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Regulamento Particular  
  Xº Troféu – Cidade de Peniche  
 Triplas 
  Jornadas Náuticas 

26 Setembro de 2015 
   

  
 
 

1- Objectivos 
 
 
O X Troféu Cidade de Peniche  na modalidade de Triplas, têm por 
objectivo promover e dinamizar a Pesca Submarina em Portugal, 
gerando a oportunidade de atletas nacionais, poderem competir e 
confraternizar entre si. 
 
 

2  - Data e Local da Prova 
 
 
O Torneio será disputado no dia 26 de Setembro 2015 . As zonas de 
provas possíveis serão efectuadas entre: 
•  O Forte da Luz e a Cruz dos Remédios 
•  Consolação e Vale de Frades 
•  (A zona de prova poderá sofrer correcções) 
Respeitando-se para o efeito, as zonas interditadas pelos editais da 
Capitania de Peniche em vigor, assim como as zonas de esgoto, que 
serão devidamente sinalizadas. 
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3  - Participantes 
 
 
Só poderão disputar o Troféu, os participantes que preencham as 
seguintes condições: 
 
a)  As triplas, serão constituídas por 3 atletas em obrigação de 

rotatividade. 
b)  Possuir fil iação nas FPAS em dia, ou possuir outro tipo de seguro 

desportivo e licença para a prática de caça-submarina, válida para 
2015, devendo fazer prova de tais requisitos, no acto da inscrição. 

c)  Ter idade mínima de 18 anos. 
d)  Possuir robustez física e mental para a prática da modalidade, 

assumindo sempre a total responsabilidade por qualquer eventual 
incidente ou acidente sofridos, durante o decorrer da prova. 

e)  Ter conhecimento do presente Regulamento FPAS e acatar com o 
espírito desportivo da competição, as decisões da entidade 
organizadora. 

f)  Um dos atletas, deve assegurar sempre a timonagem da 
embarcação, É expressamente proibido, existir um quarto 
tripulante a bordo, de uma equipa competidora. 

 
 

4  - Inscrições 
 

O preço da inscrição é de 10 Euros por atleta, (cada 
tripla totalizará 30 Euros), o que garantirá à partida um jantar 
convívio, bem como lembranças. 
Não existirá nenhum limite ao número de triplas por Clube ou por 
equipa. 
As inscrições deverão ser enviadas para o Clube Naval de Peniche. 
O pagamento devera ser feito para o clube através do nibº 
003300005003460421505 ou no próprio dia. 
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5  - Tipo de Prova 
 
 
A duração da competição será de 5 (cinco) horas, podendo no entanto 
o director da prova, dar por terminada a competição em qualquer 
momento, se o estado do mar o justificar ou por qualquer outro 
motivo de força maior. 
Cada tripla deverá dispor de uma embarcação e a bordo desta estarão 
os três atletas, não podendo transportar mais ninguém. Exceptuam-se 
naturalmente os casos de apoio a outros atletas em perigo. 
Os dois atletas de cada tripla, que se encontrarem na água só poderão 
estar sinalizados por uma única bóia, em relação à qual não se 
poderão afastar mais de 30 metros.  
Em cada tripla, um dos atletas será o capitão de equipa  que a 
representará, em cada instante. 
Não são permitidos enfiões de cintura nem armas nas bóias. 
A entrega do peixe será feita pela tripla em local a designar pelo 
director de prova. 
É da responsabilidade dos atletas, respeitar os horários previstos para 
a competição . Em caso de atraso, deverá ser comunicado ao director 
de prova a sua presença na competição, antes de a iniciar. 
O presente regulamento tem como base o Regulamento Geral das 
Competições de Pesca Submarina da FPAS, que será vinculativo em 
caso de omissão de regras deste . 

 
 

6  - Entidade Organizadora 
 
 
O director da prova, é um elemento da secção de actividades 
subaquáticas do Clube Naval de Peniche, a saber no dia da prova. 
A organização deste evento, será levada a efeito, pelo Clube Naval de 
Peniche , através da secção de actividades subaquáticas, na 
modalidade de pesca submarina, com a estreita colaboração da FPAS , 
Capitania do Porto de Peniche, Bombeiros Voluntários e IPTM. 
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A organização garantirá duas embarcações de apoio e segurança. 
Numa, um mergulhador pronto a intervir e um médico/paramédico ou 
alguém com legitimidade de intervenção, na outra o director de prova 
e mais alguns elementos com funções de fiscalização, que estarão 
atentos a todo o desenrolar da prova, e cuja função será tomar nota 
de qualquer ocorrência que contrarie o Regulamento do Torneio. 
Em caso de infracção comprovada, serão aplicadas as penalizações 
contempladas no Regulamento Particular dos Campeonatos Nacionais 
de Pesca Submarina 2015. 

 
 

7- As Pesagens 
 
 

Serão feitas no Clube Naval de Peniche, publicamente, onde 
todos os atletas deverão estar presentes, sob pena de não ser pesadas 
e classificadas as capturas da tripla ausente, que não se faça 
representar pelo menos, por um dos atletas. 
 As capturas não válidas, levadas à pesagem, serão imediata pertença 
da organização. Todas as capturas válidas e classificadas serão 
devolvidas aos atletas respectivos. 
O sistema de pontuações e de penalizações, espécies válidas e 
respectivos pesos mínimos e máximos são os estabelecidos no 
Regulamento Particular dos Campeonatos Nacionais de Pesca 
Submarina 2015. 
As pesagens de qualquer tripla, serão processadas em conjunto, como 
se de um atleta se tratasse. A tripla funcionará também em relação ao 
número de capturas por espécies, como se de um e apenas um atleta 
se tratasse, conforme o Regulamento Particular dos Campeonatos 
Nacionais de Pesca Submarina 2015. 
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PROGRAMA DA PROVA 
 

09.00 h .......... Inscrições retardatárias 
09.15 h .......... Reunião com todos os Capitães de 
Equipa no                     
                       Clube Naval de Peniche 
10.15 h .......... Reunião no local da prova 
10.30 h .......... Início da prova 
15.30 h .......... Fim da prova 
16.30 h .......... Pesagens (C.N.P.) 
17.30h ..........Jantar Convívio c/ entrega de prémios e 
realização de sorteio 
 
NOTA: A obrigatoriedade de rotação entre os atletas 
será fiscalizada. No caso de ficar comprovado que 
determinada tripla, só participou com dois elementos 
dos três inscritos será imediatamente desclassificada. 
 
 
 
Para mais Informações   
                                         Secretaria CNP: 262783568 
                                         cnpeniche.pt 
                                         E-mail:cnpeniche@sapo.pt 
                                         Rana :964148840 
                                         Rui Macatrão: 967360426 
 
 


