ACHIGÃ

Padrões de maior suces

Com as temperaturas do ar negativas e com recordes
de sempre para a zona da Carolina do Norte, onde
decorreu a prova, tudo foi quase o contrário do que se
esperava… Quase, porque Casey Ashley, apesar
de ser da casa (e isso poder fazer mal) venceu.
O fator casa, como ele mesmo diz, pode ajudar ou
prejudicar; desta vez ajudou.

45º Bassmaster Classic
so… e algumas notas à
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passadores das canas congelavam com frequência tendo
os pescadores de os submergir
para os descongelarem… Uma
coisa nunca vista numa prova
destas.Claro que a pesca iria
ser afetada, uma frente fria com
esta intensidade provoca mudanças no comportamento dos
achigãs, afastando-os das zonas
mais baixas, que começam por
esta altura a visitar em busca de
FOTO: BASS - Seigo Saito

D

ecorreu entre 20
e 22 de fevereiro,
com a pesca no
Lake Hartwell
e todo o resto
em Greenville, no estado da
Carolina do Norte, a 45ª edição
do Bassmaster Classic, prova
conhecida como a rainha das
provas para profissionais, que
se apuram nos circuitos da
BASS, mas também de alguns
amadores, que se apuram pelas
BASS Nations espalhadas pelos
EUA e um pouco por todo
o mundo. De recordar que
Ricardo Mira foi o primeiro
português a tentar um apuramento depois de ter vencido
em Portugal o circuito da nossa
BASS Nation. Não conseguiu,
mas para a pesca do achigã em
Portugal não deixou de ser um
momento histórico.
Com uma massa de ar polar
em deslocação entre o treino
e a prova, este foi um Classic
inimaginável nesta zona do
país. Houve barcos colados aos
atrelados pelo gelo, viveiros
com a água congelada, até os

locais para fazerem os ninhos.
Muitas vezes ficam suspensos,
o que os torna muito difíceis
de localizar dificultando ainda
mais a tarefa aos pescadores.
Daí que quase todos tenham
referido que as sondas tiveram
um papel muito importante nos
seus planos de prova.

A pesca

Casey Ashley visitou durante
Omori exibe um
peixe para os
espetadores e
para as câmaras

o último treino uma zona que
lhe dava garantias de conseguir
os seus limites de capturas bem
cedo, para depois poder ir à
procura dos peixes maiores…
Ao que parece nem precisou
muito, tendo capturado nessa
zona quase todos os peixes que
lhe deram a vitória. No final
do seu primeiro dia de prova
pesou apenas 15,03 libras (um
pouco menos de 7 quilos), o
que não lhe dava garantias. Porém, com uma pescaria inferior,
de 14 libras (cerca de 6 quilos
e meio), ficaria a menos de um
quilo do líder, Takahiro Omori
(o vencedor do Bassmaster
Classic de 2004) o que, com as
recuperações a qua se assistia, o
colocava em posição de vencer,
apesar do estar apenas em
quinto lugar, bastaria uma boa
pesagem… E foi o que conseguiu – 20,02 libras! (mais de 9
quilos).

O padrão

Ele mesmo diz que a prova
parecia desenhada para ele,
tendo em conta a forma como
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decorreu, já que o último dia
foi o mais quente e com um
céu nublado, permitindo-lhe a
recuperação. O que o surpreendeu na verdade foi quase
nem ter precisado de sair
daquela zona para conseguir o
feito, visitou apenas uma outra
área no domingo, último dia
de prova, e conseguiu lá duas
boas capturas.
No entanto, registe-se que
descobriu os peixes com uma
colher de “jigging” vertical,
todavia, não usou essa técnica
nem a amostra para conseguir
os seus intentos. Usou uma
amostra feita em casa pelo
pai que não passa de um “jig”
com uma cabeça diferente –
chamam-lhe por lá “cabeça de
cavalo” – que tem uma lâmina
prateada na parte inferior, que
é montada com um destorcedor, de forma que o mínimo
movimento facilite a rotação.
Montava-lhe um Super Fluke
Junior, da Zoom, de cor branco-pérola. O “jig” pesava cerca
de 10 gramas e a cabeça era
branco-pérola, também. Usou
uma forma muito peculiar de
acção de pesca: não parava
em cima dos peixes, ainda
que estes estivessem pelos 9
a 10 metros de profundidade,
parava muito antes e executava lançamentos muito longos,
deixava a amostra bater no
fundo e só depois iniciava a
recuperação, que era tão lenta
quanto lhe era possível… “Dolorosamente lenta” – referiu
ao descrever a velocidade. Ele

Casey Ashley
exibindo o troféu
com que sonhava
desde 2008.

Casey Ashley visitou durante
o último treino uma zona que
lhe dava garantias de conseguir
os seus limites de capturas bem
cedo, para depois poder ir à
procura dos peixes maiores

acha que se parasse em cima
dos peixes, como faria para
executar “jigging” vertical, iria
dispersar os peixes e perder a
oportunidade de os manter na
zona durante toda a prova.
Foi com esta simplicidade e
com uma serenidade absoluta
que relatou a sua vitória na
conferência de imprensa final.
Realçou que a roupa que usa
da marca Simms foi muito
importante para o manter seco
e quente, até porque no último
dia houve períodos de chuva,
mas o frio foi o principal
adversário.
Ele conta que a sua recuperação de linha durante a pesca
era tão lenta que, depois de
ter usado um “spray” anticongelante nos passadores
da cana, mesmo assim tinha
de mergulhar a cana na água
porque a água que passava por
eles congelava. Destacou ainda
que sem a sua sonda Lowrance
teria sido muito dif ícil localizar os peixes que lhe deram
a vitória. Claro que destacou
todos os patrocinadores, mas
estes são de facto os mais relevantes no seu sucesso.

