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NORMAS DE SEGURANÇA – PROVAS NACIONAIS 

INDIVIDUAIS – ÁGUA DOCE 
 

Na sequência das orientações da Organização Mundial de Saúde, implementadas a nível Nacional pela Direcção-Geral da 

Saúde (DGS), a propósito do COVID-19. A Federação Portuguesa de Pesca Desportiva – FPPD, criou um normativo de segurança 

para ser executado em cada prova dos seus Campeonatos Nacionais, que divulgou por todas as Associações Regionais, Clubes 

e seus pescadores. 

Na Concentração 

– À chegada ao posto indicado, cada participante segue a sinalética, que a/o levará à medição da temperatura corporal através 

de um termómetro infravermelho. 

– Na mesa da organização haverá frascos de álcool gel antisséptico, para desinfetar as mãos. 

– É obrigatório o uso da máscara e manter a distância recomendada de 2 metros. 

– Após o sorteio, será dado a cada pescador(a) a indicação do número do seu pesqueiro. 

– Ao ter a informação do pesqueiro, deve dirigir-se ao seu pesqueiro e montar o material (não haverá toque de entrada). 

Na competição 

– O(a) pescador(a) na sua zona de competição/pesqueiro, a máscara é facultativa. 

Na pesagem 

– A pesagem será feita pesqueiro a pesqueiro. 

– A pesagem, será efetuada pelo júri e por um elemento da organização que terá a ficha de pesagem correspondente a cada 

pesdoaor(a). 

- Durante a pesagem, a assistência e ajudas, deverão cumprir com as instruções do júri, mantendo-se à distância recomendada. 

A organização e júris às provas 

– O uso da máscara ou viseira serão obrigatórias consoante a sua função nas concentrações e nas pesagens. Durante o decorrer 

das provas a máscara ou viseira são facultativas, desde que seja mantida a distância recomendada. 

F.P.P.D. 
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