
 

 

REGULAMENTO 

ART. 1: INTRODUÇÃO 

O tucunaré, muitas vezes colocado como o embaixador da pesca esportiva brasileira, foi 

introduzido em muitos reservatórios hidrelétricos, na maioria das vezes de forma desconhecida. No 

lago de Itaipu a espécie encontra-se estabelecida, porém por se tratar de uma espécie invasora, não 

recebe nenhum tipo de proteção, sendo liberado seu abate sem qualquer restrição. Deste modo, este 

torneio tem como principal objetivo difundir a pesca esportiva no lago de Itaipu e região, promovendo 

a integração e conscientização de pescadores, incentivando o pesque e solte e a preservação das 

matrizes do lago. 

O torneio tem a organização exclusivamente virtual, com rankings a partir do comprimento 

dos peixes e ao final serão premiados os primeiros colocados em cada categoria. Serão também 

sorteados prêmios que somam mais de 17 mil reais dentre os participantes inscritos. 

Evento para pescadores de barcos e caiaques! 

 

ART. 2: PROGRAMAÇÃO 

– As inscrições serão abertas no dia 3 de agosto de 2022 às 8:00h; 

– No período entre os dias 3 e 31 de agosto ocorrerá a disputa pelos troféus Leão de treino; 

– A divulgação da CHAVE DE VALIDAÇÃO será no dia 31 de agosto; 

– A competição será realizada de 1 de setembro a 30 de novembro de 2022; 

– No dia 30 de novembro de 2022, às 24:00h, ocorrerá encerramento do torneio; 

– Os resultados serão divulgados no dia 5 de dezembro no programa Promove Pesca (data sujeita 

a alteração); 

– Evento presencial está previsto para o final de semana dos dias 10 e 11 de dezembro em Santa 

Helena, informações serão repassadas durante o torneio. 

 

ART. 3: COMPETIÇÃO 

3.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

3.1.1 – O torneio será exclusivamente da pesca esportiva do Tucunaré, sendo válido qualquer exemplar 

capturado no reservatório de Itaipu (entre Foz do Iguaçu e Guaíra, margem brasileira e paraguaia em 

categorias específicas). 

3.1.2 – Para competir o pescador deve ter acesso a uma RÉGUA OFICIAL DO PESCAIAQUE PARANÁ 

(válida para todos os eventos vinculados ao Pescaiaque Paraná), estar inscrito no evento, tendo 

preenchido formulário e realizado o pagamento. 

 



 

 

3.1.3 – A modalidade de pesca utilizada será do tipo “pesque e solte” e obrigatoriamente com uso de 

iscas artificiais. 

3.1.4 – É obrigatório para a categoria de pesca com Caiaque, ser a bordo de um caiaque, e categoria 

Barco, a bordo de um barco. Sendo indispensável o registro do caiaque/barco no VÍDEO DE VALIDAÇÃO 

de peixe. 

3.1.4.1 – É permitida a utilização de motores no caiaque. 

 

3.2 – REGISTRO E VALIDAÇÃO DE PEIXES: 

3.2.1 – VÍDEO DE VALIDAÇÃO: em vídeo único deve ser registrada a MEDIÇÃO, SOLTURA e 

EMBARCAÇÃO utilizada para a captura. Bem como mostrar a CHAVE DE VALIDAÇÃO (divulgação dia 

31-08), fazer menção ao nome do torneio e a categoria de disputa (caiaque BR, caiaque PY ou barco). 

 

3.2.2 – MEDIÇÃO: deve ser feita preferencialmente em superfície plana, com a RÉGUA OFICIAL 

PESCAIAQUE PARANÁ, numeração visível e peixe com a boca totalmente fechada, encostada no apoio 

da régua (zero). O comprimento total será considerado ao fim da nadadeira caudal (permitida a 

manipulação da nadadeira)¹. 

Exemplo: 

1 -       2 - 

 

3.2.2.1 – A filmagem da medição deve ser realizada com o celular (ou câmera) deitado, no mesmo 

sentido do peixe, de modo que ele apareça por inteiro sobre a régua (boca fechada no zero e final da 

nadadeira caudal ao mesmo tempo)¹. Após isso, aproximar o celular da extremidade da nadadeira para 

melhor visualização da medição². 

3.2.2.2 – O pescador poderá manter uma mão sobre o meio do peixe para contê-lo, desde que não 

impeça a visualização da boca fechada no zero e do fim da nadadeira caudal. 

