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REGULAMENTO E BASE DA COMPETIÇÃO  

VI SONER EURO NITRO CUP 2015 

1.- GENERALIDADES 

1.1.- O presente Regulamento tem como missão o desenvolvimento de uma normativa para a realização do 

Concurso VI SONER EURO NITRO CUP (desde agora denominado competição) e está organizado pela 

empresa SONER S.L. 

 

1.2.- É um concurso tipo OPEN ou aberto a todos que desejem participar, até o limite de 120 embarcações. 

 

1.3.- Todos os participantes deverão manter durante a competição o máximo de respeito as normas do 

deporte, da segurança e o respeito com o entorno. 

 

1.4.- Deverão todo o tempo, tanto para a pesca desportiva como para a navegação, cumprir esse 

regulamento, assim como todas as normas, regulamentos, leis, titulações, etc., tanto nacionais como das 

Comunidades Autônomas, entre as que se enquadrem neste evento.  A não aceitação das normas citadas e 

de seu exato cumprimento será unicamente da responsabilidade dos participantes e poderá ser motivo de 

sanção por parte do Comité da Competição. 

 

1.5.- Os desportistas deverão estar em posse da documentação desportiva e administrativa requerida para 

praticar a pesca de competição desde a embarcação.  A organização da competição, o juiz da competição 

ou a autoridade competente poderá solicitar a mesma quanto estime conveniente. 

 

1.6.- A autorização da permissão de navegação do evento ocorrerá por conta da organização. 

 

1.7.- As embarcações deverão cumprir a normativa vigente em matéria de navegação e pesca. 

 

1.8.- Não haverá restrições quanto as dimensões do casco ou potência do motor, porém se exigirá que a 

embarcação possua um viveiro para manter as capturas em condições adequadas para seu bom estado e 

portanto que disponha de sistema de circulação de água. 
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1.9.- A competição se dará por duplas/embarcação.  No entanto se autorizará a possibilidade de inscrição 

de barcos com um só desportista, sendo o custo de inscrição e direito a prémios o mesmo que se tratasse de 

uma equipe de duas pessoas. 

 

1.10.-  A competição consta de duas etapas das quais participarão os componentes da dupla que se tenham 

inscrito na competição.  Caso se queira modificar algum dos componentes previamente ao começo da 

primeira etapa, deverá notificar-se a Organização e ser aprovado pela mesma uma vez estudado o caso.  Tal 

modificação deverá ser por causa justificada e antes do começo da competição.  Uma vez começada não se 

poderá modificar o companheiro, salvo por problemas médicos, motivo pelo qual a organização do evento 

poderá consentir a substituição.  

 

1.11.- Em cada barco só poderá embarcar a dupla participante correspondente, exceto pessoas devidamente 

autorizadas pela organização.  Estas poderão ser: juízes de controle, juiz da prova, membros da organização 

ou meios de comunicação autorizados pela mesma. 

 

1.12.- A interpretação do regulamento será de competência exclusiva do Comité da Competição, sendo 

suas decisões firmes e irrevogáveis. 

 

1.13.- O Comité da Competição estará formado pelo: Diretor da Prova, Juiz da Competição e Delegado da 

SONER S.L. 

 

 

2.- PESCA 

2.1.- A espécie a capturar será o Black Bass (Micropterus Salmoides).  A medida mínima para as peças 

apresentadas na pesagem será de 30 cm.  Esta medida se tomará desde a proeminência do lábio inferior até 

o extremo mais distante da barbatana caudal.   

 

2.2.- Fica proibida tanto a pesca ativa desde a embarcação ou desde a margem, quanto a navegação nesta 

represa, a partir de segunda-feira, 14 de setembro de 2015. 

 

2.3.- O número máximo de capturas válidas será de CINCO (5) exemplares por etapa. 
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2.4.- Não estará permitido o transporte de um número de capturas superior a quantidade máxima, isso é, 

CINCO (5). 

 

2.5.- As capturas deverão chegar ao porto a bordo dos próprios barcos.  Qualquer outro procedimento 

implicará na desqualificação nessa etapa. 

