6º TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA AMIGOS DO TARUMÃ 2019
REGULAMENTO
LOCAL E DATA
O 6º Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã será realizado em uma única etapa, nos dias
20/09/2019 (sexta-feira) com a realização do Congresso Técnico e dia 21/09/2019 (sábado) com a
realização da Prova Oficial, com largada prevista para às 07:00h e chegada às 15:00h, na Praia da
Ponta Negra em Manaus-AM.
DOS OBJETIVOS









Divulgar o potencial turístico no município de Manaus-AM, através da realização de grandes
eventos de pesca;
Desenvolver o turismo de pesca esportiva, envolvendo toda a cadeia da atividade e
movimentando a economia local;
Fomentar a cultura da conservação ambiental dos rios onde são praticados o pesque e solte.
Incentivando a destinação correta dos resíduos produzidos durante o período da seca e cheia
dos rios;
Apresentar soluções para que nosso Estado possa ter leis mais rígidas e especificas para a
prática da pesca esportiva, diminuindo assim a matança discriminada do Tucunaré, que é o
grande responsável em atrair milhares de turistas para nossa região;
Aproximar os comunitários a participarem desse processo, pois são peças fundamentais dentro
do Torneio;
Incluir o Estado do Amazonas no calendário dos grandes torneios de pesca esportiva do Brasil;

DO REGULAMENTO
1. DA INSCRIÇÃO
1.1 Podem participar do 6º Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã, através de inscrição
previa ao dia do torneio, as inscrições estarão abertas a partir do dia 03/07/2019 até o dia
16/09/2019;
1.2 Os pescadores deverão estar munidos da carteira de pesca amadora devidamente validada.
Para maior comodidade segue o site para expedição da Carteira de Pesca Amadora,
recomendamos a Licença de Pesca emitida pelo IPAAM (www.sistemas.ipaam.am.gov.br);
1.3 As inscrições só poderão ser feitas através do site oficial do Torneio
www.amigosdotaruma.com.br;
1.4 Para preenchimento do formulário será necessário à inclusão de dois tipos de dados; 1.
Pessoais e 2. Específicos. Ambos os dados são importantes para que a inscrição seja realizada
com sucesso. As equipes que por ventura no momento da inscrição não possuírem todos os
documentos solicitadas nos dados específicos, poderão apresentar até o dia 16/09/2019 para o
e-mail contato@amigosdotaruma.com.br , ficando o status de PENDENTE DE
DOCUMENTAÇÃO junto a Organização do Torneio. São dados pessoais: preenchimento dos
campos de cada pescador inscrito no Torneio; São dados específicos: CARTEIRA DE ARRAIS
AMADOR, CARTEIRA DE PESCA ESPORTIVA e REGISTRO DA EMBARCAÇÃO JUNTO A
CFAOC. A equipe que não apresentar todos os documentos específicos até o prazo, estará
impossibilitada de participar do Torneio, não havendo ressarcimento da taxa de inscrição.
Pedimos atenção na hora de escolher o tamanho da sua camisa, pois após o envio, não serão
permitidos alteração de tamanhos;

1.5 A embarcação deverá estar regularizada junto a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental –
CFAOC. Essa documentação é obrigatória para todas as embarcações inscritas na competição.
Evite transtornos no dia da prova, procure a Capitania dos Portos e regularize-se, navegar com
segurança é nossa obrigação;
1.6 Pedimos que todos os participantes inscritos assinem o termo de concordância sobre as regras
do evento, autorização para inscrição de menores de idade e uso de imagens para posterior
veiculação em material de divulgação do torneio;
1.7 Não serão feitas inscrições no dia do torneio;
1.8 Cada equipe poderá ser composta por no mínimo 02 pessoas e no máximo 03 pessoas, sempre
um apto a pilotar. Não é permitido mais de 3 pessoas na embarcação. Salvo nos casos onde
algumas equipes levarão cinegrafistas da organização para captação imagens para a produção
da competição (staff);
1.9 Os pescadores menores de 18 anos deverão apresentar autorização de seus responsáveis
assim como demais documentos citados no item 1.2;
1.10 Todas as informações com relação a troca de membros nas equipes deverão ser repassadas
para a comissão organizadora pelo email contato@amigosdotaruma.com.br até dia 16/09/2019,
após essa data não será possível o procedimento.

