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INTRODUÇÂO: 

Neste ano atípico para o desporto em geral e para a pesca desportiva em particular, quis a F.P.P.D., retomar uma 
prova há muito arredada do calendário federativo, de forma a incentivar a competição, promover uma jornada de 
proximidade, de convívio e de amizade entre todos os participantes. 

Deste modo a F.P.P.D., convida cada Associação Regional a se fazer representar no Torneio Inter-Associações por 
dois clubes seus filiados. 

No pressuposto de haver alguma Associação Regional que na disciplina em causa possua somente um clube, 
poderá esse clube ser representado por uma equipa A e uma equipa B. 

A forma de classificação e de atuação será a que se verifica no regulamento do Campeonato Nacional de Clubes 
desta disciplina. 

 
Calendário: 

 
 

Prova Data Local Competição Local Concentração 

1ª/2ª Provas 18 e 19 de Julho Belém - Lisboa Junto ao Café Inn 

 
Horário: 
 

Designação 1ª Prova 2ª Prova 

Concentração e assinatura folha de presenças 09h45 10h15 

Sorteio 10h00 10h30 

Inicio do controlo de iscos e engodos 10h30 11h00 

Fim do controlo de iscos e engodos 11h00 11h30 

Início da competição 12h00 12h30 

Final da competição 16h00 16h30 

Início da Pesagem 16h05 16h35 

 
• Iscos e engodos: 

➢ Sardinha 
➢ Carapau 
➢ Chicharro 
➢ Minhoca 
➢ Camarão 
➢ Pão 
➢ Farinha amassada (paté) 

Haverá controlo de quantidade de engodo constituído por Sardinha 
 
Só será permitido sobre pena de desclassificação, sardinha amassada na capacidade máxima de 
um balde de 15 lts., sendo este da responsabilidade do pescador. Após o controlo a cada 
pescador, é interdito amassar mais sardinhas, inclusive as que tenha para utilizar como isco. 
 
Só será permitido sobre pena de desclassificação, a utilização de 4 Kgs de Farinhas. 
 
A quantidade dos restantes componentes do engodo, como areia, água, etc., são de livre escolha.   
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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PESCA DESPORTIVA 

DECLARAÇÃO 

Torneio Inter-Associações de Clubes de Boia - Mar – 2020 
(Terá que dar entrada na F.P.P.D, impreterivelmente até ao dia 03/07/2020)  

 
 
 

A Associação _________________________________________________________________, declara 

querer inscrever os clubes abaixo mencionados no Torneio Inter-Associações de Clubes – Boia – 

Mar|2020, concordando com o Regulamento Geral de Provas de Boia, Regulamento Administrativo 

para a Competição. 

 

Nº Clube Nome do Clube 

  

  

 

 

____________________________________, _____/_____/_____ 

          

A Associação 

 

        _________________________ 

Valor da Inscrição: 50,00€/por clube 

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