 

2.6.- Todas as peças deverão ser capturadas na forma desportiva habitual, ou seja, vivas e por um único 

anzol por linha.  Fica proibido o uso de anzóis múltiplos como o “Alabama Rig”.  Fica proibida a pesca ao 

“robo”. 

 

2.7.- As capturas deverão ser apresentadas a pesagem vivas e em boas condições.  Para isso deverão 

conservar-se em recipientes adequados até o momento da pesagem. 

 

2.8.- Não se pesarão peixes em más condições ou mortos, sendo motivo de penalizações. 

 

2.9.- Todas as peças devem ser devolvidas vivas à água, sendo incumbência do Comité de Competição a 

possível sanção por mal cuidado ou tratamento das capturas. 

 

2.10.- Todas as capturas realizadas durante a competição e a pesagem passarão a ser da Organização, 

perdendo assim os participantes todo o poder sobre elas. Em caso de captura de grande tamanho ou peso, 

poderá ser temporariamente devolvia ao pescador que a tenha obtido para sua exibição.  As capturas serão 

mantidas em tanques de água ou piscinas habilitadas para efeito, assim como em uma grande “nasa” 

instalada na própria represa, para uma recuperação idónea dos peixes antes de serem devolvidos às águas 

da represa por meio de barcos de controle uma vez terminada a pesagem. 

 

2.11.- O exercício da pesca deverá realizar-se sempre desde a própria embarcação.  A embarcação poderá 

estar amarrada, ancorada, a deriva, “abatiendo” ou em movimento com a ajuda de remos ou motor elétrico. 

 

2.12.- Fica terminantemente proibida a pesca ao “curricán” ou desde a margem, mas na ação da pesca o 

motor elétrico está autorizado. 
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2.13.- Se autoriza o uso de sondas, ficando proibido o uso de qualquer sistema que permita a visão debaixo 

d’água. 

 

3.- COMPETIÇÃO/NAVEGAÇÃO 

3.1.- A competição se realizará na Represa de Cíjara, pertencente a Confederação Hidrográfica do 

Guadiana, podendo-se pescar em toda a sua extensão, exceto aquelas zonas delimitadas por restrições 

impostas pela própria Cuenca (estarão delimitadas por boias de cor vermelha colocadas pela Organização e 

também ilustradas em mapas na página web da competição, assim como num mapa impresso na 

documentação que se entregará a cada equipe.) 

 

3.2.- Com a finalidade de agilizar o processo de lançamento das embarcações na água, este se levará a cabo 

a partir de dois setores: “Rampa A” e “Rampa B”.  É a Organização que designará a cada equipe seu 

setor, atendendo a critérios estritamente técnicos: 

 Rampa A: Rampa de concreto da zona da esplanada de “La Fuente”, habilitada para carga de 

baterias e vigilância noturna e; 

 Rampa B: Rampa de terra com acesso pelo Povoado de Cíjara pela “Calle Virgem de Guadalupe”. 
 

3.3.- Se alguma equipe, por circunstâncias de força maior ou por se tratar de um único competidor, 

necessitar de ajuda da Organização para botar seu barco na água e estacionar seu veículo e trailer, deverá se 

apresentar na primeira hora da abertura da rampa, ou seja, de 5:00 às 6:30 AM, caso contrário receberá 

ajuda uma vez que o restante dos participantes tenha terminado a manobra de lançamento.  

 

3.4.-  Cada competidor receberá – além do adesivo com o número de “dorsal” para por na parte posterior 

do seu motor – outros dois adesivos pequenos que deverão ser colocados, um no para-brisa na esquina 

superior do lado do condutor, e o outro na “lança” do trailer.  Qualquer equipe que no momento do controle 

prévio ao lançamento do barco na água, seja na “Rampa A” ou “Rampa B”, não tenha postos tais adesivos, 

não se lhes entregará a “plica” até cumprir com esse requisito. 

 

3.5-  O desenrolar da competição: A competição constará de duas etapas, a serem disputadas em dias 

consecutivos, salvo alteração por motivo de força maior.  Qualquer mudança no calendário será notificada 

aos participantes por parte da Organização. 