2. VALOR DA INSCRIÇÃO/VANTAGENS
2.1 O valor da inscrição se dará por equipe. As inscrições serão realizadas em lotes, conforme tabela
abaixo;
Lotes
1° Lote
2° Lote

Período de
Inscrição
03/07 à
31/08/19
01/09 à
16/09/19

Valor Equipe
Dupla R$
R$ 500,00

Valor Equipe
Trio R$
R$ 500,00

R$ 600,00

R$ 600,00

As inscrições só poderão ser realizadas através do site oficial do evento
www.amigosdotaruma.com.br com pagamento em cartão de crédito e também em boleto bancário.
2.2 Vantagens da inscrição - a) A equipe estará apta a participar do sorteio dos prêmios (desde que
não seja desclassificada da prova e participe por pelo menos 02 horas da prova). b) Camisa oficial
do Torneio, da marca BRK Fishing, uma para cada integrante da equipe, para inscrições efetivadas
até o último dia de inscrições do 1° lote, ou seja, dia 31/08/19. As inscrições do 2° lote não
contemplarão camisas; c) Seguro de vida* aos pescadores inscritos no evento; d) As 30 primeiras
equipes inscritas ganharão um kit com 3 iscas da Lucky By Nelson Nakamura.

3. EQUIPAMENTOS
3.1 Os equipamentos de pesca são de responsabilidade do pescador sendo permitidas varas para
molinete, carretilha, fly e acessórios de apoio como puçá e alicate para embarque dos peixes;
3.2 Estão proibidos os seguintes equipamentos: malhadeira, tarrafa, mandala, linha de espera com
isca viva, arpão, material químico, material explosivo, espinhel etc;
3.3 Só será permitido pescar com iscas artificiais (baitcasting). Proibido uso de iscas naturais/vivas;

3.4 É proibido pescar corricando, mesmo que com uso de iscas artificiais;
3.5 Será desclassificado qualquer participante (equipe) que pratique durante o torneio, uso de
equipamentos mencionados no item 3.2;
3.6 Obrigatório o uso de coletes salva vidas para cada integrante da equipe, sob pena de
desclassificação. Cada embarcação será fiscalizada antes da largada para checagem dos itens
de segurança e inspeção dos viveiros;
3.7 As embarcações que tiverem rádio de comunicação marítimo, poderão se comunicar com a
Organização do Torneio pelo canal 10, para caso de emergência, além do canal geral 16;
3.8 Sonar e/ou GPS estão permitidos;
3.9 Não há limites de varas montadas por equipe.

4. EMBARCAÇÕES
4.1 As embarcações são de responsabilidade de cada equipe, portanto devem estar em perfeitas
condições de navegação. Caso haja necessidade de substituição por avaria, a comissão deverá
ser comunicada;
4.2 Será de responsabilidade dos participantes: barcos, remos, motores de popa, coletes salva
vidas, motores elétricos, combustível entre outros e material básico de segurança;
4.3 Cada embarcação deverá conter no mínimo dois (02) pescadores e no máximo três (03)
pescadores, sendo um deles habilitado com carteira de arrais amador. É obrigatória a carteira de
pesca amadora para todos os três membros da equipe.
4.4 É proibida a participação no torneio sem o uso de coletes salva vidas, enquanto estiverem
navegando;
4.5 Proibido abordar ou deixar-se abordar por outras embarcações que não sejam as do árbitro ou
fiscais do Torneio;
4.6 Recomendamos atenção e cuidado na hora de abastecer, cuidar para não derramar gasolina no
interior da embarcação, além do óleo (2t) para não sujar o rio.

5. PESCADOR
5.1 O pescador esportivo para participar do torneio, deverá estar munido de sua Carteira de
Pescador Amador;
5.2 Alertamos para o fato de que pescar perto de troncos ou arvores é fator de risco de vida,
principalmente quando esta ventando ou chovendo;
5.3 O puçá poderá ser manuseado por qualquer integrante da equipe;
5.4 Não haverá limites de varas montadas;
5.5 Não é permitido pescar com vara de espera (isca viva);
5.6 A pesca deverá ser exercida com as embarcações numa distância mínima de 50 metros entre as
equipes;
5.7 A equipe que abandonar a prova terá seus pontos homologados desde que o abandono decorra
por motivo de força maior, comunicando a Comissão Organizadora e reconhecida pela mesma
por escrito. Vale ressaltar que a equipe que desejar encerrar a prova mais cedo, não tem
problema algum, desde que se apresente a comissão de arbitragem e assine a ficha de
encerramento da prova;
5.8 Somente poderão participar das premiações por sorteio as equipes que cumprirem uma carga
horária mínima de 02 (duas) horas de pescaria;
5.9 A equipe que abandonar a prova sem se apresentar para aferição (por mais que não tiver aferido
nenhum peixe) será desclassificada, não concorrendo às premiações por sorteio;

