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Mapa Regulador do Torneio Inter-Associativo de Pesca à Pluma 

 

O presente mapa estabelece os princípios reguladores do Torneio Inter-Associativo de Pesca à Pluma, 
sendo complementado pelo Regulamento Administrativo para a Competição e pelo Regulamento 
Específico do Campeonato Nacional de Pesca à Pluma. 

• As inscrições recebidas nas Associações Regionais dentro do prazo previsto, deverão ser 
enviadas por estas para a FPPD até ao dia 22 de Outubro de 2021 inclusive. 
 

• Pescador que se inscreva para competir em mais do que uma disciplina ficará sempre sujeito a 
poder ver datas de competição sobrepostas nesse ano ou em anos seguintes, sendo de sua 
responsabilidade optar pela disciplina a competir nas datas de sobreposição. 
 

• A Direção da prova e sua organização é da responsabilidade da FPPD. 
 

• CALENDÁRIO: 
 

Data Local Competição Concentração 

30 Outubro Rio Alva Café Cantinho - Mucelão 

 

• ZONA DE PESCA: 

Toda a área concessionada 

• HORÁRIO: 

Designação Sábado 

Concentração 07h00/13h00 
Final das 
mangas 

Início 1ª Manga 08h00 09h30 

Início 2ª Manga 10h30 12h00 

Início 3ª Manga 14h00 15h30 

Início 4ª Manga 16h30 18h00 

 

• SORTEIO: 

 

Designação 

Sexta-Feira 
Anterior à prova Local 

Rio Alva 18h00 Café Cantinho - Mucelão 

 

Limite de Inscrições: 20 duplas 
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Por sorteio serão formados dois grupos de equipas (A e B).  

As equipas do grupo A pescam a 1ª, a 3ª mangas e controlam as restantes. As equipas do 

grupo B pescam a 2ª, a 4ª mangas e controlam as restantes; 

 

• CAPTURAS:  

O comprimento mínimo das capturas para todas as provas será de 15 cm. 

As capturas com medida inferior a 15 cm serão registadas com um “T” que valerão 1 (um) 

ponto. A cada 4 (quatro) capturas valerá uma truta de 15 cm.   

 

• CLASSIFICAÇÃO POR MANGA E PROVA: 

 

Em cada manga, os pontos obtidos por cada equipa resultam do somatório da classificação 

individual de cada um dos seus pescadores, nessa manga; 

 

A classificação final, resulta do somatório dos pontos obtidos por cada equipa em cada manga, 

correspondendo a melhor classificação ao menor somatório e assim sucessivamente, ou seja, 

quem tiver menos pontos no somatório das mangas será primeiro na prova com um ponto e 

assim sucessivamente. 

 

• PRÈMIOS: 
 
No final do Torneio serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados. 
 

• JÙRI: 
O Presidente do Júri será nomeado pelo Presidente do Conselho de Arbitragem da FPPD, não 

podendo participar nas competições que ajuíza. 
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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PESCA DESPORTIVA 

DECLARAÇÃO 

Torneio Inter-Associações de Pesca à Pluma – 2021 
(Terá que dar entrada na FPPD, impreterivelmente até ao dia 22/10/2021)  

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 __________________e teremos com pescador 

suplente______________________________________________________________, do Clube 

________________________________________, e da Associação ______________________, com o nº de 

federado ________________, licença nº __________________declaramos estar interessados em participar 

no Torneio Inter-Associações de Pesca à Pluma – 2021, tendo conhecimento e concordando com o 

Regulamento Geral de Prova de Pluma e Regulamento Administrativo para a Competição. 

 

Contacto telefónico: _______________________ Email: _______________________________ 

 

____________________________________, _____/_____/_____ 

  Os pescadores       Associação 

 _________________________ 

 _________________________    _________________________ 

 

Valor da Inscrição: 30,00€/dupla - NIB: 0018 0000 10689096001 96 

NOTA: As declarações só são aceites com o comprovativo da transferência bancária.  

Dados para emissão de recibo: 

 

Nome: ________________________________________________  NIF:____________________ 

Morada: _______________________________________________________________________ 

Todos os dados são de preenchimento obrigatório 

 

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

Facebook oficiais.  Sim:  Não: 


