria destacada.

REGULAMENTO

1     - DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS  :  

1.1 - A 35ª Prova Golfinho é uma competição individual, interna, de caráter amistoso, dirigida e patrocinada 
pela  PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA.

1.2 - Será realizada no dia 16/02/2014 (domingo), das 8:30 às 11:30 horas, na Plataforma, em Tramandaí.

1.3 -  Às   08:00  horas  haverá  a  solenidade  de  abertura  com hasteamento  do  Pavilhão  Nacional  e  demais 
bandeiras, e execução do Hino Nacional Brasileiro pela BANDA DA BRIGADA MILITAR. A participação dos 
competidores é obrigatória na solenidade.

2   -   DOS PARTICIPANTES:  

2.1 -  Poderão  participar  da  prova  sócios  do  Clube  e  seus  dependentes,  além  de  convidados  especiais, 
compreendidos  nas seguintes categorias masculinas e femininas:

 MIRIM: até 12 anos, incompletos
 INFANTIL: de 12 a 16 anos, incompletos
 INFANTO JUVENIL: de 16 a 21 anos, incompletos.
 

2.2 - O número de participantes é limitado a 60 competidores.
2.3 - Por ocasião da inscrição, os competidores da categoria Mirim e Infantil, deverão comprovar suas idades, se 
         solicitadas.
2.4 – Haverá participação em categoria especial de Policiais Militares- BRIGADA EM AÇÃO.

3   -   DO EQUIPAMENTO  :

3.1 - Cada pescador utilizará um caniço por vez, com comprimento livre, equipado com carretilha ou molinete. 
A linha  e  a  chumbada  serão  de  livre  escolha,  bem como o  tamanho dos  anzóis,  que  serão  do  tipo 
convencional de uma só ponta, limitado em 2 (dois) por participante.

3.2 - Ao  entrar  na  raia,  o  competidor  só  poderá  conduzir  1  (um)  caniço  equipado,  sendo-lhe  permitido, 
contudo,  manter  outro  de reserva,  desequipado,  cuja  troca  deverá  ser  autorizada,  pelo ÁRBITRO ou 
FISCAL mais próximo.

3.3 - O competidor deverá segurar o caniço enquanto sua linha estiver na água, e só poderá largá-lo quando não 
estiver pescando. Nesta situação deverá colocá-lo em  um dos calões de seu box, na posição vertical, de  
modo a não oferecer risco a ninguém.
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3.3.1- À categoria MIRIM  e somente a ela, é permitida a pesca com o uso do calão.

4 -   DA COMPETIÇÃO  :  

4.1 - O evento constituir-se-á de uma prova de pesca variada, em Plataforma, estilo uma ou duas mãos, de  
natureza marítima.

4.2 - A prova terá  duração  de  3:30  (três  horas  e  trinta minutos),  início  às  8:30  horas  do  dia  16/02/2014  
(domingo), e será dividida em três etapas.  Nos intervalos de 15 minutos entre as etapas, processar-se-ão 
as trocas de boxes.

 1ª etapa: das 08:30 às 09:20 horas
 2ª etapa: das 09:35 às 10:25 horas
 3ª etapa: das 10:40 às 11:30 horas
4.3 - O início e o término das etapas serão determinados por sinais sonoros. Cinco minutos antes do término de  
cada etapa será acionado o mesmo sinal, como advertência.
4.4 - O sorteio dos boxes será efetuado meia hora antes do início da prova, na Plataforma, com a presença dos  
competidores.
4.5  -  Todos  os  atletas  poderão,  se  assim desejarem,  ser  auxiliados  pelo  pai  ou  um responsável,  que  fica  
autorizado a iscar, tirar o peixe do anzol e efetuar a troca de material, não podendo, porém, fisgar os peixes, fazer 
lançamentos ou recolher a linha.  

