
Costeira Race: 
 
1 - O torneio: 
 
O Costeira Race é um torneio desenvolvido para os amantes da pesca esportiva em 
nosso país e tem como foco os peixes costeiros. 
 
O torneio será realizado de 15 de maio a 15 de agosto  e através de seu regulamento o 
Costeira Race estimula a cultura do pesque e solte por todo o Brasil.  
 
O torneio possuirá 7 (sete) categorias válidas na edição 2020: 
 

- Olho de boi (remeiro, pitangola)  
- Olhete  
- Anchova 
- Robalo (flecha e peva) - 100% release 
- Xáreu (amarelo, branco, preto, olhudo) 
- Bonito (oceânico, serra, garrafinha e cachorro) 
- Pampo (toda a família) 

 
A inscrição poderá ser feita de duas maneiras, individual e equipe/operação. 
 
Os competidores poderão pescar de qualquer lugar do Brasil e quantas vezes quiserem 
dentro do período de torneio mas só poderão validar até 3 (três) exemplares por 
categoria no Costeira Race. 
 
As medidas dos 3 (três) exemplares validados por categoria serão somadas e 
revertidas em pontos. Os pescadores que obtiverem o maior numero de pontos ou a 
maior soma dessas 3 (três) medidas serão os campeões do Costeira Race. 
 
As categorias que possuírem mais de uma espécie válida poderão combinar a soma 
dessas diferentes espécies para obter sua pontuação final. 
 
Após 3 (três) exemplares registrados por categoria, cada competidor poderá realizar 
livremente a substituição das medida já enviadas até o termino do torneio, dia 15 de 
agosto. 
 
2 - Inscrição: 
 
Ao se inscrever no Costeira Race os competidores estarão participando 
automaticamente de todas as 7 (sete) categorias do torneio e terão liberdade para 
enviar peixe em quantas categorias quiserem.  
 
A inscrição poderá ser feita em duas modalidades: 
 

- Individual – R$ 200,00 (duzentos reais) 
- Equipe/ operação – R$ 300,00 (trezentos reais) 

 
 
 



 
2.1 – Individual: 
 
A inscrição será individual e somente o pescador inscrito poderá registrar peixe na 
competição. 
 
A categoria individual permitirá pescar desembarcado e embarcado. Será permitido a 
utilização de qualquer tipo de embarcação, motorizada, botes, a remo, caiaques e 
também jet skis, stand up paddle e outras embarcações não citadas. 
 
2.2 - Equipe/ operação: 
 
A inscrição será por equipe ou operação. 
 
Cada equipe/ operação deverá registrar no momento da inscrição o nome de até 3 
(três) representantes. Um dos representantes registrados deverá estar sempre a bordo 
e aparecer obrigatoriamente nas filmagens para que as imagens dos peixes sejam 
validadas. 
 
Qualquer peixe capturado a bordo de uma equipe ou operação inscrita poderá ser 
enviado para validação, desde que o pescador que capturar o peixe seja um dos 
representantes da equipe/ operação ou um pescador inscrito na categoria individual. 
 
Caso um pescador inscrito na categoria individual capture um peixe a bordo de uma 
equipe ou operação inscrita na categoria equipe/ operação, ambos poderão enviar o 
mesmo peixe para ser validado nas duas categorias. 
 
Cada participante ao efetivar inscrição no Costeira Race receberá uma régua oficial 
do torneio onde os peixes capturados deverão ser medidos e filmados para serem 
validados.  
 
O participante que quiser adquirir mais de uma régua do Costeira Race poderá entrar 
em contato com a organização do torneio pelo email contato@costeirarace.com, pelo 
instagram @costeirarace ou pelo facebook Costeira Race. 
 
3 - Embarque e soltura: 
 
Os peixes válidos no Costeira Race poderão ser liberados ou embarcados, com 
exceção do robalo, que será 100% liberado. 
 
3.1 - Desempate: 
 
Os participantes que optarem pela soltura do peixe após execução dos procedimentos 
de filmagem terão vantagem em caso de empate, ou seja, o pescador que liberou o 
peixe em questão será o vencedor.  
 
Caso ambos tenham liberado ou embarcado o peixe, quem capturar e registrar primeiro 
o peixe em questão será o campeão. 
 