 Primeira etapa: sábado, 19 de setembro de 2015, de 8:00 às 18:00 (10 horas de pesca) 

 Segunda etapa: domingo, 20 de setembro de 2015, de 8:00 às 16:00 (8 horas de pesca) 
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3.6.- Ordem de saída: Na primeira etapa será por ordem do número ¨dorsal¨, em ordem crescente, a partir 

do primeiro designado.  O número do ¨dorsal” será dado a cada equipe no momento da entrega da 

documentação, sexta-feira, 18 de setembro, das 18:00 às 20:00, quando começará a reunião de Patrões das 

embarcações. 

 

A designação da primeira equipe a sair na primeira etapa se realizará mediante sorteio nas Instalações da 

Soner em Las Rozas de Madrid, quinta-feira, dia 10 de setembro, a partir das 19 hrs., com a presença de ao 

menos cinco (5) representantes de equipes de participantes e onde qualquer equipe participante ou seu 

representante poderá assistir com prévia comunicação à organização.  O sorteio será gravado em um vídeo 

que será posteriormente publicado na web da competição, assim como em suas redes sociais, para 

conhecimento de todos os participantes e público em geral. 

 

A ordem de saída da segunda etapa será o inverso da primeira. 

 

3.7.- A saída dos barcos se efetuará de forma escalonada de um em um, a cada 20 segundos. 

 

3.7.1.- Às 7:45 da manhã, todos os barcos que se encontrarão já na água na zona da baía de “La Fuente” se 

dirigirão em direção ao ¨barco de Controle 1”, que irá dando passo a grupos de cinco (5) embarcações por 

rigorosa ordem de saída para dirigir-se ao ¨barco de Controle 2”.  A velocidade máxima deve ser de 3 nós 

em todo esse processo, estando totalmente proibida a ultrapassagem. 

 

3.7.2.- Uma vez que se encontrem todas as embarcações em águas abertas ao pântano, o “Barco de 

Controle 2” começará a dar a saída a cada barco por ordem de saída, a cada 20 segundos. 

 

3.7.3.- Quando um barco, antes de chegar ao ponto de saída, se avarie ou sofra algum contratempo, deverá 

apartar-se da fila comunicando seu problema. 

 

3.8.- A chegada se realizará escalonada da mesma maneira. 
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3.8.1.- Na chegada, as embarcações se aproximarão do barco de controle que estará localizado no mesmo 

ponto em águas abertas onde se deu a saída e devidamente identificado.  Este supervisionará a ordem de 

chegada e suas possíveis penalizações.  Mesmo assim, os participantes deverão comunicar se levam ou não 

levam pesca.  Irão passando a pesagem em grupos de 5 embarcações. 

3.8.2.- As embarcações se dirigirão a 3 nós “salvando” o estreito da “zona de las canchas” em direção ao 

pier, onde lhes estará esperando um responsável da Organização. 

 

3.8.2.1.-  Em caso de não haver feito nenhuma captura e uma vez entregue a “plica” ao 

responsável da organização, a embarcação poderá dirigir-se a zona da rampa para sua saída. 

 

3.8.2.2.-  Em caso de levar pesca, o responsável da organização verificará as peças declaradas ao 

barco de controle, e uma equipe da organização estará ajudando em toda a manobra de retenção da 

embarcação e posterior saída à pesagem por parte de um dos membro da equipe. 

 

3.8.3.- Fica terminantemente proibido o acesso a pesagem por outro lugar que não seja o pier.  Todo 

participante que aceda a zona dos tanques de espera por um lugar distinto ao pier será desclassificado da 

etapa. 

 

3.8.4.- Domingo, 20 de setembro (segunda etapa), se abrirá a pesagem uma hora antes do estabelecido, ou 

seja, a partir das 15 hrs, caso alguma equipe queira sair antes.  Neste caso a equipe deverá encaminhar-se 

diretamente ao pier onde estará preparado um grupo da organização. 

