
PROVA DE PESCA DESPORTIVA

DE

ALTO-MAR

CLUBE NAVAL DE PENICHE

26 de Setembro 2015

Programa

1º - Concentração na zona de recreio, dia 26 de Setembro às 7.00 horas
para distribuição dos sacos para o pescado

2º - Início da Prova às 8.00 Horas ( Partida )

3º - Entrega do pescado e pesagem às 14.30 Horas

4º - Jantar convívio 20.00 Horas, na Sede do Clube Naval de Peniche

A Secção de Pesca Desportiva de Alto Mar



REGULAMENTO

1  º  O  concurso  é  aberto  a  sócios  e  não  sócios  do  Clube  Naval  de
Peniche.

2º  -  É  permitida  a  inscrição  de  qualquer  embarcação  de  recreio
independentemente das suas dimensões.

3º - O número máximo de tripulantes por embarcação é DOIS.

4º - A zona de pesca é ilimitada com exceção do porto de pesca.

5º - É permitido qualquer tipo de pesca à linha, não existindo limite
para o número de anzóis ou linhas utilizadas por cada pescador.

6º - Não é permitida a utilização de carretos elétricos.

7º  -  Relativamente  ao  pescado,  são  consideradas  três  grupos  de
espécies:
 GRUPO I—7 Pontos por grama
Sargo, Pargo, Badejo, Robalo, Alfaquique, Dourada, Cherne
 GRUPO II—4 Pontos por grama
Safia, Choupa, Besugo, Goraz, Faneca
 GRUPO III—1 Ponto por grama
Restantes espécies

8º - A Boga e o Peixe-porco são excluídos.

9º - O tamanho mínimo de qualquer espécie é 22 cm.

10º - O pescado capturado sem medida e presente ao júri, implica a
desclassificação da embarcação.

11º - As inscrições têm inicio no dia 14 de Setembro e terminam no dia
25  de Setembro.
Todos os contactos serão efetuados na Sede do C.N.P. de 2ª a Sábado
das 10.00 às 12.00 horas, e das 16.00 às 18.00h., ou pelo telefone 262-
782568 ou fax 262-783082.

12º - Preços
Embarcação / Pescador (inclui o jantar)............….€10.00
Jantar por pessoa (acompanhante)......................... €10.00
Crianças a partir dos 10 anos até aos 18anos………€5.00

13º  -  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  júri  da  prova ou  pela
Direção do C.N.P.
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