3.2.2.3 – O tamanho mínimo para a apresentação do peixe é de 35 cm. Ver item 4.3 sobre o mínimo 

para o Ranking Somatória de Peixes. 

3.2.2.4 – O comprimento do peixe será considerado na faixa de medição que atingir, sendo medido de 

meio em meio centímetro. Ex: Um peixe em que o comprimento total ficou entre 48,5 e 49 cm, será 

considerado com comprimento de 48,5 cm e assim sucessivamente². 



 

 

3.2.2.5 – Serão excepcionalmente aceitos vídeos com o celular “de pé”, caso todos os demais requisitos 

sejam cumpridos. 

 

3.2.3 – CHAVE DE VALIDAÇÃO E CITAÇÕES: No VÍDEO DE VALIDAÇÃO deve aparecer por escrito o 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO do competidor e CHAVE DE VALIDAÇÃO do evento. O competidor deve fazer 

menção ao torneio “O MAIOR TUCUNARÉ DO LAGO DE ITAIPU 2022” (ou “OMTLI 2022”) e à categoria 

de disputa do exemplar em questão. 

3.2.3.1 – A CHAVE DE VALIDAÇÃO é OBRIGATÓRIA e deve aparecer por escrito, sob responsabilidade 

do pescador. A organização sugere escrever com caneta permanente no campo “FRASE DE 

VALIDAÇÃO” da régua, porém serão aceitos outros meios como cartões/fichas com a chave, chave 

escrita no celular, entre outros. 

 

3.2.4 – SOLTURA: o peixe medido deverá ser solto e realizada filmagem comprovando a ação. O mesmo 

deve estar em condições de soltura, com bom vigor físico. Vídeos que caracterizem mal-estar ou morte 

do peixe serão desclassificados. 

3.2.4.1 – No VÍDEO DE VALIDAÇÃO deve aparecer o peixe indo embora após a soltura, caso o vídeo 

seja encerrado de maneira que não seja possível ver o peixe nadando, com barriga para cima ou outra 

situação semelhante, o mesmo será desclassificado. 

 

3.2.5 – EMBARCAÇÃO: é obrigatório no VÍDEO DE VALIDAÇÃO aparecer a embarcação na qual pescador 

fez a captura, para fins de comprovação da categoria de disputa (caiaque ou barco) e verificação de 

possíveis irregularidades. 

 

3.2.6. - ENVIO DE VÍDEOS E IMAGENS: 

3.2.6.1 – O VÍDEO DE VALIDAÇÃO e um PRINT do equipamento de registro com a data da realização da 

filmagem devem ser enviados para a organização, preferencialmente pelo WhatsApp, para o número 

+55 45 99861-4009 (RAKS Pesca Esportiva) ou para o e-mail: maiortucunareitaipu@gmail.com. Em 

caso de vídeo muito grande, o mesmo deverá ser hospedado em nuvem (Ex: OneDrive, Google Drive 

e etc.) e compartilhado com a organização. 

3.2.6.2 – Caso a qualidade do vídeo recebido pelo WhatsApp dificulte a visualização correta da 

medição, a organização poderá solicitar o envio do mesmo hospedado em nuvem ou imagem (print) 

do vídeo original em alta qualidade. 

3.2.6.3 – O competidor poderá enviar quantos peixes quiser durante o torneio, desde que o exemplar 

seja MAIOR do que os enviados e validados por ele anteriormente. Para a classificação geral contará 



 

 

somente o MAIOR peixe de cada pescador. Salvo para a categoria somatória de peixes, descrita no 

item 4.3. 

 

3.2.7 – DESCLASSIFICAÇÃO E PENALIDADES: 

3.2.7.1 – Vídeos que não cumpram os requisitos desse REGULAMENTO ou com qualidade baixa/ruim, 

que comprometa a correta visualização da medição e demais obrigações, serão desclassificados. 

3.2.7.2 – O VÍDEO DE VALIDAÇÃO NÃO PODE SER DIVULGADO antes do processo de validação pela 

comissão julgadora e apresentação ao público no programa Promove Pesca. Bem como, citação ou 

divulgação de imagens que relatem o tamanho do exemplar em questão. Sob pena de desclassificação. 

