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Artigo 1º – Tipologia
A Taça de Portugal de Pesca ao Achigã - Embarcado, será disputada de acordo com o Regulamento
Geral de Prova de Achigã – Embarcado, sendo constituída por uma única prova, com a duração de 8 (oito)
horas.

Artigo 2º – Participação
A Taça de Portugal de Achigã – Embarcado, é aberta a pescadores federados de competição e pescadores
recreativos.
.

Artigo 3º- Espécies pontuáveis
São válidos os 5 (cinco) maiores exemplares de achigãs (micropterus salmoides) com a medida
mínima de 27 (vinte e sete) centímetros, sendo medidos da extremidade da cabeça, com a boca
fechada, à extremidade da cauda na sua posição natural.
Artigo 4º - Calendário e Horário
• Calendário
Prova
Única

Data

Local Competição

13 de Novembro Barragem do Sabor

Local
Concentração
A Definir

Nota: As datas, que se encontram reservadas no calendário federativo são para eventuais
alterações que venha a ser necessário efetuar.
• Horário
Horário

Designação
Concentração e colocação dos barcos na água

07h00

Sorteio
Saída das embarcações (1º, 2º e 3º grupos)
Saída das embarcações (4º, 5º e 6º grupos)
Final da competição (1º, 2º e 3º grupos)
Final da competição (4º, 5º e 6º grupos)
Pesagem

08h15
09h00
09h15
17h00
17h15
17h20
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Taça de Portugal de Pesca ao Achigã - Embarcado – Água Doce – 2021
(Terá que dar entrada na Federação, impreterivelmente até ao dia 01/11/2021)
Eu, _________________________________________________________________, pescador do Clube
______________________________________________, e da Associação ______________________, com o
nº de federado ________________, licença nº__________________ declaro fazer dupla com o pescador
____________________________________________________________________________,

do

Clube

_____________________________________________, e da Associação ______________________, com o
nº de federado ________________, licença nº ______________________ declaramos estar interessados em
participar no Taça de Portugal de Achigã - Embarcado – 2021, tendo conhecimento e concordando com o
Regulamento Geral, Mapa Regulador para este evento e com o Regulamento Administrativo para a
Competição.

Contacto telefónico: _______________________ Email: ______________________________________

____________________________________, _____/_____/_____

Os pescadores

A Associação

_________________________

_________________________

_________________________

Valor da Inscrição: 60,00€

Dados para emissão de recibo (preenchimento obrigatório)
Nome:
Morada
(completa)
NIF

NOTA: Em anexo enviar comprovativo da transferência bancária – NIB: 0018 0000 10689096001 96, para:
contabilidade@fppd.pt.
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 Taça de Portugal, por parte da F.P.P.D., no seu site e
Facebook oficiais. Sim:

Não:
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