
 

DESAFIO CLUBE 50 Up: 

SENHA: Clube 50 Up ou Desafio 50 Up 

 

 

REGULAMENTO: 

(1) O Desafio ocorre de forma virtual, e a participação é individual, não é necessário estar 

participando do Club 50 Up, e os vídeos com as capturas poderão ser encaminhados a qualquer 

momento, durante a data de 20/02/2021 a 15/12/2021. 

(2) O tamanho mínimo para homologação é de 50 cm. A espécie alvo é o Tucunaré da Represa 

Capivara, podendo ser apresentada qualquer espécie de Tucunaré e sem limites de capturas, 

porém ao final do desafio será avaliado somente o maior exemplar de cada participante. 

(3) Os registros poderão ocorrer em pescarias simples ou nas realizadas em torneios, 

acompanhado por outros pescadores ou não.   

(4) Os pescadores fazem suas pescarias normalmente e caso capturem um exemplar com o 

tamanho mínimo de 50 cm, o vídeo com a aferição completa deverá ser apresentado aos 

diretores do evento até a data de 15/12/2021 às 23:59 horas, quando o Desafio será finalizado. 

Os resultados finais serão apresentados até a data de 22/12/21, quando os três (03) pescadores 

que apresentarem os maiores exemplares irão receber troféus pelos méritos das capturas. O 

Pescador que apresentar o maior exemplar também será presentado com uma camisa oficial do 

Clube 50 Up + Buff. 

(5) A pescaria deverá ser feita embarcada, podendo ser utilizados barcos ou caiaques, e somente 

com a utilização de iscas artificias. Somente para os caiaqueiros é que o exemplar poderá ser 

aferido fora da embarcação (às margens do local da captura), porém o competidor deverá 

mostrar seu caiaque no vídeo. 

(6) Para começar a participar e a colaborar, basta encaminhar seu vídeo em qualquer momento 

entre a data de início e de término do Desafio, lembre-se de falar a palavra-chave, CLUBE 50 UP 

ou DESAFIO 50 UP durante a execução do vídeo (obrigatório). Se possível, filme seu rosto, fale 

seu nome e a data da captura (preferencialmente). 

(7) Qualquer indício de utilização de isca natural ou de edição do vídeo cancela 

automaticamente o registro. Os indícios de fraudes poderão levar o pescador a uma eliminação 

do Desafio e até um banimento de todos os eventos organizados pela APETS. 

(8) Não existe taxa alguma para participar, basta que o pescador esteja seguindo nossas redes 

sociais, Youtube, Instagram e Facebook (obrigatório), assim seu vídeo será homologado. 



 

(9) Os milímetros intermediários serão descartados e a pontuação arredondada sempre em 0,5 

cm para baixo: 

Ex. 01 - Peixe medindo 50,4 cm terá sua pontuação reduzida para 50,0 cm. 

Ex. 02 - Peixe medindo 50,9 cm terá sua pontuação reduzida para 50,5 cm 

(10) Para critério de desempate, poderá ser apresentado outro exemplar contendo no mínimo 

50 cm, caso nenhum dos pescadores tenham esse exemplar, o desempate se dará pela 

data/horário de envio do vídeo. Quem enviar o vídeo com maior antecedência será beneficiado. 

(11) Réguas aferidas para registrar suas capturas. Imagens meramente ilustrativas: 

 

Nova régua incluída - RUC - Régua unificada da Represa Capivara 

*Novas réguas poderão ser adicionadas a qualquer momento e sem aviso prévio. Vídeos 

efetuados com outras réguas deverão passar por aferições da comissão julgadora.  

DOS OBJETIVOS DO DESAFIO: 

Esse evento é a terceira fase do Clube 50 Up e tem como objetivo a catalogação das grandes 

matrizes de Tucunarés da Represa Capivara, demonstrando o potencial turístico da região e 

difundido a cultura do pesque e solte. 

