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2ª  LIGA CAIAQUEIROS DO INTERIOR PAULISTA 

2020/2021 

 

1 – LIGA 

 

A 2º Liga Caiaqueiros do Interior Paulista, é uma realização do grupo C.I.P – 

CAIAQUEIROS DO INTERIOR PAULISTA. 

Tem por definição uma competição de PESCA ESPORTIVA, na modalidade confiança com 

o incentivo ao uso de iscas artificiais nas capturas do tucunaré azul, tucunaré amarelo e 

traíra, bem como a prática do pesque e solte. Posto isto, serão ofertados troféus e brindes 

aos ganhadores e também serão sorteados prêmios adquiridos pela Organização do Grupo 

C.I.P e doados pelos patrocinadores em favor dos competidores. 

 

2 – OBJETIVOS 

 

✓ Apresentar, estimular e incentivar a prática da pesca esportiva com caiaque e 

disseminar o esporte como opção de lazer e turismo; 

✓ Conscientizar os pescadores e população da importância e prática da PESCA 

ESPORTIVA (PESQUE & SOLTE); 

✓ Divulgar o potencial turístico e piscoso dos rios, lagos e represas; 

✓ Desenvolver a consciência ecológica dos pescadores e turistas através da prática do 

PESQUE   E SOLTE e da importância de DENUNCIAR as atividades predatórias ou 

irregulares da região; 
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✓ Despertar e sensibilizar autoridades federais, estaduais e municipais, para a 

normatização e criação de leis específicas para o segmento da PESCA ESPORTIVA. 

 

3 – PROGRAMAÇÃO 

 

✓ A competição iniciará a partir do dia 01 de Outubro de 2020 e encerrará no dia 31 de 

Março de 2021; 

 

4 – COMPETIÇÃO 

 

✓ A competição será realizada no estilo confiança, ou seja, cada competidor se 

responsabiliza por sua legitimidade e honestidade; 

✓ O torneio será EXCLUSIVO para caiaques, não podendo o competidor realizar suas 

pescarias e/ou obter vantagem, ajuda, suporte ou apoio de outro tipo de embarcação; 

✓ Fica vedado ao competidor a apresentação de peixes sem a devida evidenciação da 

presença de seu caiaque. Dessa forma, fica terminantemente vetada a pescaria 

desembarcada (de barranco) sem que o competidor esteja fazendo uso de seu caiaque. 

✓ Para fins de medição, fotografia e filmagem dos peixes, o competidor fica autorizado 

a se utilizar das margens do local onde está pescando, inclusive dos barrancos. Para tanto 

e mesmo assim deverá evidenciar a presença de seu caiaque juntamente ao vídeo de 

soltura.  

✓ Os caiaques deverão e poderão se utilizar de propulsão mecânica (remo ou pedal) 

e/ou motor elétrico de sua livre escolha, e/ou uso de propulsão a combustão; 

✓ O competidor que optar por utilizar o motor elétrico/combustão em seu caiaque, 

deverá se responsabilizar pelos devidos registros nos órgãos competentes. A fiscalização 

pelas embarcações (caiaques motorizados) é de inteira responsabilidade dos órgãos 

competentes, não cabendo à organização realizar esse tipo de vistoria; 

✓ A competição será exclusivamente para pesca de tucunaré e traíra e será obrigatório 

o pesque-e-solte; 

✓ A competição consistirá na pesca de arremesso de isca artificiais, na modalidade 

caiaque;  

✓ Os equipamentos de uso permitidos serão: 

 

• Ecobatímetro e/ou sonares com ou sem GPS;  

• Carretilhas, molinetes ou fly;  
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• Iscas artificiais de qualquer tipo;  

• Varas de qualquer tipo e tamanho, não havendo limites de varas montadas no 

caiaque;  

• Passaguá/Puçá/Alicate de contenção para recolhimento do peixe. 

 

5 - MEDIÇÃO DOS PEIXES 

 

✓ O método de pesca utilizado, será do tipo “PESQUE, FOTOGRAFE e FILME A 

SOLTURA”. 