3.9.- Os participantes que por qualquer motivo que seja não partam quando lhes correspondam, perderão 

seu turno, devendo partir em último lugar, ainda que a sua hora de regresso será a que tinham designado. 

 

3.10.-  Pesagem intermediária: se realizará nas duas etapas das 11:30 às 13:30 na zona de pesagem 

habitual.  O total de peças a apresentar em cada etapa é de cinco (5), portanto, cada equipe deverá totalizar 

5 peças na soma das duas pesagens da mesma etapa.  Por exemplo, se pela manhã na pesagem 

intermediária apresentou duas (2) peças, pela tarde só poderá apresentar três (3) peças. 

 

3.11.- Uma equipe poderá utilizar distintos barcos em cada uma das etapas da competição.  Entretanto, para 

trocar de barco deverá contar com a autorização do Comité de Competição ou membro autorizado do 

mesmo. 
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3.12.- Uma vez começada a competição, nenhum dos componentes da equipe poderá abandonar a 

embarcação.  Somente se poderá desembarcar por motivo de força maior e sempre por tempo limitado, 

regressando à embarcação na maior brevidade possível.  Durante o tempo em que um dos pescadores 

abandonar a embarcação, o outro pescador não poderá realizar pesca. 

 

3.13.- Uma vez que a embarcação se encontre em água, quer parada ou em movimento, deverá manter a 

distância necessária para a realização de manobra, observando as medidas de segurança necessárias e 

nunca menos de 10 metros de distância.  No momento em que, quer parada quer em movimento, realize 

ação de pesca, a distância entre embarcações deverá ser de 50 metros, tendo a posse da zona de pesca o que 

primeiro chegar a mesma.  A distância mínima da embarcação à borda do pântano durante as etapas da 

competição será de 10 metros. 

 

3.14.- Em nenhum momento se deverá virar nem cortar pela proa nenhuma embarcação sem dar-lhe uma 

margem de segurança de ao menos 50 metros, em zonas onde se possa dar essa margem.  Caso não seja 

possível, a distância deverá ser a máxima possível, com advertências claras sobre a manobra a realizar e a 

uma velocidade adequada. 

 

3.15.- Durante as locomoções do barco mediante motor de explosão, os desportistas deverão estar 

obrigatoriamente usando o jaleco salva-vidas.  

 

4.- CONTROLE DA COMPETIÇÃO 

4.1.- Os Comissários de Controle embarcados serão 15.  Durante a primeira etapa embarcarão naquelas 

embarcações que de forma discricionária e/ou por sorteio designe a Organização.  Durante a segunda etapa 

embarcarão com os 15 primeiros classificados da primeira etapa.  Os Comissários de Controle levarão 

dispositivos de gravação de imagens para espelhar as capturas que vão a viveiros ou qualquer outro detalhe 

que a organização lhes encomende.  Alguns dos dispositivos poderão ser câmaras de televisão profissionais 

que cobrirão o evento. 

 

4.2.- Serão inspecionados os “tambuchos” e viveiros de cada embarcação antes de seu lançamento à água, 

portanto é imprescindível que as equipes facilitem o trabalho a medida que seu veículo se aproxime do 

ponto de controle: ter a “pinça” do motor e a lona do barco retiradas e os ¨tambuchos” e viveiros abertos.  

A equipe que chegue ao ponto de controle sem estes requisitos sairá da fila e deixará seu turno as seguintes. 
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4.3.- Durante as horas de pesca, 4 barcos da Organização farão controles aleatórios às embarcações 

participantes.  Portanto, qualquer membro credenciado com o distintivo de “Organização” poderá abordar 

uma embarcação para a comprovação das peças capturadas.  

 

4.4.-  Em qualquer outro momento poderá ser requerida pela organização a inspeção do viveiro, dos 

“tambuchos” ou qualquer outro material embarcado ou pertencente à embarcação de qualquer participante.  

A negativa ou entorpecimento da inspeção poderá ser motivo de desqualificação. 

 

5.- AUXÍLIO E SALVAMENTO 

5.1.- Qualquer equipe participante na competição deverá prestar auxílio a outra que assim o solicite, esteja 

ou não em ação de pesca. 