5.10 O pescador deverá manter conduta responsável e ética durante todo o torneio, uma vez que as
regras são feitas para serem cumpridas;
5.11 Proibido jogar lixo de qualquer tipo no rio ou em suas margens;
5.12 É expressamente proibido trazer o peixe capturado até o local do evento, da mesma forma que é
proibido manter o peixe vivo dentro das embarcações (viveiro) sob pena de desclassificação da
prova e das premiações.

6. INICIO DO TORNEIO
6.1 O Torneio terá a largada prevista para as 07:00 e chegada prevista para 15:00. Caso atrase,
esse tempo será acrescentado na chegada;
6.2 A Comissão Organizadora sugere que as equipes se apresentem com uma hora de
antecedência para passarem pela fiscalização de suas respectivas embarcações, inspecionando
os coletes e viveiros de cada equipe;
6.3 A equipe que entrar na área de pesca sem a confirmação dos documentos e liberação para
competir, estará automaticamente desclassificada. Deverá assinar a ficha de largada e recolher
a RÉGUA OFICIAL PERSONALIZADA para aferição dos seus peixes. Só estarão aptas a
participar da prova, as equipes que assinarem o livro de largada e receberem o kit de aferição,
que será entregue ao capitão da equipe. A ficha de assinatura para recolhimento da régua e
largada funcionará a partir das 06:20h, na base do evento;
6.4 O sinal de largada será dado com um tiro de fogos de artifício às 07:00 horas. Quando estiver
faltando 30 (trinta) minutos para o encerramento do torneio (14:30h) será disparado mais um tiro
de fogos de artificio informando aos participantes a proximidade do encerramento, e as 15:00
última rajada de fogos anunciando o final do tempo;
6.5 Os participantes que chegarem para aferição, após o horário do encerramento de 15:00 horas,
serão automaticamente desclassificados, suas notas não serão computadas. Não poderão aferir
seus peixes/vídeos;
6.6 O relógio oficial será o da coordenação e ficará exposto na tenda da Direção de Arbitragem na
Base da Praia da Ponta Negra.

7. CAPTURA DOS PEIXES / SISTEMA DE AFERIÇÃO
7.1 Serão aceito somente Tucunarés (Cichla spp.), com medida mínima de 30 cm (em atendimento
ao disposto no Decreto Estadual n° 39.125/2018, artigo 29) que após a medição retornarão para
água em condições de sobrevivência. Só são permitidos peixes vivos (Pesque e solte);
7.2 Os peixes capturados deverão ser devolvidos a água em condições que o mesmo sobreviva, o
que será observado pelo Fiscal de Vídeo do Torneio, por prazo máximo de até 30 (trinta) segundos
após a soltura. Após esse prazo se o peixe não demonstrar condições de sobrevivência será
desclassificado (o referido peixe);
7.3 Cada equipe poderá apresentar para efeito de aferição/pontuação até 05 peixes/vídeos;
7.4 Não serão permitidos trocas de peixes/vídeos após a entrega na Tenda Oficial de Aferição;
7.5 O capitão da equipe (somente um membro da equipe) será responsável em levar seus 05
peixes/vídeos até uma das mesas de aferição, apresentar os seus vídeos, acompanhar a aferição e

aguardar a liberação pelo Fiscal de Vídeo do Torneio. Importante ressaltar que a equipe deverá
apresentar a régua oficial da equipe do evento para efeito de comprovação;
7.6 Somente pontuarão peixes vivos, aferido nas Tendas de Aferições do Torneio espalhadas pela
área da Praia da Ponta Negra. O horário permitido para aferição nas Tendas de Aferição é de 07:00h
às 15:00h;
7.7 O capitão da equipe deverá apresentar, se possível, em um único dispositivo aparelho celular.