✓ Para o torneio, será utilizado a régua específica da 2ª Liga C.I.P 2020/2021, bem 

como será definida pela ORGANIZAÇÃO a palavra-chave semanal, que 

OBRIGATORIAMENTE TERÁ QUE SER DITA NO MOMENTO DA FILMAGEM e/ou 

ANTES DA SOLTURA. O padrão de foto e vídeo seguirá o padrão da 1ª Liga C.I.P 

2019/2020; 

✓ Os peixes alvo das capturas serão os Tucunarés Amarelo (Cichla Kelberi), Tucunaré 

Azul (Cichla Piquiti) e Traíra (Hoplias Malabaricus). Outras espécies de peixes, 

independente de tamanho, não serão aceitas para efeito de composição da pontuação; 

✓ Os vídeos e as fotos das capturas terão que ser enviados no grupo de Whatsapp da 

2ª Liga C.I.P 2020/2021 para validação; 

✓ A organização irá disponibilizar uma senha semanal a todos competidores através 

do grupo de Whatsapp da 2ª Liga C.I.P 2020/2021, ao qual será DITA NO MOMENTO DA 

FILMAGEM, excepcionalmente caso o competidor faça viagens, ou pescarias longas, que 

dificulte o acesso a internet, será fornecida antecipadamente as senhas semanais de 

acordo com o lapso temporal necessário ao competidor; 

✓ O peixe deverá ser colocado sobre a régua com a boca totalmente fechada e o rabo 

espalmado, de modo que seja possível visualizar que o peixe está correspondendo às 

exigências de medição; 

✓ As fotos e vídeos dos peixes, bem como sua qualidade, são de inteira 

responsabilidade do competidor, cabendo à ORGANIZAÇÃO analisar os casos em que não 

for evidenciado as características exigidas nas capturas; 

✓ A soltura do peixe, deverá ser feita no PRÓPRIO LOCAL de medição. O competidor 

não poderá, em hipótese alguma, transportar os peixes para outro local. 

 

 

 



 

4 
 

 

6 - MEDIÇÃO DOS PEIXES E DA FILMAGEM 

 

✓ Cada peixe capturado deverá ser colocado sobre a régua oficial da 2ª Liga C.I.P 

2020/2021, fotografado e filmado de cima para baixo, de forma que a medida apurada fique 

o mais nítido possível na filmagem; 

✓ O peixe deverá ser colocado por cima da régua com sua BOCA FECHADA na marca 

zero e o RABO ESPALMADO; 

✓ A organização da competição avaliará cada vídeo apresentado e para que uma 

captura seja computada será indispensável que: 

 

• O peixe seja das espécies alvo – Tucunaré Azul (Cichla Piquiti) ou Tucunaré Amarelo 

(Cichla Kelberi) ou Traíra (Hoplias Malabaricus); 

• Caso sejam capturados Tucunarés híbridos serão avaliados pela comissão julgadora 

a qual espécie o peixe capturado será validado; 

• No tocante a Traíra somente será válida a espécie comum (Hoplias Malabaricus), 

não sendo permitido a validação de Trairão, Tornasol e outras específicas; 

• O peixe esteja dentro da medida mínima de 35 (trinta e cinco) centímetros;  

• O peixe apareça na foto e no vídeo apoiado na régua oficial da 2ª Liga C.I.P 

2020/2021 fornecida pela organização; 

• A foto e o vídeo deve ser feito na posição HORIZONTAL 

• O comprimento do peixe seja mostrado claramente; 

• O dorso do peixe deve estar na parte superior da régua; 

• A extremidade do focinho do peixe esteja tocando a marca ZERO da régua;  

• A boca do peixe esteja fechada na medição;  

• Caso o peixe esteja com a boca parcial ou totalmente aberta porém encostada no 

limite da régua, serão descontados 03 (três) centímetros da medição do exemplar. 

Em caso de aplicação da penalidade de 03 centímetros onde o peixe fique abaixo 

do tamanho mínimo de 35 centímetros, a captura será invalidada; 

• As marcas de medição da régua estejam claramente visíveis e o número de 

inscrição;  

• A foto e o vídeo do peixe não tenham sofrido nenhum tipo de alteração;  
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• A foto e o vídeo do peixe estejam com resolução que permita a identificação da 

medição e contemple a imagem do corpo inteiro do peixe, de forma nítida e clara, 

não gerando nenhuma dúvida quanto à medida;  

• O peixe esteja livre de quaisquer dispositivos (alicates de contenção), exceto pela 

presença da mão do competidor que o manterá junto à régua. Caso seja realizada 

medição com algum dispositivo na boca do peixe, a captura ficará comprometida e 

sofrerá punição com subtração de 03 (três) centímetros da medição. 