3.2.7.3 – O peixe deve ser medido com a boca totalmente fechada², sob penalidade de 2 cm no 

comprimento total caso não esteja. Caracteriza-se boca aberta quando é possível observar que as 

partes inferior e superior da boca não estão encostadas e seja possível observar a régua ou espaço 

entre as mesmas¹. 

Exemplo: 

1 -       2 -  

 

3.2.7.4 – O VÍDEO DE VALIDAÇÃO deve ser gravado em vídeo único, será aceito em dois vídeos somente 

se houver justificativa aceitável e seja possível confirmar que o peixe nos vídeos é o mesmo. Em caso 

de dúvidas por parte da comissão de arbitragem, o peixe será desclassificado. 

3.2.7.5 – Ao ter um peixe desclassificado o competidor continuará no torneio, apto a concorrer com 

outros exemplares, desde que os requisitos sejam cumpridos. 

 

3.2.8 – COMISSÃO DE ARBITRAGEM: responsável pela avaliação dos VÍDEOS DE VALIDAÇÃO. 

3.2.8.1 – A COMISSÃO será composta por 3 pessoas: 



 

 

Ricardo Sanches – PRESIDENTE da comissão - Engenheiro de Pesca, Doutor em Recursos Pesqueiros e 

Engenharia de Pesca, organizador de eventos de pesca de competição, guia e consultor de pesca 

esportiva e pescador esportivo; 

Reinar Seyboth – Advogado, empresário do ramo da pesca esportiva e pescador esportivo; 

Alexandre Rodrigues – Engenheiro de Pesca, empresário do ramo da pesca esportiva e pescador 

esportivo. 

3.2.8.2 – O PRESIDENTE da comissão tem a responsabilidade de verificar os VÍDEOS DE VALIDAÇÃO, 

avaliar e validar o procedimento, medição e tamanho do peixe. 

3.2.8.3 – Em caso de dúvidas, o VÍDEO DE VALIDAÇÃO será repassado para os demais membros da 

comissão que deverão dar o parecer e entrar em consenso quanto ao tamanho do peixe e 

cumprimento dos requisitos para sua validação e/ou desclassificação.  

3.2.8.4 – Os vídeos serão avaliados e divulgados semanalmente, seguindo a ordem de recebimento. 

 

3.2.9 – CLASSIFICAÇÃO: será feita a partir do tamanho do maior exemplar apresentado por cada 

competidor, sendo que o maior peixe ocupará a primeira posição, o segundo maior a segunda e assim 

por diante. Para a classificação do Ranking de somatória, verificar item 4.3. 

3.2.9.1 – Em caso de empate, será levado em consideração o primeiro peixe recebido como critério de 

desempate. Ou seja, o peixe recebido primeiramente levará vantagem. Para desempate do Ranking de 

somatória, verificar item 4.3. 

 

ART. 4: CATEGORIAS E SUAS OBRIGAÇÕES 

4.1 – A disputa ocorrerá em 5 CATEGORIAS: 

- CAIAQUE MASCULINO BRASIL 

- CAIAQUE FEMININO BRASIL 

- CAIAQUE MASCULINO PARAGUAY 

- CAIAQUE FEMININO PARAGUAY 

- BARCO 

 

4.1.1 – Descrição e obrigações das categorias: 

- CAIAQUE MASCULINO BRASIL: 



 

 

- O peixe deve ser obrigatoriamente capturado na margem brasileira do lago, a bordo de um caiaque 

por um competidor do sexo masculino. 

 

- CAIAQUE FEMININO BRASIL: 

- O peixe deve ser obrigatoriamente capturado na margem brasileira do lago, a bordo de um caiaque, 

por uma competidora do sexo feminino. 

 

- CAIAQUE MASCULINO PARAGUAY: 

- O peixe deve ser obrigatoriamente capturado na margem paraguaia do lago, a bordo de um caiaque 

por um competidor do sexo masculino. 

 

- CAIAQUE FEMININO PARAGUAY: 

- O peixe deve ser obrigatoriamente capturado na margem paraguaia do lago, a bordo de um caiaque 

por um competidor do sexo masculino. 

 

- BARCO: 

- O peixe deve ser obrigatoriamente capturado a bordo de um barco, sem restrição de captura quanto 

a margem do lago (Paraguay ou Brasil), o ranking é único para peixes capturados no lago todo. 