DA EXECUÇÃO DOS VÍDEOS: 

1 - Basta o pescador encaminhar o vídeo da sua captura, contendo a filmagem do exemplar em 

uma régua e a sua devida soltura, pronunciar de forma clara a palavra-chave CLUBE 50 UP ou 

DESAFIO 50 UP. O vídeo não poderá conter cortes ou pausas. Serão aceitos somente vídeos 

realizados na Represa Capivara e para exemplares com o mínimo de 50 cm. Não é permitido o 

uso de alicates ou qualquer outro objeto para conter o peixe na régua de medição. Os vídeos  

 

 



 

serão analisados por uma comissão julgadora, em que a régua será aferida virtualmente ou 

presencialmente caso reste alguma dúvida para posterior homologação. 

2 - O peixe deverá estar na posição correta, conforme descrito na régua e com a boca fechada, 

encostada na base inicial, o rabo deverá estar reto, e a nadadeira caudal, espalmada. As 

punições para quem descumprir essas determinações será de 02 pontos para cada situação. 

Segue link com vídeo explicativo:  https://www.youtube.com/watch?v=63cfsWWSDRw. 

3 - Os vídeos não poderão ter cortes, nem pausas, tampouco edições. 

4 - É necessário que se filme o peixe sendo solto de forma clara para que não restem dúvidas 

sobre a sua devolução em totais condições de vida, para ajudar a sanar quaisquer dúvidas, 

continuem filmando a soltura por mais cinco segundos, mesmo após o exemplar ter sido 

liberado. 

COMO ENVIAR SEUS VÍDEOS: 

Os vídeos poderão ser encaminhados por WhatsApp conforme números a seguir. 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 

DAS PUNIÇÕES: 

1 - Caso se comprove a utilização de iscas vivas ou qualquer outra forma de pescaria fora das 

práticas esportivas, a pontuação será retirada do Desafio, e o pescador poderá ainda ser banido 

de todos os eventos organizados pela APETS. 

2 - Em nenhum momento, o peixe poderá estar acondicionado em viveiros ou em qualquer outro 

local que se possa subentender que ocorreu alguma espécie de transporte, comprovações ou 

indícios poderão levar à eliminação do pescador.  

3 - O envio de um vídeo realizado fora da Represa Capivara levará o participante a uma 

eliminação imediata do Desafio e do Clube 50 Up. 

OBSERVAÇÕES FINAIS: 

* As capturas realizadas e homologadas neste Desafio entram automaticamente para o Clube 

50 Up. 

* As regras do Desafio 50 Up são diferentes das regras de registro encontradas no “CLUB 50 

UP”. 

* Nos reservamos o direito de não aceitar a participação de pessoas que denigram a imagem 

dos pescadores esportivos, seja por fraldes ou por maus exemplos a atos que norteiam a pesca 

esportiva. 

* Essas regras poderão sofrer alterações a qualquer momento e sem aviso prévio caso se julgue 

necessário. Fiquem atentos às nossas redes sociais e site. 

* Casos omissos serão julgados pela direção. 

 
 
 
 



 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DIRIGIDO AOS PARTICIPANTES: 
 
Ao realizarem suas Inscrições, os participantes declaram concordar com todos os 
termos constantes neste Regulamento e com o Termo de responsabilidade que segue 
abaixo. 

Declaro, para os devidos fins, que conheço em total teor o regulamento do Desafio 50 

UP, sendo 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 da 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. Afirmo ainda que estou fisicamente apto a participar desse evento e 

ciente dos riscos de possíveis acidentes que possa vir a sofrer ou causar a qualquer outra pessoa. 

Sendo assim, isento os organizadores de quaisquer responsabilidades pelos meus atos ou pelos 

atos da minha equipe. Informo ainda que estou ciente de possíveis registros futuros por emissoras 

de TVs, por fotógrafos e por blogs, dessa forma, declaro que minha imagem está liberada para 

fins de divulgação, inclusive em todas as mídias e redes sociais. 
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