8. SISTEMA DE AFERIÇÃO (FOTO + VÍDEO SOLTURA + RÉGUA OFICIAL AT 19)
8.1 Para essa edição iremos utilizar a metodologia do Sistema de Aferição por Foto + Vídeo na régua
oficial do Torneio, onde iremos diminuir o tempo com a manipulação do peixe capturado e devolução
no mesmo local onde fora fisgado. Será obrigatório o uso de aparelho celular, câmera fotográfica ou
filmadora com tela;
8.2 Tenda de aferição - as aferições poderão ser feitas na Tenda Oficial de Aferição que estará
situada na base do evento na Praia da Ponta Negra, com mesários e fiscais em locais estratégicos;
8.3 Classificação: Para efeitos de medição serão consideradas as extremidades cefálica e caudal.
Não serão aceitos fotos e vídeos de peixes abaixo de 30 (trinta) centímetros para efeito de
pontuação. A classificação será feita pela soma total da pontuação (pontos corridos), considerandose apenas 05 (cinco) peixes/fotos e vídeos dos tucunarés apresentados e validados, da seguinte
forma: 01 (um) ponto por cada centímetro de peixe, contando os milímetros. Exemplo: 40,2 cm =
40,2 pontos, após será feita a somatória dos 05 peixes em pontos corridos. Exemplo: 52,50 + 47,50
+ 35,20 + 30,00 + 78,00 = 243,20 pontos. Em caso de empate: a) Ganhará a equipe que pescou o
maior peixe; b) Persistindo o empate, ganhará a equipe que pescou o 2º maior peixe, e assim
sucessivamente;
8.4 Procedimentos de foto: A fotografia deve ser em alta resolução, deve estar nítida e
obrigatoriamente enquadrar o peixe inteiro, mostrando claramente o tamanho em centímetros e o
número da senha da equipe impressa na RÉGUA OFICIAL DO EVENTO. IMPORTANTE: a) A régua
deve estar paralela ao corpo do animal; b) A extremidades cefálica deve estar encostada na borda
da régua (marca de 0 cm); c) O peixe deve estar com a boca fechada; d) O dorso do peixe deve
estar na parte superior da régua; (não serão aceitos peixes com o dorso na posição inferior);
8.5 Ao fazer o registro fotográfico do exemplar, juntamente com a régua oficial aparecendo o número
da senha da equipe, ainda na régua comece o vídeo da soltura do mesmo. O VIDEO DA SOLTURA
É OBRIGATÓRIO E CONTÍNUO até sua soltura. Podendo ser solicitado pela equipe de aferição a
seu critério;
8.6 Procedimentos de vídeo: A filmagem deve ser em alta resolução, deve estar nítida e
obrigatoriamente enquadrar o peixe inteiro, mostrando claramente o tamanho em centímetros e o
número da senha da equipe impressa na RÉGUA OFICIAL DO EVENTO até a soltura do peixe;
Todas as fotos dos peixes apresentados devem estar acompanhadas do vídeo da soltura; Os vídeos
dos peixes apresentados devem estar isentos de qualquer sinal que indique outras formas de pescar
diferente da permitida, sob pena de desclassificação da equipe; Cada vídeo de peixe apresentado
deve mostrar claramente: a) A medida do peixe; b) Estar vivo; c) Estar em condições de soltura; d)
Sem interrupção a respectiva soltura.

9. LOCAL DA PESCA
9.1 Ás áreas de pesca do Torneio serão apresentadas aos pescadores inscritos no dia 20/09/19 na
entrega dos kits no congresso técnico (em local e horário a ser definido pela organização do evento),
somente áreas liberadas para uso do torneio;
9.2 Todas as áreas de pesca para a 6ª Edição do Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã
são devidamente legalizadas pelos órgãos competentes;
9.3 Pedimos que colaborem com as autoridades (federais, estaduais ou municipais) no ato de uma
futura abordagem de rotina nas embarcações. Uma vez que apesar de termos os devidos registros
para utilizarmos as referidas áreas, todos estarão sujeitos a essa abordagem;
9.4 A equipe que estiver inscrita na 6ª Edição do Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã,
que não seguir as regras, pescando em áreas proibidas, adentrando em áreas não liberadas pela
Organização do Torneio, estarão desclassificados do torneio, não podendo participar do sorteio e
também ficará impossibilitada de participar da edição de 2020, e ainda responderá por possível auto
de infração pelos órgãos fiscalizadores;
9.5 É proibido pescar nos limites geográficos do Parque Nacional de Anavilhanas.

10. ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROVA
A Organização do 6° Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã 2019 será dividida em:
10.1 DIREÇÃO DE PROVA – Responsável em gerenciar o andamento do evento, integrando toda a
estrutura montada, atendimento aos pescadores inscritos, assistência durante todo o andamento do
torneio, gerenciamento da praça de alimentação, gerenciamento de todos os stands de expositores,
atendimento aos visitantes (staff), e acessibilidade aos presentes;
10.2 DIREÇÃO DE ARBITRAGEM – Para essa edição contará com um Diretor de Arbitragem (que
será apresentado pela organização do Torneio). Seu trabalho consistirá no que tange a aferição de
cada peixe apresentado nas variadas mesas de aferições, e consequentemente a apresentação de
todas as notas devidamente aferidas e autorizadas pela comissão. Sendo também responsável por
analisar, sugerir e dar seu parecer para a DIREÇÃO DE PROVA de alguma eventualidade. O Diretor
de Arbitragem decidirá sobre qualquer sinal de pesca ilegal, investido de autoridade para validar e
invalidar qualquer peixe, não cabendo recursos por parte da equipe;
10.3 A Organização do Torneio Amigos do Tarumã, também possui uma equipe de VOLUNTÁRIOS,
assessorando os pescadores e o publico visitante;
10.4 Engenheiros de Pesca, devidamente cedidos pela Associação dos Engenheiros de Pesca do
Amazonas, através da parceria com a organização do Torneio, que irão contribuir para o melhor
funcionamento da manipulação e procedimentos dos peixes para a soltura;
10.5 Além da equipe da Organização do Torneio, dispomos de apoio e suporte de todos os órgãos
fiscalizadores, e instituições públicas que participam diretamente do formato do torneio;
10.6 Os casos omissos serão decididos pela Direção de Prova e a decisão não cabe recursos;

11. PONTUAÇÃO
11.1 Cada equipe poderá apresentar até 05 (cinco) peixes/vídeos (tucunarés) para aferição; Sendo
considerado o comprimento da boca (boca fechada) ao fim da cauda. Valendo 01 (um) ponto por
centímetro;
11.2 Exemplos de pontuação:
* Equipe 01 apresentou 05 peixes, sendo; 60 cm, 72 cm, 57 cm, 55 cm e 35,50 cm. Totalizando
279,50 cm (pontos);
* Equipe 02 apresentou 04 peixes, sendo; 31 cm, 37 cm, 79 cm e 82 cm. Totalizando 229 cm
(pontos);
11.3 Será considerada vencedora a equipe que apresentar a maior pontuação na somatória das
medidas de cada peixe apresentado;
11.4 Em caso de empate entre equipes (na pontuação geral), será critério de desempate a equipe
que pescou o maior peixe;
11.5 Persistindo o empate entre equipes (pontuação geral), ganhará a equipe que pescou o 2º
(segundo) maior peixe e, assim, sucessivamente;
11.6 Em caso de empate relativo ao Prêmio de Maior Peixe do Torneio, ganhará a equipe que tiver
fisgado o segundo maior e assim sucessivamente;
11.7 Medida mínima de aferição de tucunarés será de 30 cm.

12. PREMIAÇÃO
12.1 São duas formas de premiação: Por Mérito (1° ao 10° lugar no pódio) e Por Sorteio (Sorteio de
prêmios entre as equipes inscritas);
12.2 Haverá entrega de troféus personalizados para as equipes classificadas no geral do 1º ao 10º
lugar, garantindo assim seus lugares no pódio;
12.3 Prêmio (troféu) para a Equipe (um pra cada) que pegar o MAIOR Tucunaré do Torneio;
12.4 Prêmio (troféu) para a Pescadora (individual) que pegar o MAIOR Tucunaré, entre as mulheres
inscritas no Torneio;
12.5 Toda premiação do Torneio será feita através de sorteio entre todos as equipes inscritas, que
estiverem presentes na hora do sorteio, caso não esteja no local não receberá o prêmio. O vencedor
no sorteio terá o tempo de 01 (um) minuto para se apresentar no palco principal e poder receber seu
prêmio;
12.6 Caso a equipe vencedora do premio por sorteio, quiser doar para novo sorteio, iremos proceder
com as mesmas regras do item 12.5;