• A soltura seja realizada logo após a medição;  

• O vídeo contemple desde a medição até a soltura sem cortes com a senha semanal;  

• Todas as fotos, deverão ser, obrigatoriamente, apresentadas junto com os vídeos. 

Caso isso não ocorra, a medição será invalidada; 

• Os vídeos dos peixes apresentados, devem estar isentos de qualquer sinal que 

indique outras formas de pescar, diferentes da permitida, sob pena de 

desclassificação do competidor; 

 

✓ Cada vídeo de peixe apresentado, obrigatoriamente deverá conter: 

 

• A medida do peixe; 

• O peixe deverá estar vivo; 

• O peixe deverá estar em condições aparentes de soltura;  

• Sem interrupções na respectiva soltura; 

• Estar visível seu número de inscrição na Régua Oficial ou/e falar no vídeo seu 

número de inscrição; 

• A senha semanal dita pelo competidor; 

 

✓ Para garantir a legitimidade do evento, a organização irá verificar as condições de 

todos os peixes, à procura de algum sinal que indique outras formas de pesca diferente da 

permitida. É passível de desclassificação do exemplar e/ou do competidor por atitude 

ANTIDESPORTIVA; 
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Exemplos ilustrativos da posição correta do peixe na Régua Oficial da 1ª Liga C.I.P: 

 

 

                              

 

 

✓ Caso o competidor esteja participando de outras Ligas ou competições, poderá 

colocar as réguas uma ao lado da outra realizar as aferições do peixe e as 

respectivas fotos nas réguas de cada competição e fazer a soltura com o vídeo 

padrão e contínuo conforme as orientações passadas nos itens acima; 

 

Exemplos ilustrativos da posição correta do peixe na Régua Oficial caso o 

competidor esteja participando de outras Ligas e Torneios: 
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7 - COMPETIDORES 

 

✓ Será de cada competidor a obrigação de: 

 

• Cumprir e fazer cumprir o regulamento;  

• Fiscalizar a aferição da medida dos seus peixes, assinando as anotações da 

comissão;  

• Manter comportamento cortês junto aos demais competidores, comissão 

organizadora e público presente;  

• É recomendado uso de colete salva-vidas ou colete auxiliar de flutuação, durante 

todo o período que estiverem a bordo de seus caiaques na água competindo; 

• Estar ciente de que a organização do torneio não se responsabilizará com nenhum 

ato inseguro, mas que a segurança pessoal será de responsabilidade única e 

exclusiva de cada competidor inscrito; 

 

✓ Fica vetado ao competidor:  

 

• O uso de iscas naturais;  

• O uso de mais que uma isca municiada com anzóis por vara;  

• Jogar lixo no lago ou em suas margens;  

• Utilizar qualquer material ou equipamento predatórios para a pesca, além dos 

permitidos para a prova; 

• Utilizar peixe de terceiros para realizar a medição na sua Régua oficial da 2ª LIGA 

C.I.P; 

• Pescar em lagos e açudes particulares ou/e condomínio, fazendas, criatórios de 

peixes, pesqueiros, portanto, será permitido somente a pesca nas represas, rios, 

lagos e açudes públicos, ao qual todos os competidores terão acesso livre; 

 

✓ Será desclassificado o competidor que: 

 

• Apresentar peixes com marcas de rede; 

• Venha a praticar ato doloso durante o evento; 
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• Tentar fraudar, usar de má fé ou usar de quaisquer meios ilícitos para tirar vantagens 

dentro da competição; 

• Alterar a medida dos peixes apresentados, sob pena de desclassificação por atitude 

antidesportiva; 

• Prejudicar os concorrentes com manobras dentro ou fora da embarcação;  

• Mantiver comportamento não condizente com as regras elementares do convívio 

social, bem como desacato ou agressão aos competidores e as autoridades; 

• Alterar de qualquer forma a medida dos peixes apresentados; 

• Será sumariamente desclassificado e eliminado dos torneios e competições 

realizados pelo grupo C.I.P; 

• Qualquer competidor que venha denegrir a imagem da C.I.P, bem como transgredir 

as normas e conceitos propostos em nosso regulamento; 

• Postar em redes sociais vídeos e/ou fotos com peixes mortos ou similar ligados à 

imagem da C.I.P.; 

• Não seguir as regras impostas pela C.I.P.; 

• O grupo C.I.P é uma entidade privada, sendo assim poderá recusar inscrições a 

qualquer momento; 

• Qualquer transgressão das regras acima citadas será avaliada pela comissão 

organizadora. 

