
 

 

 

 

                                           Londrina, 20 de fevereiro de 2021. 

 

Club 50 Up, Segunda fase. 

 

Amigo pescador esportivo, nesta segunda fase temos novidades, como a liberação de outras espécies de Tucunarés, 

inclusão de novas réguas para medição dos exemplares (previamente aferidas), liberação de inclusão de capturas anteriores 

ao sistema vídeo régua, informações sobre o sorteio de camisas exclusivas do Clube e o lançamento do Desafio Club 50 

Up. Vários pescadores já encaminharam seus vídeos e após rigorosas analises, estes já fazem parte do Clube. O nosso 

intuito continua sendo o mesmo, catalogar nossas matrizes de Tucunarés a fim de possuirmos um banco de dados que 

demonstre o potencial genético da espécie, contribuir com a cultura do pesque e solte e fomentando ainda mais a pesca 

esportiva em nossa região. 

Além de colaborar com esse banco de dados, as suas capturas de exemplares com 50 cm ou mais poderão ser 

destaques em uma página exclusiva em nosso site www.tucunasolidario.com.br e redes sociais, em que o seu recorde pessoal 

poderá ser homologado pela APETS. Os registros das capturas serão iniciados pelos maiores exemplares capturados, após 

as devidas conferências e observações da comissão julgadora. Essa tabela poderá ser alterada sempre que um vídeo for 

entregue e analisado pelos diretores do Clube 50 Up, conforme descrito adiante.  

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS: 

 

01 - Como posso homologar minhas capturas junto a APETS? 

Para isso, basta encaminhar o vídeo da sua captura, contendo a filmagem do exemplar em uma régua de aferição 

(estilo régua de torneios). Serão aceitos somente vídeos realizados em pescarias na Represa Capivara e nesta segunda fase 

todas as espécies de Tucunarés poderão ser apresentadas, desde que capturadas na Represa Capivara e com o tamanho 

mínimo de 50 cm. Serão aceitos também as capturas realizadas em eventos de pesca esportivas com datas anteriores ao 

sistema vídeo/régua, ou seja, em torneios onde os exemplares eram levados até o local de aferição, para isso basta que se 

comprove esta captura por meio de tabelas, registro fotográfico, redes sociais ou sites. Já no sistema vídeo/régua, os vídeos 

serão analisados por uma comissão julgadora, e os vídeos devidamente homologado ou não. O peixe deverá estar com a 

boca fechada, encostada na base inicial da régua, o rabo deverá estar reto, a nadadeira caudal espalmada, e a soltura do 

exemplar realizada, fotos poderão ser encaminhadas para ajudar nas análises. Lembramos que se trata de uma catalogação 

de exemplares e não de uma competição.  Segue o link da nossa videoaula sobre o sistema de medição para as aferições dos 

exemplares capturados (vídeo/régua) que deverá ser utilizado como base a partir da data de lançamento do Clube, 

31/01/2021: https://www.youtube.com/watch?v=63cfsWWSDRw. 

O uso de alicate de contenção ou qualquer outro apetrecho para conter o peixe na régua e que possa comprometer 

a medição poderá ocasionar uma punição se for do entendimento da mesa julgadora. Utilizar somente iscas artificias, caso 

se comprove o uso de iscas vivas, o pescador terá a pontuação retirada dos registros, podendo, inclusive, ser banido de todos 

http://www.tucunasolidario.com.br/
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os nossos eventos. Qualquer detalhe fora do citado sobre as aferições poderá ocasionar uma punição, com o desconto das 

medidas observadas ou até mesmo a invalidação total do vídeo. Caso o vídeo apresentado sofra uma punição, e o tamanho 

do exemplar capturado fique abaixo de 50 cm, o vídeo não será homologado. 

 

02 - Todas as réguas servem para homologação? 

Sim, até o dia 31/12/2021, qualquer régua poderá ser utilizada, porém as réguas poderão ser solicitadas para uma 

análise, e caso esta não possa ser apresentada, o vídeo não será homologado.  

Já está em fase de conclusão uma régua oficial para eventos na região da Represa Capivara, em base de alumínio e 

desenvolvida pela APERC. Pretendemos adotá-la como régua oficial em nossos eventos. 

 Para as capturas a partir da data de 31/01/2021, data de lançamento do Club 50 Up, solicitamos a utilização de 

algumas réguas que foram aferidas pela nossa comissão organizadora e estão dentro dos nossos critérios de avaliação. 

Utilizar, preferencialmente, uma dessas réguas para o pescador não correr riscos de perda de pontuação por 

problemas de medidas incorretas. Caso surjam indícios no futuro de problemas em alguma aferição, as análises poderão 

sofrer novas verificações. 

 

 

 

03 - Tenho um vídeo com um peixe de 50 cm ou mais, porém não utilizei uma das réguas citadas acima.  Posso 

encaminhar mesmo assim? 