Vale lembrar que todos os robalos deverão ser obrigatoriamente liberados e estão fora 
desse critério de embarque. 



 
 
3.2 - Oxigenação e soltura: 
 
Em caso de soltura o peixe deverá ficar fora da água por no máximo um minuto para 
que o registro de medição e filmagem seja executado.  
 
Certifique-se de que o peixe está bem oxigenado no momento da soltura. 
 
4 - Procedimentos de Filmagem: 

Para participar da Costeira Race é necessário estar de acordo com todas as regras de 
filmagem abaixo: 

4.1 - Palavra chave do mês: 

Todo mês, uma palavra chave será emitida pela organização do torneio e os 
pescadores e equipes participantes do Costeira Race deverão filmar ou falar a palavra 
chave em suas filmagens, assim como a data do dia.  

Se nas filmagens enviadas para validação a palavra chave do mês e a data do dia não 
forem faladas ou mostradas, as imagens serão invalidadas. 

4.2 - Procedimentos de filmagem na etapa: 
 
A filmagem deverá mostrar o peixe ainda sendo trabalhado, o pescador, o embarque e 
a medição. Em caso de robalo na linha, a soltura do peixe também deverá ser filmada. 
 
Em caso de inscrição por equipe/ operação um dos representantes ou guias 
registrados deverá ser filmado. 
 
A boca do peixe deverá ser colocada exatamente onde houver a marcação na régua.  
 
O peixe deve estar com a boca fechada e com o rabo espalmado no momento da 
medição. 
 
A medição deverá ser feita da mandíbula inferior do peixe até a curva da rabo. 
 
Certifique-se de que a filmagem mostra de maneira clara as medidas do peixe. 
 
Como complemento a filmagem, o pescador ou representante inscrito deverá enviar 
também uma foto do peixe por inteiro sobre a régua.  
 
Vale frisar que a foto só valerá como complemento a filmagem, que é indispensável 
para validação do peixe. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5 – Área e período de pescaria: 
 
Não existirá área limite no Costeira Race.  
 
Todos os participantes do Costeira Race poderão pescar onde quiserem dentro do 
território nacional desde que não seja em reserva ambiental. 
 
Os pescadores e equipes/ operações participantes poderão pescar em qualquer 
horário, seja de dia ou de noite, desde que esteja dentro do período de realização do 
Costeira Race. 
 
6 - Iscas: 
 
6.1 - Artificiais: 
 
Somente iscas artificiais serão válidas no Costeira Race. Iscas naturais, vivas ou 
mortas, não serão permitidas. 

7 - Linha & anzol: 

Será permitido qualquer tipo de linha e anzol no Costeira Race. 

8 - Tamanho mínimo das espécies: 
 
Os peixes válidos na Costeira Race deverão ter o tamanho mínimo de: 
 

-  Olho de Boi – 40 cm  
- Olhete – 40 cm 
- Anchova – 30 cm 
- Robalo – 40 cm 
- Xáreu – 40 cm 
- Bonito – 30 cm 
- Pampo – 30 cm 

9 - Duplo e múltiplo strike: 

Se o mesmo peixe for ferrado por duas ou mais iscas, será automaticamente 
invalidado. 

10 - Premiação:  

O campeão de cada categoria da Costeira Race receberá prêmios a serem 
divulgados pela organização do torneio. 
 
Os pescadores que capturarem o maior exemplar em cada categoria também 
receberão prêmios. 
 



Ao longo do torneio, sorteios de prêmios serão realizados pela organização e todos os 
pescadores e equipes/ operações inscritas estarão participando. 
 
11 - Dicas da organização: 
 
Utilize mais de uma câmera para garantir a segurança das imagens em caso de 
problema com uma das câmeras. 
 
Câmeras do tipo ‘’GoPro’’ são recomendadas por filmarem dentro e fora d’água. 
 
Confira sempre o cartão de memória das câmeras. 
 
Não se esqueça de estar em dia com sua licença de pesca amadora. 
 
12 - IMPORTANTE: 

Caso um pescador inscrito na categoria individual ou equipe/operação seja 
comprovadamente flagrado em descumprimento de qualquer regra, de forma 
intencional, será excluído imediatamente do torneio. Caso esteja inscrito em 
equipe/operação, todos os membros da mesma serão proibidos de participarem 
das próximas edições do Costeira Race. 

 
 


