PROVA SHOW DE PESCA NA MEDIDA (Inédita)
ATENÇÃO:
Devido a represa estar muito baixa mudamos o endereço para Rampa da Copel na
Represa do capivari para vistoria, largada, medição e inscrição antecipada. Quem quiser
descer com sua embarcação também poderá, pagando uma taxa para Copel.
Nosso pescador Reis pensando em inovar as provas no mundo da pesca como foi o caso da TPM juntamente com o saudoso
Sapo, resolveu colocar em prática mais uma de suas idéias: O SHOW DE PESCA NA MEDIDA.
Prova esta que será realizada no dia 6 de Novembro de 2010, de forma experimental para que no próximo ano possamos
afiná-la e se torne mais uma prova em duas etapas dentro do calendário de pesca esportiva. Passando a ser na seguinte
forma:
Prova 1 – Bass ( confirmada ) e prova 2 – Robalo está ainda a definir.
Local: Represa Capivari - Cachoeira
Sendo limitado a área da Copel ou qualquer local que seja proibido navegar pela Copel.
Como o nome já diz tudo: Show de pesca na Medida, não será por peso e sim por soma de medida em centímetros de três
peixes, soma esta (total) dos três exemplares. Não pontuando os peixes valendo tão somente o total em centímetros.
Premiando do primeiro lugar ao terceiro lugar e premiando também a dupla que pegar o maior peixe.
Exemplo: uma dupla pegou três peixes totalizando 60 cm e outra dupla pegou um peixe de 61 cm quem vai ganhar é quem
tiver a maior medida no final, ou seja, a dupla que pegou um peixe de 61 cm será campeã; bem como o troféu de maior peixe,
se assim o for.
Quem poderá participar: Quem quiser, todos estão convidados. Sem custo de inscrição.
Local medição: Rampa da Copel no capivari cachoeira. Por ordem de chegada.
Peixe: Black Bass Apresentação: 3 três exemplares para apresentação e não podendo estar com nenhum exemplar a mais no
viveiro e todos peixes deveram estar em sua perfeita condição para devolução (soltura). O peixe não poderá apresentar
nenhuma marca ou machucado, podendo este peixe ser eliminado pelo árbitro da prova. Poderá ser feita pesagem antes do
término da prova, sendo que cada peixe pesado antecipadamente é insubstituível.
Empate: Para o desempate, será considerado o maior peixe de cada dupla e caso o empate continue, será considerado o
segundo maior peixe e assim sucessivamente.
Material: Isca artificial, utilizando apenas um material por vez (não simultaneamente), podendo ter vários materiais na
embarcação de qualquer marca .
Atletas: Máximo de dois atletas (por embarcação), podendo ser casais ou duplas de qualquer idade e sexo. No caso de
menores de 18 anos terá que estar acompanhado por um responsável de maior idade.
Largada (inicio): 9h e à partir das 7h estaremos fazendo vistoria e inscrição na rampa da copel.
Chegada (Final): 17h (pelo relógio do árbitro).
Premiação: às 17h30 minutos somente troféus de 1º, 2º e 3º lugar e maior peixe sendo um troféu para cada atleta da dupla
classificada nestas colocações citadas.
Inscrição: Livre (gratuita), antecipada, e devendo marcar presença da dupla antes do início prova a partir das 7h na Rampa
da Copel do Capivari para os membros da organização.
Embarcação e atletas: Deverão estar totalmente regulamentados e documentados.

Desclassificação: Pesca em lugar proibido ou qualquer outra ação que ponha em risco seus companheiros de prova seja
concorrente ou não, manobras de risco, obedecendo às normas de segurança já estipulados.
Esta será uma prova que irá valorizar e incentivar os atletas a trabalhar até o final da prova atrás de seu troféu. Podendo haver
sorte em fisgar o maior peixe, mas precisará de muita técnica para embarcá-lo e por este motivo nesta prova iremos prestigiar
o maior exemplar separadamente.
E já para o próximo ano haverá também a prova do Robalo a ser divulgada.
Qualquer dúvida entrar em contato através do e-mail : contato@showdepesca.com.br
Até a prova boa sorte a todos participantes .
Não se esqueça pode ir quem quiser desde que se inscreva no dia até no máximo 30 minutos antes da largada que acontecerá
às 9h do dia 6 de Novembro de 2010.

