PERGUNTAS FREQUENTES
1 - Como funcionará a competição?
A competição será de pesca embarcada, tendo o DOURADO como o peixe alvo. Todos os dourados pescados poderão ser medidos, mas somente os três maiores exemplares serão registrados. Será a campeã
a dupla que obtiver a maior soma de medidas entre todas as equipes que disputaram o campeonato. Não
havendo uma etapa final.
2 - Que dia acontecerá a competição?
Haverão 02 etapas independentes, com no máximo 15 duplas em cada.
ETAPA 01: 02, 03 e 04 DE MARÇO DE 2020
ETAPA 2: 03, 04 E 05 DE ABRIL 2020
3 - Preciso participar de mais de uma etapa?
Não, as etapas são independentes, a dupla pode participar de uma ou mais etapas para tentar melhorar
o seu resultado, mas os resultados não serão somados, apenas substituídos se houver melhora.
4 - Quantos dias de pesca estão inclusos no pacote?
São 03 dias de pesca, 04 noites hospedados na pousada Gêmeos Pesca Esportiva.
5 - O que está incluso no valor da inscrição?
A inscrição dará direito a:
Participação do campeonato com 3 dias de pesca.
Hospedagem de 04 noites na Pousada Gêmeos Pesca Esportiva, em quartos duplos.
Alimentação (café da manhã, almoço e jantar)
Água, refrigerante e cerveja liberado (no hotel)
Kit da equipe contendo 02 camisetas, 2 bonés, 01 regulamento
Lancha e gasolina para a participação no campeonato
Guia de pesca
Iscas vivas
Licença de pesca argentina
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6 - Posso pagar em quantas vezes?
Condição de pagamento para cartão de crédito:
Inscrição feita até dia 25 de novembro - 3 vezes
Inscrição feita até dia 25 de dezembro - 2 vezes
Inscrição feita até dia 25 de janeiro - 1 vez
A partir de 26 de janeiro não será mais possível a compra via cartão de crédito.
Boleto
Inscrição feita até dia 25 de novembro - 4 vezes
Inscrição feita até dia 25 de dezembro - 3 vezes
Inscrição feita até dia 25 de janeiro - 2 vezes
A partir de 26 de janeiro somente pagamento em uma vez.
7 - Posso escolher meu guia de pesca?
Não, haverá sorteio de um guia diferente para acompanhar a dupla em cada dia de prova, todos os dias
haverá o sorteio do guia que acompanhará a dupla no dia seguinte.
8 - Será permitido quantas varas na água?
Cada competidor poderá portar quantos equipamentos quiser, mas cada pescador poderá pescar apenas
com um equipamento por vez.
9 - O guia pode pescar?
Não, os guias estão autorizados à: iscar, dar nós, embarcar, manipular e retirar o anzol da boca do peixe.
Não sendo autorizados a pescar.
10 - Qual o horário da competição?
7h Concentração
7h30 Início Prova
12h às 14h Pausa Almoço
14h Retorno da prova
18h Encerramento
11 - Qual o cronograma do campeonato?
ETAPA 01
01/03 - Chegada dos competidores - check in após às 16h
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02/03 - Primeiro dia de Prova
03/03 - Segundo dia de Prova
04/03 - Terceiro dia de Prova
05/03 - Retorno dos competidores - check out às 10h
ETAPA 2:
02/04 - Chegada dos competidores - check in após às 16h
03/04 - Primeiro dia de Prova
04/04 - Segundo dia de Prova
05/04 - Terceiro dia de Prova
06/04 - Retorno dos competidores - check out às 10h
12 - Preciso levar meu colete salva vidas?
Não. A pousada irá disponibilizar os coletes para todos os participantes.
13 - A pousada irá fornecer isca viva?
Sim, as iscas vivas serão fornecidas pela pousada.
14 - Quais documentos eu preciso para ingressar na Argentina?
Os documentos necessários são RG com máximo de 10 anos de expedição ou passaporte
com data de validade vigente.
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