5.2.- Quando um barco solicite auxílio a outro, manterão uma distância mínima de 25 metros até que seja 

avaliada a gravidade da situação. 

 

5.2.1.- Se a situação não é de extrema gravidade, não havendo risco à integridade física dos desportistas 

auxiliados, os tripulantes do barco que acuda em auxílio estarão obrigados a comunicar-se com um barco 

da organização para transmitir o incidente.  Uma vez que o supracitado barco da organização se encontre 

na zona e a colaboração não seja necessária, a equipe auxiliadora poderá seguir em competição. 

5.2.2.- Se o caso é de extrema gravidade, os participantes do barco que acuda em auxílio poderão 

aproximar-se do barco em perigo e atuar de acordo com a situação ocorrida até a total solução do 

problema.  Uma vez finalizado o auxílio ou colaboração ao mesmo, a equipe poderá regressar a competição 

e o tempo perdido lhe será compensado a juízo do Juiz de Competição. 

 

5.3.- Não se permite receber ajuda por terra ou de outra embarcação, nem atracar outra embarcação, a 

exceção da do Juiz, a não ser em casos relacionados com auxílio ou salvamentos. 

 

5.4.- As embarcações deverão chegar ao porto por seus próprios meios, salvo casos de emergência, 

segundo se detalha nos itens seguintes, nos quais poderá ser auxiliado por um barco da organização. 

5.5.- Durante a competição, as embarcações somente poderão ir ao porto nas seguintes hipóteses: 

• Emergência médica 

• Emergência mecânica 

• Qualquer outra emergência ou imprevisto cujo membro da organização encarregado do porto permita 
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 6.- MATERIAL DE PESCA E NAVEGAÇÃO 

6.1.- Em ação de pesca, cada pescador só poderá fazer uso de uma vara e seu carretel, podendo ter outras 

varas de reserva montadas. 

 

6.2.- Se autoriza o uso do “salabre” ou “sacadera” pelos componentes da equipe. 

 

6.3.- Não está permitido o uso do “stringer”. 

6.4.- Somente se poderão utilizar iscas artificiais, estando proibido o uso de iscas naturais, vivas ou mortas. 

 

6.5.- Se autoriza exclusivamente o uso de aromatizantes, óleos e essências, somente artificiais, para 

impregnar as iscas e chamarizes. 

 

6.6.- Se proíbe o uso de qualquer tipo de farinha, pasta, “engodo”, aromatizante, essência, óleo, colorante, 

etc., de qualquer tipo que se jogue na água com a finalidade de atrair aos peixes. 

 

7.- CLASSIFICAÇÕES 

7.1.- A pontuação se baseará no peso das peças pescadas, conseguindo-se um ponto por grama. 

 

7.2.- A classificação final será a soma dos pesos em gramas das capturas de ambas etapas.  Esses gramas 

serão convertidos em pontos que darão o resultado final da prova. 

 

 

7.2.1.- Em caso de empate de pontos, o desempate se resolverá pelos seguintes critérios: 1o.- A Captura de 

maior peso;  2o.- O maior número de capturas válidas;  3o.- A soma das duas maiores peças de cada 

manga:  4o.- Sorteio entre equipes. 

 

7.3.- Para qualquer cirscunstância não abordada neste regulamento, se aplicarão as disposições encontradas 

no Regulamento para a Competição de Black Bass desde a embarcação da Federação Espanhola de Pesca e 

Casting. 

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAHOApqFQoTCJ7J7f_Tg8YCFUdAFAodLOgA8g&url=http%3A%2F%2Fgrclassificacoes.com.br%2F&ei=Fmh3VZ7mBseAUazQg5AP&usg=AFQjCNGvoLRrVHF4cfleC6pClC_UIF7Egg&sig2=CZ1NLHMlC5eRt37qDKbhrQ&bvm=bv.95039771,d.d24
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8.- PENALIZAÇÕES 

8.1.- A não-assistência de uma equipe a alguma das etapas da competição significa que a equipe renuncia 

sua participação, e portanto ficará desqualificada total e automaticamente.  