12.7 Só participarão do sorteio as equipes que participaram da prova por pelo menos duas horas, e
que não forem desclassificadas;
12.8 E obrigatório a presença de pelo menos 01 (um) integrante da equipe no momento do sorteio da
premiação. Não é permitido apresentar procuração de equipes para recebimento de premio. Se não
houver nenhum competidor da equipe contemplada presente no ato do sorteio, será sorteada uma
nova equipe;
12.9 A listagem oficial de toda premiação estará disponível no site oficial do Torneio de Pesca
Esportiva Amigos do Tarumã 2019 (www.amigosdotaruma.com.br), após a confirmação de todos os
prêmios.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES
13.1 Evitar pescar nas vésperas do evento nos locais da prova, permitindo, assim, uma melhor ação
dos peixes durante a prova. Recomendamos que nos treinos pesquem com iscas sem
anzóis/garateias, pois a intenção no treino é de somente identificar a região onde esta boa para a
pesca, para não afugentar esses peixes, fazendo com que no dia da prova a produtividade se já
muito boa para todas as equipes participantes;
13.2 Os participantes autorizam, automaticamente, por ocasião da efetivação de sua inscrição, o uso
de sua imagem e som de voz, em qualquer tipo de mídia relacionada ao 6° Torneio de Pesca
Esportiva Amigos do Tarumã 2019;
13.3 A Organização do evento não se responsabiliza por perdas, roubos ou quaisquer tipos de danos
materiais, morais ou corporais ocorridos com ou provocados pelos competidores, acompanhantes e
expectadores antes, durante e após o Torneio;
13.4 O pescador que vier a praticar ato danoso durante o evento terá como pena: advertência e/ou
exclusão dos Torneios promovidos pela Organização deste evento. As eventuais perdas e danos
decorrentes de atos do pescador poderão ser apuradas na forma da lei, no caso de alguma infração
emitida por órgãos fiscalizadores;
13.5 A equipe ou o pescador inscrito no Torneio, responsabiliza-se pela retirada de seu prêmio após
o seu recebimento. O prêmio terá que ser retirado no dia 21 de setembro, até o fechamento do
evento;
13.6 Cabem à Direção de Prova do “6° Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã”, juntamente
com o Direção de Arbitragem, julgar os casos omissos neste regulamento;
13.7 A efetivação da inscrição implica, automaticamente, o conhecimento, aceitação e concordância
dos competidores em relação a todos os termos, artigos e conteúdo presente neste regulamento;
13.8 No momento da inscrição preencher com atenção o item “tamanho da camisa do pescador”,
pois não aceitaremos reclamações sobre pedidos errados de camisas, a não ser que o erro seja
decorrente da organização. Uma vez solicitada o tamanho da camisa na ficha, não será possível
trocar de tamanho. Só terão direito as camisas oficiais do torneio, as equipes que se inscreveram no
período de 03/07/2019 até dia 31/08/2019, devido prazo para fabricação e entrega;

13.9 Eventuais questões relacionadas ao evento serão dirimidas, se assim for necessário, no Foro
da Comarca de Manaus-Amazonas;
13.10 Cada pescador é responsável pelos seus atos, lembrando sempre que o ato de pescar em
áreas preservadas e proibidas é crime ambiental, e poderá ser responsabilizado por tal ato. A
Organização do Torneio, prima pela legalidade e pelo cumprimento das leis vigentes;
13.11 Navegue com segurança, respeite a natureza, pratique o pesque e solte, dessa maneira você
será um #amigodotarumã.
14. SEGURO DE VIDA AOS INSCRITOS
14.1 Para esse ano teremos mais uma vez um grande diferencial, as equipes inscritas no torneio
estarão contempladas com uma apólice de seguro de vida. Esse seguro terá validade a partir do dia
20/09/19 (treino) às 08h00min até às 23h59min do dia 21/09/19 data prova oficial. Este seguro não
contempla a embarcação e nem tralhas de pesca, somente seguro de vida aos inscritos.

A Organização do 6º Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã 2019, agradece a todos.

Boa pescaria a todos!

