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COMUNICADO JIGGING 01/2017 

Campeonato Nacional de Jigging 2017 

O Campeonato Nacional de Jigging já vai na sua terceira edição e depois das lições 

aprendidas das anteriores organizações e após ouvir várias sugestões, entendeu a Federação 

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

Jigging, reestruturar o Campeonato Nacional para uma única prova de dois dias (duas mangas) a 

realizar num local que será escolhido anualmente e normalmente em conjunto com uma 

organização local, como irá acontecer no corrente ano. Continuarão a existir torneios em todo o 

país mas de cariz local e que são da estrita responsabilidade das entidades organizadoras, 

podendo a FPPDAM reconhecer cada torneio desde que disputado de acordo com o regulamento 

federativo. No Campeonato Nacional poderão participar todas os atletas que assim o entendam, 

desde que federados, bastando para isso representarem um Clube associado ou a associar na 

Federação.  

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 JIGGING de 2017:  

Prova Única – Campeonato Nacional Jigging 

IV Concurso  de JIGGING 

Oeiras 

2017 

(Jigging Clube de Portugal) 

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

(20 e 21 de Outubro) 

 

Neste campeonato teremos a consagração dos atletas Campeão e Vice-Campeão Nacionais, 

que serão consequentemente os primeiros e segundos classificados desta competição. 

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. 

Embora a organização do Concurso seja da responsabilidade do Jigging Clube de Portugal, o Júri 

do Campeonato Nacional será constituído por 3 elementos a definir pela FPPDAM. 
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As datas limite para a inscrição dos atletas que pretenderem competir no Campeonato 

Nacional de 2017, será o dia 30 de Setembro, estando a Ficha de Inscrição disponível no site 

oficial da Federação os nos Clubes que já se encontram federados, 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. 

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

Desenvolvimento do Jigging 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 Jigging, e o 

desejo de grandes jornadas de pesca com muito peixe. 

 

A Direcção da F.P.P.D.A.M. 

mailto:geral@fppdam.pt

