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COMUNICADO BG 01/2018 

Campeonato Nacional de Big Game Fishing 2018 

Depois do excelente Campeonato Nacional de Big Game Fishing de 2017, entende a 

Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar, através da sua comissão para o 

Desenvolvimento do Big Game Fishing, manter os moldes desta competição, sem prejuízo dos 

torneios nas Ilhas dos Açores e Madeira que continuarão a existir, mas para a definição de uma 

equipa campeã de cada Região. No Campeonato Nacional poderão participar todas as equipas que 

entenderem quer do Continente, quer das Ilhas, bastando para isso pertencerem a um Clube 

associado ou a associar na Federação e os atletas estarem também federados. Recorda-se que 

estas regras federativas são iguais para os torneios regionais e que o título de campeã regional só 

pode ser atribuído a equipas e atletas federados.  

Assim a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar dá a conhecer a todos os 

interessados, sejam eles clubes, associações, equipas ou pescadores individuais, o Campeonato 

Nacional de Big Game Fishing de 2018:  

Prova Única – Campeonato Nacional Big Game Fishing 

XX TAVIRA OFFSHORE CLASSIC 

2018 

(Clube Tavirense) 

(F.P.P.D.A.M.) 

(31 de Agosto, 1 e 2 de Setembro) 

 

Neste campeonato teremos a consagração das equipas Campeã e Vice-Campeã Nacionais, 

que serão consequentemente os primeiros e segundos classificados desta competição. 

A equipa Campeã Nacional 2018, será convidada pela Federação para representar 

Portugal no Campeonato Mundial da Fips-M em 2019. 

 

A prova terá os seus próprios Regulamentos, Horários, Actividades Sociais, Patrocinadores, 

Apoios Institucionais, Classificação Geral e Prémios aos vencedores, contudo continuarão a reger-

se pelos Regulamentos Gerais da F.P.P.D.A.M. 



                     FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PESCA  

                       DESPORTIVA DO ALTO MAR    
               
 
 
                                      

 

Embora a organização seja da responsabilidade do Clube Tavirense, será o Júri da prova composto 

por 2 elementos do Clube e 1 da FPPDAM.   

As datas limite para a inscrição das equipas que pretenderem competir no Campeonato 

Nacional de 2018, será o dia 30 de Julho, estando a Ficha de Inscrição disponível no site oficial 

da Federação, não esquecendo que os atletas a inscrever terão de apresentar os devidos 

Atestados Médicos Desportivos e passarão a integrar o seguro desportivo da F.P.P.D.A.M. 

Link para obtenção do boletim do Exame médico Desportivo: 

http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/modelo_v0_9.pdf 

A Federação Portuguesa de Pesca Desportiva de Alto Mar, através da Comissão para o 

Desenvolvimento do Big Game Fishing estará sempre disponível para qualquer esclarecimento 

adicional, devendo todas as questões ser remetidas via e-mail para a seguinte endereço 

electrónico, geral@fppdam.pt. 

Ficam desde já os desejos de mais um grande e competitivo Campeonato Nacional de Big Game 

Fishing, e o desejo de grandes jornadas de pesca com muito peixe para se combater e libertar de 

forma responsável. 

 

A Direcção da F.P.P.D.A.M. 
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