 

4.2 – O(a) competidor(a) inscrito(a) poderá disputar diferentes categorias: 

- Uma vez inscrito(a), o competidor(a) poderá concorrer em até 3 categorias: 

- Homens poderão disputar com peixes nas categorias Caiaque BR, Caiaque PY e Barco. Sendo 

necessário cumprir os requisitos específicos de captura de cada uma. 

- Mulheres poderão competir com peixes nas categorias Caiaque feminino BR, Caiaque PY e Barco. 

Sendo necessário cumprir os requisitos específicos de captura de cada uma. 

Exemplo: o(a) pescador(a) poderá enviar um peixe capturado de caiaque no Brasil para a categoria 

Caiaque BR, de caiaque no PY para a categoria Caiaque PY e um peixe capturado de barco para a 

categoria Barco. Possibilidade de ganhar troféu em mais de uma categoria. 

 

4.3 – RANKING SOMATÓRIA DE PEIXES: 



 

 

- Somatória dos 3 maiores exemplares validados pelo pescador(a), vedados a categoria de captura do 

peixe. Ex.: Não será somado exemplar capturado na categoria BARCO com exemplar capturado na 

categoria CAIAQUE (BR ou PY) pelo mesmo(a) pescador(a). 

- Para esse ranking o tamanho mínimo para apresentação de peixe é de 45 cm. Extingue-se a 

obrigatoriedade de apresentar um peixe maior do que os validados anteriormente pelo participante.  

- O maior exemplar capturado pelo(a) pescador(a) permanecerá na disputa do Ranking tradicional do 

Maior Tucunaré do lago. 

- A classificação é feita a partir da somatória dos 3 maiores exemplares capturados pelo pescador, 

dentro da categoria de disputa. A maior somatória ocupará a primeira colocação, a segunda maior 

somatória a segunda colocação e assim sucessivamente. 

- O critério de desempate será o maior exemplar, seguido do segundo maior exemplar e caso persista 

o empate, o critério final será a partir do maior exemplar recebido primeiro pela organização. 

 - Troféus da Somatória de peixes em cada categoria: 

- Troféu para os 3 (três) primeiros lugares na somatória da categoria Caiaque Brasil (válido para 

masculino e feminino juntos); 

- Troféu para o primeiro lugar na somatória da categoria Caiaque Paraguay; 

- Troféu para o primeiro lugar na somatória da categoria Barco. 

 

4.4. – TROFÉU LEÃO DE TREINO: 

- A partir da abertura das inscrições, até a véspera do início do Ranking OMTLI – KAIAQUE’S 2022 (03-

08 a 31-08), acontece a disputa pelos troféus Leão de Treino. 

- Para participar o(a) competidor(a) deverá estar inscrito no ranking e seguir o protocolo do VÍDEO DE 

VALIDAÇÃO, no lugar da CHAVE DE VALIDAÇÃO deve aparecer por escrito no vídeo: 

“Leão de treino KAIAQUE’S 2022, categoria ... (Caiaque BR, Caiaque PY ou Barco)” 

- Um Troféu Leão de Treino para cada uma das categorias: Caiaque BR (masculino e feminino juntos), 

Caiaque PY (masculino e feminino juntos), Barco. 

 

ART. 5: PREMIAÇÃO 

5.1 – Dos primeiros colocados nas Categorias Caiaque BRASIL: 

5.1.2 - Categoria masculina: 

Troféus do 1° ao 10° Lugar: 



 

 

1° Lugar (Maior peixe) 

... 

10° Lugar (Décimo maior peixe). 

 

5.1.3 - Categoria Feminina: 

Troféus do 1° ao 3° Lugar: 

1° Lugar (Maior peixe) 

... 

3° Lugar (Terceiro maior peixe). 

 

5.2 – Dos primeiros colocados na categoria Caiaque PARAGUAY: 

5.2.2 - Categoria masculina: 

Troféus do 1° ao 5° Lugar: 

1° Lugar (Maior peixe) 

... 

5° Lugar (Quinto maior peixe). 

5.2.3 – Categoria feminina: 

Troféu para o 1° Lugar (Maior peixe) 

 

5.3 – Dos primeiros colocados na categoria BARCO: 

Troféus do 1° ao 5° Lugar: 

1° Lugar (Maior peixe) 

... 

5° Lugar (Quinto maior peixe). 

 

5.4 – Dos primeiros colocados no Ranking SOMATÓRIA: 

5.4.1 – Somatória Caiaque BRASIL: 



 

 

Troféus do 1° ao 3° Lugar: 

1° Lugar (Maior somatória) 

... 