 

8.2.- Se na apresentação das capturas existirem animais mortos, em más condições, feridos ou sem o 

tamanho mínimo, se descontará seu peso do peso total do restante das capturas. 

 

8.3.- O mau estado ou mortandade das capturas pertencentes a uma equipe pode ser ocasional, mas caso se 

observe negligência ou maltrato na hora da manutenção dos peixes, a equipe será desclassificada da 

competição. 

 

8.4.- O desrespeito a norma de velocidade no interior da “Recula de La Fuente”, desde que não represente 

perigo para a navegação e para as pessoas, acarretará a penalização de 25% menos nos pontos da pesagem 

desta etapa.  Se a velocidade for considerada pela organização como perigosa, implicará na 

desclassificação total da competição. 

 

8.5.- Toda manobra perigosa, excesso de velocidade ou ação temerária durante a competição poderá ser 

sancionada pelo Comité de Competição com o desconto de 30% nos pontos da pesagem nesta etapa até a 

total desclassificação da competição. 

 

8.6.- Na zona correspondente a “Recula de La Fuente” não se poderá pescar nem realizar nenhuma ação de 

pesca, sancionando-se o desrespeito a esse item com 20% dos pontos da pesagem desta etapa. 

 

8.7.- Ao terminar uma etapa, cada minuto de atraso penalizará a dupla com 100 gr.  Caso superem 15 

minutos de atraso, a dupla ficará desclassificada da etapa. 

 

8.8.- A não-assistência da equipe ou algum membro a qualquer etapa significará a desclassificação total da 

competição.  Unicamente estará permitida a não-participação na segunda etapa de um dos desportistas por 

razões de força maior e contanto que a falta seja autorizada pela organização. 

 

8.9.- A recusa ao ser abordado por algum membro da organização significará a desclassificação total da 

competição. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAHOApqFQoTCJ7J7f_Tg8YCFUdAFAodLOgA8g&url=http%3A%2F%2Fgrclassificacoes.com.br%2F&ei=Fmh3VZ7mBseAUazQg5AP&usg=AFQjCNGvoLRrVHF4cfleC6pClC_UIF7Egg&sig2=CZ1NLHMlC5eRt37qDKbhrQ&bvm=bv.95039771,d.d24
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8.10.- A recusa a embarcar a um dos juízes de controle significará a desclassificação total da competição. 

 

8.11.- Será obrigatória a entrega da “plica” por parte de todas as equipes, ainda que não tenham conseguido 

nenhuma captura.  O não faze-lo acarretará a perda total da pontuação procedente das capturas desta etapa. 

 

8.12.- O descumprimento desta normativa acarretaria a desclassificação total da prova. 

 

8.13.-  É obrigatório para a correta localização das embarcações por o adesivo “dorsal” (número da equipe) 

na parte posterior do motor de explosão.  O descumprimento deste requisito uma vez iniciada a competição 

acarretará uma penalização de 500 gramas na etapa em questão. 

 

9.- RECLAMAÇÕES 

9.1.- Qualquer denúncia ou reclamação deverá ser exposta ao Comité de Competição dentro dos 60 

minutos seguintes a finalização da primeira etapa, e dentro dos 30 minutos seguintes a finalização da 

segunda etapa.  Passado esse tempo não surtirá efeitos. 

 

9.1.1.- Ante qualquer denúncia ou reclamação se deverá apresentar provas fidedignas do ocorrido. 

 

9.1.2.- Quando a reclamação esteja relacionada com a pontuação, pontualidade ou  peso, deverá 

acompanhar-se da “plica”, firmada pelo Juiz. 

 

Madrid, 18 de maio de 2015 

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAHOApqFQoTCJ7J7f_Tg8YCFUdAFAodLOgA8g&url=http%3A%2F%2Fgrclassificacoes.com.br%2F&ei=Fmh3VZ7mBseAUazQg5AP&usg=AFQjCNGvoLRrVHF4cfleC6pClC_UIF7Egg&sig2=CZ1NLHMlC5eRt37qDKbhrQ&bvm=bv.95039771,d.d24

