REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO
“Emenda ao Regulamento do 9° CAMPESCAR – Campeonato de Pesca Esportiva do
Tucunaré, válido somente para esta edição.”

A presente emenda é válida somente para o 9° CAMPESCAR, categoria
Pesca Esportiva, cujos itens presentes nesta emenda substituem os respectivos itens no
Regulamento de origem. Apenas os aspectos mencionados no presente emenda sofrerão
alteração os demais itens do Regulamento Técnico permanecem inalterados.

DAS ATIVIDADES E DA PROGRAMAÇÃO
Artigo 2 - O evento será composto por várias atividades paralelas, como
Jantar aos participantes, organizadores e autoridades, Praça de Alimentação e exposição de
produtos e serviços ligados ao setor turístico do município e outras.
Artigo 3 - A programação do evento se estenderá por dois dias, de Sábado
(Competição) e Domingo (Premiação), sendo a seguinte:
DIA 10 / SÁBADO
 07:00 hs - Abertura de inscrição a participantes no local do evento, podendo ser feita
normalmente, valendo também as inscrições feitas por antecipação.
 07:30 hs - Concentração das embarcações para o sinal de largada e início da
competição.
 08:00 hs - Largada das embarcações e início do primeiro dia de pescarias esportivas
do Campescar 2022.
 10:00 hs - Abertura oficial do evento pelo Prefeito e Secretário de Indústria, Comércio,
Turismo, Esporte e Lazer do município diante de autoridades locais e regionais.
 17:00 hs - Chegada dos pescadores esportivos participantes do Campescar 2022 no
local do evento, encerrando a competição.

 18:00 hs - Publicação das planilhas com resultado e classificação oficial da competição
e promulgação dos vencedores.
 19:00 hs - Jantar oferecido pela organização do evento aos pescadores esportivos,
organizadores e autoridades presentes, início do sorteio de prêmios do Campescar.
DIA 11 / DOMINGO
 08:00 hs – Cerimônia oficial de entrega de troféus aos vencedores do Campescar 2022
e entrega dos prêmios aos participantes sorteados no sábado.
 12:00 hs – Encerramento Oficial do Campescar 2022.

Cardoso, 12 de agosto de 2022
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