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Mapa Regulador dos Campeonatos Nacionais Boia - Água Doce 

Campeonato Nacional de Masters | Veteranos 

 

ARTº 1 – OBJECTO 

O presente mapa estabelece os princípios reguladores do Campeonato Nacional de Masters | 

Veteranos - Água Doce, sendo complementado pelo Regulamento Administrativo para a Competição e 

pelo Regulamento Geral de Provas de Boia – Água Doce. 

 

ARTº 2 – LIMITES DE ENGODOS E ISCOS 

Para todos os locais: 

a) Podem ser utilizados no máximo 20 Litros de engodo, incluindo terras, sementes e gravilha; 
 

b) Podem ser utilizados 2,5 litros de iscos, podendo incluir asticots, pinkies, “casters”, incluindo 0,25 
litro de “Fouillis” e ainda 0,50 litro de minhocas, que devem ser apresentadas inteiras (sem cortes). 
Os vers de vase só podem ser utilizados no anzol e devem ser apresentados na caixa “medida 
oficial FIPSed”, após o controlo o vers de vase destinado ao anzol pode ainda ser utilizado e 
misturado no engodo. 
 

ARTº 3 – CALENDÁRIO 

Prova Data Local Competição Local Concentração 

1ª/2ª Prova 11 e 12 Julho Quinta da Veiga - Montalegre A Indicar 

3ª/4ª Prova 19 e 20 Setembro Rio Mondego - Choupalinho Praça da Canção 

5ª/6ª Prova 17 e 18 Outubro Rio Sor – Ponte de Sor Pista 

Nota: As datas, que se encontram reservadas no calendário federativo são para eventuais alterações que 

venha a ser necessário efetuar 

ARTº 4 - HORÁRIO 

Designação Sábado (1ª/3ª/5ª) Domingo (2ª/4ª/6ª) 

Concentração 11h00 07h30 

Sorteio 11h15 07h45 

Entrada para os pesqueiros 12h00 08h30 

Aviso – 5 minutos para o início do controle de iscos 

e engodos 
12h35 09h05 

Fim do controlo iscos e engodos 13h25 09h55 

Engodagem inicial 13h50 10h20 

Inicio da competição 14h00 10h30 

Aviso – 5 minutos para o final 17h55 14h25 

Final da Competição 18h00 14h30 
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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PESCA DESPORTIVA 

DECLARAÇÃO 

Campeonato Nacional de Masters | Veteranos - Água Doce – 2020 
(Terá que dar entrada na Associação Regional a que pertence o pescador, 

impreterivelmente até ao dia 24/06/2020)  
 

Eu, ______________________________________________________, pescador do Clube 

___________________________, com data de nascimento: ____/____/____, da Associação 

______________________, com o nº de federado ________________, Licença nº -

_________________, declaro estar interessado em participar no Campeonato Nacional de 

Masters - Água Doce  ou Campeonato Nacional de Veteranos - Água Doce  (indicar em que 

campeonato deseja participar), tendo conhecimento e concordando com o Regulamento Geral de 

Provas de Boia – Água Doce e do Regulamento Administrativo para a Competição. 

 

Contacto telefónico: _____________________ Email: __________________________________,  

 

_________________________________, _____/_____/_____ 

 

                  O Pescador      A Associação 

 

_______________________________  ___________________________________ 

    Valor da Inscrição: 50,00€ 

 
Atestados Médicos: 
De acordo com a Lei em vigor (Nº 1 do Artº 40º da Lei nº 5/2007 de 16 Janeiro), todos os praticantes 
desportivos têm de ter o seu atestado médico válido até ao fim da época desportiva. Caso algum 
praticante se coloque em situação de incumprimento até ao final da época desportiva, os seus 
resultados entretanto obtidos não serão homologados (sem interferência nas classificações dos 
outros participantes). Antes de cada prova será conferido se algum pescador viu caducada a 
validade do seu atestado médico e se houver alguém que não o tenha em dia, caso ainda assim 
queira pescar, ficará a homologação do seu resultado condicionada a fazer prova no prazo de 
48 horas em como já o tinha entregue antes do inicio da prova. 

   
Autorizo a divulgação de fotografias capturadas no Campeonato Nacional, por parte da 
F.P.P.D., no seu site e Facebook oficiais.  Sim:  Não: 

   
 Nota: Esta declaração com todos os campos obrigatoriamente preenchidos e assinada, terá 
que dar entrada na FPPD, enviada pela respetiva Associação Regional, impreterivelmente até ao dia 
01/07/2020. 
  