Sim, porém até a data de 31/12/2021. Até essa data, caso algum vídeo seja apresentado com outro instrumento de 

medição, esse será analisado mais especificamente e ficará exclusivamente a critério da direção a sua homologação ou não. 

 

04 - Tenho um vídeo de alguns anos atrás. Posso encaminhar para análise? 

Sim, desde que as diretrizes já informadas tenham sido seguidas. Diretrizes essas que norteiam a pesca esportiva. 

 

 

 



 

 

05 - Qualquer espécie de Tucunaré é válida? 

Nesta segunda fase o pescador poderá apresentar vídeos de qualquer espécie de Tucunaré, capturado na Represa 

Capivara. 

 

06 - Qual a taxa de Inscrição?  

Não existe taxa alguma, basta que o participante esteja seguindo nossas redes sociais (Youtube, Instagram e Facebook). 

 

07 - Para quem posso encaminhar meus vídeos? 

Os vídeos poderão ser encaminhados por WhatsApp conforme números a seguir ou pelo e-mail 

tucunasolidario@gmail.com. Os vídeos com baixa qualidade e que não permitam as nítidas observações não serão 

analisados. Por se tratar de um trabalho voluntário, pedimos paciência nas respostas e nas análises dos vídeos encaminhados. 

Tucuna Solidário (43) 98488-9949 - Bulla (43) 99983-7461 - José Almeida (43) 99627-2034 - Bruno (43) 99651-9598 

 

                              Critérios das aferições e ordem de apresentação das capturas na tabela de catalogação: 

- A ordem descrita na listagem será iniciada pelo maior exemplar. Caso ocorra empates nas medidas, iremos analisar o 

segundo maior exemplar apresentado ou subsequentes. Permanecendo o empate, iremos analisar a data de recebimento 

do vídeo.  

-  Analisaremos as medidas dentro dos critérios de aferição da época da captura, seja pelo sistema atual de vídeo régua, 

onde não se conta os milímetros intermediários ou pelo sistema onde as réguas possuíam todas as marcações, este por 

sua vez muito utilizado em torneios onde os exemplares eram aferidos na mesa julgadora. 

- Os vídeos poderão sofrer novas análises e quantas vezes a direção julgar necessário. 

 

• Em breve iremos promover o sorteio de duas camisas exclusivas do Clube 50Up, uma parceria com a empresa Vue 

Moda, para isso basta estar inscrito no Clube. As camisas também estarão à venda para os participantes que se 

interessarem e a compra deverá ser tratada diretamente com o fabricante. Em breve teremos também bonés 

personalizados, uma exclusividade somente para os integrantes do clube 50 Up. 
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* Reservamo-nos ao direito de não aceitar a participação de pessoas que denigram a imagem dos pescadores esportivos, 

seja por fraudes ou por maus exemplos de atos que norteiam a pesca esportiva. 

*Participe também do Desafio Clube 50 Up, leia atentamente as regras descritas no site  

www.tucunasolidario.com.br e acompanhe nossas redes sociais. 

Este regulamento poderá sofrer quantas alterações a direção julgar necessário e sem aviso prévio. 

Ao realizarem suas Inscrições, os participantes declaram concordar com todos os termos constantes e 
também com o termo de responsabilidade que segue abaixo. 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DIRIGIDO AOS PARTICIPANTES: 
Declaro para os devidos fins, que conheço em total teor o regulamento do Club 50 Up e que o evento não se trata de 
uma competição e sim uma colaboração com coletas de vídeos com exemplares de Tucunarés da Represa Capivara, com 
tamanho igual ou superior a 50 cm. Informo que li e concordo inteiramente com todos os artigos, notas e anexos ali 
existentes. Declaro ainda que possuo toda a documentação e equipamentos necessários para o exercício da pesca e 
navegação, bem como todos os itens de segurança obrigatórios na embarcação. Estou ciente de todas as 
responsabilidades na condução das embarcações e das penalidades aplicáveis pelos órgãos competentes, inclusive no 
que se trata a legislação e determinações de cada município sobre a Covid-19. Afirmo ainda que estou fisicamente apto 
a participar deste evento e ciente dos riscos de possíveis acidentes onde possa sofrer ou causar a qualquer outra pessoa 
durante minhas pescarias. Sendo assim isento os organizadores de quaisquer responsabilidades pelos meus atos ou da 
minha equipe. Informo ainda que estou ciente de possíveis registros de minha imagem junto, emissoras de Tvs, 
fotógrafos, sites e blogs, desta forma declaro que minha imagem está liberada para fins de divulgação, inclusive em 
todas as mídias e redes sociais. 

Realização:  

APETS:  

ASSOCIAÇÃO DE PESCA ESPORTIVA TUCUNA SOLIDÁRIO.   

                                                              

                                                    Apoio: 
FEPAP - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PESCA ESPORTIVA.  
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