 

8 – INSCRIÇÕES 

 

✓ As inscrições deverão ser realizadas pelo seguinte link: https://bit.ly/39qklrJ 

✓ Os competidores que quiserem participar da 2ª Liga C.I.P 2020/2021 deverão 

realizar a inscrição preenchendo os dados solicitados no link acima; 

✓ As inscrições iniciarão a partir do dia 03/08/2020 e se encerram no dia 31/12/2020, 

sendo disponibilizados 02 lotes com valores e datas distintos.  

✓ Para receber a Régua Oficial, bem como a camiseta Oficial antes do início da 2ª Liga 

C.I.P 2020/2021 (03/10), o competidor deverá fazer sua inscrição até o dia 03/09/2020. 

Após essa data, a Organização enviará os itens dentro do período da competição; 

✓ Os competidores, além de realizar a inscrição no link acima, deverão efetuar o 

pagamento da taxa de inscrição conforme as opções abaixo: 

 

 

https://bit.ly/39qklrJ
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LOTE 01 – de 03/08/2020 a 03/09/2020 

• O valor de R$70,00 (setenta reais), correspondente a inscrição e a 01 unidade de 

régua oficial da 2ª Liga C.I.P 2010/2021, ressalvando que o pagamento do frete é de 

responsabilidade do competidor; 

• Ou o valor de R$100,00 (cem reais), inclusos 01 unidade de régua oficial da 2ª Liga 

C.I.P 2010/2021, inscrição e 01 unidade de camiseta Oficial, ressalvando que o 

pagamento do frete é de responsabilidade do competidor. 

 

LOTE 02 – de 04/09/2020 a 31/12/2020 

• O valor de R$80,00 (oitenta reais), correspondente a inscrição e a 01 unidade de 

régua oficial da 2ª Liga C.I.P 2010/2021, ressalvando que o pagamento do frete é de 

responsabilidade do competidor; 

• Ou o valor de R$110,00 (cento e dez reais), inclusos 01 unidade de régua oficial da 

2ª Liga C.I.P 2010/2021, inscrição e 01 unidade de camiseta Oficial, ressalvando que 

o pagamento do frete é de responsabilidade do competidor. 

 

✓ A organização da Liga C.I.P não se responsabiliza em caso de perda, extravio ou 

dano na régua oficial, cabendo ao competidor realizar a reposição da mesma, 

mediante o pagamento de uma nova unidade de régua no valor de R$40,00 

(quarenta reais). O pagamento do frete para o envio da reposição da régua oficial 

também é de responsabilidade do competidor. 

✓ Caso opte pelo conjunto com a camiseta, o competidor deverá indicar o seu tamanho 

no formulário de inscrição; 

✓ As inscrições serão permitidas somente até a data limite de 31/12/2020. Após essa 

data, não serão admitidos novos competidores.  

✓ As camisetas daqueles que se inscreverem após o dia 03/09/2020 serão fornecidas 

em lotes com as datas a definir.  

✓ O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado via depósito ou transferência 

bancária. Dados para pagamento abaixo: 

 

Maria Rita da Mota 

Banco do Brasil (001) 

Agência: 2766 

Conta Corrente: 8487-5 

 

*O CPF referente à conta corrente deverá ser solicitado via WhatsApp (11) 96057-1073 (Moreno) 
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✓ Após efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o competidor deverá enviar o 

comprovante de depósito ou transferência para um dos seguintes contatos: 

  

Whatsapp: (11) 96057-1073 (Moreno) ou (34) 99906-6913 (Zezão) 

 

9 - CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 

 

✓ A classificação será feita pela soma do comprimento dos 5 (cinco) maiores peixes 

de cada espécie em centímetros lineares e o campeão será o competidor que obtiver 

a maior quantidade de pontos somados; 

✓ O segundo colocado será o competidor que obtiver a segunda maior quantidade de 

pontos somados e assim sucessivamente; 

✓ Para ser validada a medida, a extremidade do peixe deverá cobrir totalmente a área 

da marcação na régua, encostar sem cobri-la totalmente será validado o último ponto 

em que a extremidade do peixe encobre totalmente a marcação da régua. 

✓ As espécies e classificações serão divididas conforme os itens descriminados 

abaixo. 