3° Lugar (Terceira maior somatória). 

 

5.4.2 – Somatória Caiaque PARAGUAY: 

Troféu para o 1° Lugar (Maior somatória). 

 

5.4.3 – Somatória BARCO: 

Troféu para o 1° Lugar (Maior somatória). 

 

5.5 – Cada participante terá direito a 01 (um) troféu em cada categoria disputada. Em cada categoria, 

caso o(a) competidor(a) tenha 02 (dois) ou mais peixes com medidas aptas a receber premiação, será 

considerado apenas o Tucunaré de maior comprimento e a premiação referente aos outros peixes, 

passará, automaticamente, para o próximo do ranking. 

 

5.6 – Prêmios para sorteio: 

- Sorteio entre todos os inscritos no torneio: 

Vales-compra de diversas lojas patrocinadoras; 

Diária de pesca com o guia João Medeiros: compreende aluguel de barco e serviço de guia parra dois 

pescadores. Gasolina e alimentação por conta dos ganhadores; 

Diária de pesca com o guia Luiz Guilherme de Itaipulândia: pacote completo com barco, serviço de 

guia, combustível e equipamentos de pesca caso necessário. Para dois pescadores. Comida e bebida 

por conta dos ganhadores; 

Diária de pesca com o guia Ricardo Sanches de Santa Helena: pacote completo com barco, serviço de 

guia, combustível e equipamentos de pesca caso necessário. Para dois pescadores. Comida e bebida 

por conta dos ganhadores; 

Diária de pesca de Robalo com o guia Guilherme Frei em Paranaguá: pacote completo com barco, 

serviço de guia, combustível e uma caixinha de cerveja. Para dois pescadores com saída a partir de 

Curitiba. Comida e demais bebidas por conta dos ganhadores; 

Equipamentos de pesca fornecidos pelos patrocinadores. 



 

 

 

- Sorteio entre os inscritos que apresentarem peixes no OMTLI 2022: 

1 Caiaque de pesca Hidro2Eko Tuna Pro. 

 

5.7 - Da entrega da premiação: 

- Evento de premiação previsto para o final de semana dos dias 10 e 11 de dezembro em Santa Helena 

PR, mais informações serão repassadas pela organização. Caso o ganhador (troféu ou prêmio de 

sorteio) não possa comparecer, ficará por sua responsabilidade combinar a retirada do prêmio/troféu 

ou arcar com os custos de envio. 

 

ART. 6: INSCRIÇÕES 

- Para realizar a inscrição o(a) pescador(a) deverá acessar o site: www.kaiaques.com.br/omtli2022 

- Preencher o formulário de inscrição, realizar o pagamento e apresentar o comprovante para a 

organização. 

- Valores: 

1° Lote: R$ 95,00 (30 primeiras inscrições) 

2° Lote: R$ 105,00 (31ª à 60ª inscrição) 

3° Lote: R$ 115,00 (a partir da 61ª) 

 

Valor da RÉGUA OFICIAL PESCAIAQUE PARANÁ: R$ 50,00 

 

ART. 7: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

- Os participantes deverão ter pleno conhecimento e estar em concordância com o conteúdo deste 

regulamento a fim de participar do torneio. 

- A equipe organizadora do torneio poderá alterar o regulamento ou procedimento de validação no 

decorrer da competição. Caso alguma alteração seja necessária, a mesma será comunicada com 

antecedência, 10 dias antes de sua implementação, para que os participantes tomem conhecimento e 

possam enviar para a avaliação o material de peixes capturados até então. 

- Fica sob responsabilidade dos participantes denunciar infrações às regras e comprovar o ocorrido. 

Denúncias sem a devida comprovação (material de mídia como: vídeos, fotos, gravações...) 

acarretarão a desclassificação do denunciante. 



 

 

- Pescadores pegos infringindo as regras perderão o direito de participar do OMTLI 2022. Ex: utilizando 

iscas naturais, validando peixes capturados por outros pescadores ou capturados em categorias 

diferentes da apresentada e etc. 

- Casos omissos a esse regulamento serão avaliados pela organização e comissão julgadora para 

decisão quanto aos assuntos em questão. 

- Uma vez inscrito e aceito o regulamento, o valor de inscrição não poderá ser devolvido ao participante 

em casos de desistência ou desclassificação. 

 

 

BOA SORTE E BOAS PESCARIAS! 

 