4.5.1 - O pai ou o auxiliar do competidor deverá ser identificado quando da inscrição e somente ele 
poderá permanecer na raia, durante a competição.
4.6 - A competição será dirigida por um ÁRBITRO, que contará com a colaboração de fiscais, planilheiros e  
pesadores.
4.7 - As iscas serão de livre escolha do competidor. Nenhuma substância poderá ser a elas adicionada.
4.8 - Quando soar o sinal de encerramento de uma etapa, ou o final da prova, somente valerão os peixes que 
estiverem sobre a Plataforma. O concorrente que, no momento do sinal estiver trabalhando peça maior, terá 10 
(dez) minutos de tolerância para colocá-la em cima da Plataforma. Nessa hipótese, porém, a peça só será válida  
se tiver 3 (três) quilos ou mais.
4.9 - A pesca só poderá ser exercida na área compreendida entre as duas linhas paralelas perpendiculares à 
Plataforma que delimitam os boxes.
4.10 - O pescador poderá contar com o seu auxiliar para levantar peças com a “COCA”.
4.11 - Será válida a captura de peças não fisgadas pela boca. Se 2 (dois) ou mais concorrentes fisgarem o mesmo 
peixe, os pontos serão atribuídos ao que o tiver fisgado pela boca. Caso todos o tenham fisgado pela boca, ou 
indistintamente pelo corpo, a peça será separada para divisão posterior dos pontos entre os interessados.
4.12 - Ao final de cada etapa, antes das trocas de boxes e ao final da competição, os sacos contendo as peças  
capturadas serão lacrados. Os concorrentes deverão aguardar a fiscalização em seus respectivos boxes, sendo 
vedado o translado dos sacos sem lacres, mesmo para aquelas que porventura não tenham capturado nenhum 
peixe a ser ensacado, na etapa.
4.13- Serão válidas todas as espécies e tamanhos de peixes, à exceção do peixe-rei e da sardinha.

5   -   DA APURAÇÃO  :  

5.1 - A contagem dos pontos para a classificação dos concorrentes será efetuada à vista das capturadas, levando-
se em consideração a quantidade e o peso, à razão de 2 (dois) pontos por peça e 1 (um) ponto para cada 100 
(cem) gramas ou fração do peso total.
5.2 - As peças capturadas, em dimensões inferiores a 20 (vinte) centímetros deverão, logo após a captura, ser 
levadas pelo competidor ao planilheiro que estiver fiscalizando o seu setor e, de imediato, frente ao planilheiro,  
devolvidas ao mar. O competidor receberá, na ocasião, um bônus equivalente a 2 (dois) pontos. Essas peças não 
serão computadas para fins de contagem de pontos por peso. As peças maiores de 20 (vinte) centímetros deverão 
ser ensacadas para a contagem  normal de pontos (unidade e peso), conforme o item 5.1 . Durante a pesagem, as  
peças que apresentarem menos de 20 (vinte) centímetros, serão retiradas do conjunto e não receberão qualquer 
pontuação.                                               
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5.3 - No caso de empate em pontos, será adotado o seguinte critério de desempate:
Maior quantidade de peças capturadas
Maior peso total
Maior peça capturada (peso)

6   -   DA PREMIAÇÃO  :  

6.1 - Encerrada apuração serão proclamados os vencedores, sendo-lhes atribuída a seguinte premiação.
 6.1.1 - Para as categorias mirim, infantil e infanto juvenil,  tanto as masculinas como as femininas, serão  

conferidos troféus para o 1º, 2º, e 3º  colocados.
6.1.2 - Para todos os competidores, medalha de participação.
6.1.3 - Para a categoria BRIGADA EM AÇÃO, premiação para o   1º, 2º, e 3º  colocados.

7   -   DAS INSCRIÇÕES  :  

7.1 - As inscrições serão efetuadas nos seguintes locais, dias e horários:
♦  Na Sede Administrativa - Campestre, até às 12:00 horas do dia 15/02/2013 (sábado).
♦  Na Sede Social - Plataforma, até às 17:00 horas do dia 15/02/2013 (sábado).

8   -   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  :  

8.1 - Todas as dúvidas surgidas durante a prova, ou a respeito do exato entendimento ou alcance das disposições  
contidas neste REGULAMENTO, e os casos omissos, serão resolvidos pelo ÁRBITRO.
8.2 - A Plataforma não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que por ventura venham a ocorrer

antes, durante ou após a realização da prova.
8.3 - As peças capturadas durante a prova serão doadas a critério da Plataforma.
8.4 - Não será permitida a pesca na Plataforma na área destinada à prova, por pescadores não participantes do  
evento, a partir das 06:00 (seis) horas do dia da competição.
8.5 - Os concorrentes só poderão ingressar no recinto demarcado para a prova, 30 (trinta) minutos antes do seu 
início.

Atenciosamente

Helio Claudio De Camillis
Presidente   