 

✓ TUCUNARÉS: 

 

✓ Maior tucunaré amarelo (Cichla kelberi) em centímetros, somente um competidor; 

✓ Maior tucunaré azul (Cichla Piquiti) em centímetros, somente um competidor; 

✓ Maior quantidade de centímetros dos 5 exemplares de tucunaré amarelo (Cichlas 

Kelberi), do 1º colocado ao 3º colocados; 

✓ Maior quantidade de centímetros dos 5 exemplares de tucunaré azul (Cichlas 

Piquiti), do 1º ao 3º colocados; 

 

✓ TRAÍRAS (Hoplias Malabaricus): 

 

• Maior traíra em centímetros, somente um competidor; 

• Maior quantidade de centímetros dos 5 exemplares de traíra do 1º ao 3º colocados; 
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Exemplo de captura e pontuação: 

 

Maior quantidade espécie: Tucunaré azul medindo 35,5 cm + tucunaré azul medindo 45 cm 

+ tucunaré azul medindo 40,5 cm + tucunaré azul medindo 35 cm + tucunaré azul medindo 

50 cm = 206 centímetros =  206 pontos 

Maior tucunaré azul capturado 50 cm = 50 pontos 

 

✓ Cumpre salientar que o competidor poderá durante toda a LIGA efetuar a troca dos 

peixes capturados e substituir por exemplares maiores até o término da competição; 

✓ Em caso de empate:  

 

• Na categoria maior peixe será o segundo maior e assim sucessivamente até o 

desempate; 

• Na categoria maior quantidade de centímetros de peixe, será quem tiver a maior 

quantidade de peixes medidos da respectiva categoria, caso permaneça o empate, 

o pescador que apresentar o maior exemplar ganhará; 

 

✓ Premiações para todas as espécies: 

 

1º Lugar = TROFÉU + brindes;  

2º Lugar = TROFÉU + brindes;  

3º Lugar = TROFÉU + brindes; 

Maior exemplar capturado = TROFÉU + brindes; 

 

✓ Serão sorteados diversos prêmios e brindes aos competidores durante todo o 

período da 2ª C.I.P 2010/2021; 

✓ Para que o competidor participe dos sorteios será necessário que esteja 

devidamente inscrito com o respectivo pagamento efetuado, assim, o número da sua régua 

será a referência para a participação no sorteio de todos os brindes e prêmios. 

 

10 - LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA 

 

✓ Todos os competidores deverão ter condições de navegabilidade, conforme normas 

e instruções referentes a esta modalidade de esporte;  
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✓ Independente da marca/modelo, todos os caiaques deverão portar remos, de acordo 

com seu tamanho;  

✓ Todo competidor será responsável por sua licença de pesca amadora e se 

responsabilizará pelo porte de tal documento exigido em casos de fiscalização dos órgãos 

competentes; 

✓ A organização do torneio não se responsabiliza em casos de acidente; 

✓ Todas as embarcações deverão portar sacos de lixo, sendo proibido o descarte de 

lixo no meio ambiente;  

11 – ANULAÇ 

11 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 

✓ Os participantes da 2ª  C.I.P 2010/2021 autorizam, por prazo indeterminado, o uso 

de suas imagens e som de voz, em qualquer tipo de mídia e peças promocionais 

relacionadas ao evento; 

✓ A cargo da comissão organizadora, o evento e o regulamento poderão sofrer 

alterações;  

✓ Os organizadores não se responsabilizam por perdas ou qualquer tipo de danos 

corporais ou materiais ocorridos com os participantes durante a competição;  

✓ O pescador que venha praticar ato doloso durante a competição terá como pena 

advertência ou exclusão dos torneios promovidos pela comissão organizadora; 

✓ O ganhador responsabiliza-se pela retirada/frete do prêmio após os sorteios;  

✓ A comissão organizadora julgará os casos omissos do evento; 

✓ Estando inscrito na 2ª Liga C.I.P 2010/2021 o competidor estará concordando com 

as regras da prova e do evento constantes neste regulamento; 

✓ A efetivação da inscrição confirma que o participante conhece e concorda com todo 

o conteúdo do presente REGULAMENTO. 

 

BOA SORTE A TODOS OS COMPETIDORES 

NÃO MATE O SEU HOBBY 

PRATIQUE O PESQUE E SOLTE SEMPRE 
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ORGANIZAÇÃO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


