
 
 

Troféu Almirante Andrade e Silva 
 Pesca Submarina - Duplas 2014  

Regulamento Particular  
 

I - OBJECTIVOS 
 

O Clube Naval de Peniche e o CNOCA irá realizar em conjunto o evento “Troféu Almirante 
Andrade e Silva em Duplas”. 

     
 
II - DATA E LOCAL DAS PROVAS 
  
Troféu Almirante Andrade e Silva em Duplas de Pesca  Submarina. 
 Local: Peniche/Papoa Data: 1 de Junho Sem apoio de embarcação 

 
 
 

 
 
 
III-Regulamento 
 

   

1. A zona oficial onde se irá disputar a prova e a de reserva terá que ser oficialmente 
conhecida com um mínimo de 30 dias de antecedência e devidamente assinalada em carta 
marítima. 

2. As distâncias, da zona oficial e a de reserva, em caso algum deverão exceder os 10 km. 
3. Em todas as provas é obrigatória a presença de um Delegado FPAS. 
4. A utilização da zona de reserva só será possível em caso de haver impossibilidade de 

utilizar a zona oficial por questões de segurança e será decidida pela Entidade 
Organizadora e com o acordo do Delegado FPAS.  

5. Dentro da zona de prova poderão eventualmente ser interditos alguns locais por razões 
diversas, como por exemplo questões de higiene e segurança, interdições das capitanias, 
que serão sinalizados por uma bóia vermelha, que definirá uma área com um raio de 50 
metros onde não será possível pescar. 

6. A violação desta regra origina a desclassificação do atleta. 
7. Cada dupla só poderá usar uma única bóia de sinalização e cada um dos elementos não se 

poderá afastar mais de 25 metros desta. O não cumprimento desta regra implica a 
desclassificação da prova da dupla de competidores. 

 
 
 
 



 
 
 
III - DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO E SEU CUSTO 
 

1. A Entidade Organizadora estabelece que a data limite para as inscrições nas provas é de 2 
dias antes da data de realização da prova. 

2. A Entidade Organizadora é obrigada a comunicar à FPAS a lista dos inscritos com 1 dia de 
antecedência à realização da prova. 

3. A taxa de inscrição para participar nas provas é da responsabilidade da Entidade 
Organizadora CNP-CNOCA. 

4. A taxa de inscrição por dupla é de 24€. 
5. No final da competição, será proporcionado um almoço nas instalações do Clube Naval. 

 
 
 
IV - TIPO DE PROVA 
 

1. As provas são disputadas pelo sistema de duplas de competidores. 
 
 
 
V - ASSISTÊNCIA E APOIO AOS COMPETIDORES 
 

1. Cada competidor inscrito é responsável pela sua deslocação durante a competição. 
2. O apoio aos competidores no mar será da responsabilidade da organização. 
3. Quando possível, a organização contactará entidades locais, no sentido de providenciar 

apoio em terra aos competidores. 
4. Por razões de segurança é obrigatório no local da prova a presença de um equipamento de 

primeiros socorros, garrafa de oxigénio e respectiva máscara e um elemento devidamente 
credenciado para execução de manobras de Suporte Básico de Vida, assim como a 
presença no mar de equipamento de comunicações e equipamento de mergulho com 
escafandro autónomo e um elemento mergulhador. 

 
VI - DIRECTOR DE PROVA 
 

1. O Director de Prova deverá ser conhecido, no mínimo, 1 dias antes da realização da prova.  
 
VII – CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 

1. Possuir seguro de acidentes pessoal (Incluído para filiados na FPAS). 
2. Se não possuir seguro acresce mais 3€, por participante. 
3. Possuir robustez física e mental para a prática da modalidade, 
4. Possuir licença para a prática de pesca submarina.  
5. Ter conhecimento do Regulamento Geral de Competições de Pesca Submarina e o 

presente regulamento (FPAS). 
6. Ter idade mínima de 18 anos. 
7. Se a idade for inferior a 18 anos, terá que acompanhar de um termo de responsabilidade 

do encarregado de educação.  
8. Ter uma conduta disciplinar de acordo com o espírito desportivo da competição, 

respeitando e acatando as decisões do Júri. 
9. É da responsabilidade do participante apresentar os exemplares em bom estado de 

conservação, de forma a não levantar suspeitas sobre o período em que foram 
capturados. 
 

10. É da responsabilidade do competidor respeitar os horários previstos para a competição. 
Caso chegue atrasado à prova, deverá comunicar ao director de prova a sua presença 
na competição, antes de a iniciar. 

 
 
 
 
 
 



 
VIII – PROGRAMA E DURAÇÃO DA PROVA 
 

1. 8.00- Concentração no porto de areia Norte. 
2. 8.15- Briefing com os atletas. 
3. 9.00- Início de prova. 
4. 13.00- Fim de prova 
5. 13.45- Pesagens e almoço no CNP. 
6. 18.30-Entrega de prémios. 

 
 
 
 
IX – CONDIÇÕES 
 
1. O destino do peixe capturado obedece às condições d efinidas na legislação nacional da 

pesca lúdica, revertendo as capturas excedentes par a uma instituição de solidariedade 
social a designar pela Organização . 

 
 
X - ESPÉCIES VÁLIDAS E RESPECTIVO PESO MÍNIMO, MÁXIMO, BONI FICAÇÃO E 
PENALIZAÇÃO. 
 
&- Idêntico ao artigo correspondente do Regulamento Particular dos Campeonatos Nacionais de 
Pesca Submarina 2014. 
 
 
XI - SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
 
&- Idêntico ao artigo correspondente do Regulamento Particular dos Campeonatos Nacionais de 
Pesca Submarina 2014. 
 
 
XII - SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL 
 

1. A classificação final individual do campeonato é a soma das PP da dupla obtida na 
totalidade das jornadas. 

 
 
XIII - PRÉMIOS 
 

1. A cerimónia de entrega de prémios é da responsabilidade da Entidade Organizadora. 
 
 
XIV - OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 
&- Idêntico ao artigo correspondente do Regulamento Particular dos Campeonatos Nacionais de 
Pesca Submarina 2014. 
 
 
XV - PROVAS SEM APOIO DE EMBARCAÇÕES. 
 
&- Idêntico ao artigo correspondente do Regulamento Particular dos Campeonatos Nacionais de 
Pesca Submarina 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

XVI – ZONA DE RESERVA 
 

 


