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2º TORNEIO DE PESCA 

 OAB SUBSEÇÃO ANÁPOLIS 
 

REGULAMENTO PARTICULAR PERMANENTE 
(Aprovado pela Comissão de Eventos Sociais) 

 
 
 

1. FINALIDADE:  
  
O Torneio tem por objetivo o congraçamento entre advogados e advogadas da subseção 
Anápolis.  
  
2. DIREÇÃO E NORMAS:  

  
O Torneio é promovido pela Comissão de Eventos Sociais, e será dirigido por esta comissão por 
meio da supervisão de seus membros.  
  
3. DEFINIÇÃO E DURAÇÃO:  

  
O evento é uma prova de pesca variada de arremesso/fundo, de terra firme, realizada no 
pesqueiro PARAISO VERDE ECOLAZER tendo a duração de 07 (sete) horas divididas em 
duas etapas, com início às 09 horas e término às 16 horas, com intervalo entre as 12:00h e 13:30h, 
no dia 30/04/2022.  
  
4. SORTEIO DOS BOXES:  

  
O sorteio dos boxes será feito no dia do torneio, no local do evento, a partir das 08 horas. O 
árbitro somente procederá ao sorteio dos boxes entre as equipes previamente montadas, cujos 
participantes tenham preenchido integralmente a ficha de inscrição.  
É obrigatória a presença de ao menos 01 (um) participante da equipe no momento do sorteio.  
  
5. PARTICIPANTES E EQUIPES:  

  
Poderão participar do torneio advogados cadastrados na OAB/GO, bem como seus familiares, 
desde que preenchida inscrição com antecedência de 48 horas.  
A prova será em EQUIPE (MÁXIMO 03 PARTICIPANTES), existindo a seguinte categoria:  
GERAL (abrange todos os participantes).  
É obrigatória a apresentação da carteira da Ordem, bem como a identificação dos familiares e 
amigos acompanhantes, no momento da chegada ao local do torneio.  
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6. INSCRIÇÕES:  

  
As inscrições deverão ser feitas, presencialmente, na sede da OAB Anápolis. NÃO SERÃO 
ACEITAS INSCRIÇÕES POR TELEFONE OU QUALQUER OUTRO MEIO 
ELETRÔNICO.  
O concorrente que não preencher integralmente sua ficha de inscrição, informando o nome da 
equipe, não será sorteado e perderá a taxa de inscrição, estando assim excluído do evento. Será 
cobrada taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais), por equipe. Acompanhantes não pescadores, estão 
isentos de taxa.  

  
A taxa de inscrição abrange somente a participação no evento, outras despesas como alimentação 
e bebidas ocorrerá por conta individual e pessoal.  
  
7. RAIA E BOXES DE PESCA:  

  
As equipes serão divididas em raias de pesca com o número máximo de 03 (três) participantes, 
distribuídas em boxes numerados.  
Somente será permitida no local de pesca a permanência dos pescadores.  
  
8. MATERIAL OBRIGATÓRIO:  

  
Tralha de pesca, balde e iscas.  
OBS.: O pesqueiro possui tralha para locação e isca para venda.  
  
9. MATERIAL DE PESCA:  

  
Cada equipe poderá utilizar por vez somente uma vara em ação de pesca, podendo ter outras de 
reserva montadas e até iscadas.   
A equipe só poderá arremessar uma vara reserva caso a vara principal não esteja em ação.   
  
10. ANZOL:  

  
Será permitido somente anzol sem fisga.  
É proibido uso de garateias, iscas artificiais ou técnicas que utilizem mais de um anzol.  
  
11. ARBITRAGEM E FISCALIZAÇÃO:  

  
A arbitragem será exercida por um árbitro nomeado pela Comissão de Eventos Sociais, o qual 
poderá selecionar e destituir a seu critério os seus auxiliares, dentre os designados pela 
organização.  
 
12. CONTAGEM E PESAGEM:  

  
Os peixes capturados deverão ser apresentados para a pesagem e soltos em seguida. O árbitro 
poderá desclassificar peixes suspeitos e impugnar qualquer peixe que apresente sinais de não 
haver sido capturado na prova ou objeto de irregularidade.  
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13. CLASSIFICAÇÃO:  
  
A classificação do 1º, 2º e 3º lugar será definida entre as equipes que praticarem as maiores 
somatórias de peixes pesados, não havendo restrição de espécies. A equipe que capturar o maior 
peixe também será premiada.  

  
                   14. PREMIAÇÃO PARA A EQUIPE:  
  

1º lugar - R$ 600,00 + BRINDES.  
2º lugar – R$ 400,00 + BRINDES.  
3º lugar – R$ 200,00 + BRINDES.  

  
 

MAIOR PEIXE – Carretilha SAINT TWISTER HD 6000-LH  
  
Obs.: Os prêmios que forem em forma de vale premiação, deverá o ganhador retirá-lo na loja 
patrocinadora.  
Os prêmios serão fornecidos à equipe, podendo dividi-los entre elas da forma que melhor lhes 
aprouver.  
  
15. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

  
Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pelo Árbitro.  
Está expressamente proibida entrada de alimentos e bebidas no pesqueiro durante o evento, 
devendo a consumação ser feita dos produtos comercializados no restaurante local.  
  
O torneio será realizado no Tanque de Pesca Esportiva 02.  
  
Caso o quórum mínimo de equipes (40) não seja preenchido, as premiações que se darão sobre o 
valor líquido das inscrições (deduzindo as despesas gerais do evento), serão feitas 
proporcionalmente: 1º lugar – 50% (cinquenta por cento), 2º lugar – 30% (trinta por cento) e 3º 
lugar – 20% (vinte por cento). A premiação do Maior Peixe, bem como, os brindes não serão 
alterados.  
  
Data: 30/04/2022.  
Preço da Inscrição: R$ 50,00 (EQUIPE)  
Inscrições até: 28/04/2022  
Local: Pesqueiro Paraiso Verde Ecolazer – Campo Limpo de Goiás   

 
 

COMISSÃO DE EVENTOS SOCIAIS 
 