O fator casa

O conhecimento do lago foi,
sem dúvida, um fator determinante. Ele sabia onde procurar
os peixes em quase todos os
tipos de situações, em todas as
estações do ano, nas variações
do nível das águas e até nas alterações meteorológicas. Aliás,
pouco menos de um ano antes, p
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Bobby Lane foi dos poucos que
se apercebeu dos peixes em
águas mais baixas.

Lane exibe orgulhoso,
dois dos exemplares
do seu melhor dia.
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Pela pose nota-se que
Casey estava a fazer
lançamentos longos.

Takahiro exibe uma
das suas capturas antes
da pesagem.

Houve barcos colados aos
atrelados pelo gelo, viveiros com a
água congelada, até os passadores
das canas congelavam com frequência
tendo os pescadores de os submergir

tinha vencido ali, no mesmo
lago, uma prova do circuito
da FLW. Embora as condições
fossem únicas e muito diversas
das que já tinha visto, ele
continuava a ser quem melhor
podia predizer os movimentos doa achigãs. Quando as
nuvens chegaram no domingo,
dia final da prova, ele sabia
que podia fazer uma boa pescaria e assim fez!
Referiu que começou a
treinar para esta prova
quando participou pela
primeira vez num
Classic, precisamente
neste lago, em 2008.
Nesse ano foi a vez
de Alton Jones se
consagrar campeão
recorrendo ao “jigging”
vertical. Casey ficou
em 17º, mas sabia que
um dia provas importantes voltariam aqui e
preparou-se.

FOTO: BASS - Seigo Saito

Pesca

Mundo da
62 MUNDODAPESCA
www.grupov.com

www.grupov.com

Não se ganha
no primeiro dia…

… Mas pode-se perder… Que
o diga Bobby Lane, irmão
do vencedor desta prova em
2012. Ficou em segundo lugar,
tendo feito uma recuperação espetacular, mas perdeu
mesmo no primeiro dia. Ele
nem conseguiu o limite no
primeiro dia, pesando apenas
4 peixes e pouco menos de
Takahiro Omori
a sua versatilidade
levou-o a gostar mais
do drop-shot.

cinco quilos… Parecia completamente fora da corrida
num 20º lugar. Mas a pesca
é mesmo assim. Acreditou e
conseguiu fazer uma coisa no
segundo dia – o limite – o que
lhe permitiu ir à procura de
peixes maiores que encontrou
em águas bem baixas, ao contrário da sua pesca principal, e
da de quase todos os competidores, que era feita entre
os 9 e os 10 metros. Ele usou
“jig” e mesmo “drop-shot”, mas
os maiores vieram com um
“crankbait” de águas baixas…
No segundo dia ascendeu ao

9º lugar com um peso mais
perto de 8 quilos e, no terceiro,
ascendeu ao segundo posto
com mais de 8 quilos e meio
no seu limite. Entre estes
exemplares estava um dos
maiores exemplares da prova
com cerca de 2 quilos e meio
que veio de uma zona com 60
centímetros de profundidade…
Diz ele que o que lhe estragou
os planos foi a dificuldade de
conseguir o limite no primeiro
dia, perdendo a hipótese de ir
em busca dos maiores…

O homem que não
gosta do frio

O terceiro classificado tem
história. O japonês Takahiro
Omori foi o primeiro estrangeiro a vencer um Classic.
Fê-lo em 2004, quando a
prova ainda era no verão,
maioritariamente com a ajuda
de um “crankbait” da Bagleys,
em águas pouco profundas…
Como se pode ver não tem
nada a ver com isto que
teve de enfrentar agora. Foi
considerado a surpresa deste
Classic. Teve de recorrer a
coisas de que não gosta nem
um pouco. De facto ele diz
mesmo que detesta o frio e
ainda mais: detesta pescar
com tempo frio. Detesta
pescar fundo. Não gostava
muito de “drop-shot” ou de
pescar lento, mas desta vez
até aprendeu a gostar mais.
Os “jigs” para pescar fundo,
também não lhe dizem muito… Mas! Aqui é que se vê a
versatilidade de um profissional. Goste ou não goste, para
olhar a sua carreira de frente
tem de saber e ser capaz de
fazer de tudo um pouco para
capturar aqueles peixes que
lhe põem a comidinha na
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mesa todos os dias. Quanto a mim, acho que ele fez
um excelente Classic, ainda
que não tenha vencido, mas
sabendo que tudo para ele era
estranho neste ambiente, um
terceiro lugar não é apenas
uma surpresa é a prova da sua
fibra de pescador.

Notas à parte…
• Costumizado
O Lake Hartwell é uma massa
de água maior que o Alqueva
e tem a particularidade de
exigir mais dos pescadores.
O vencedor do Bassmaster
Classic de 2008 – Alton Jones
– teve de pintar as colheres
de “jigging” vertical que usou.
Perguntado sobre se isso teria
sido o fator de sucesso ele
respondeu que se habituou
a ver os pescadores locais a
usarem o padrão que imitou
e que nem se lhe colocam
essas questões, viu, imitou e
venceu…
Este ano, foi o pai do vencedor quem fez, e lhe levou
antes de iniciar a prova, os
“under-spin horse jigheads”,
que é como chamam aos
cabeçotes que usou, para que
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Palmar o carreto
é assim, agarrá-lo
e fazer dele o eixo
de todos o movimento.

Uma das capturas
do vencedor.

Casey pudesse resolver o “puzzle”. Disse o nosso campeão
que se trata da amostra mais
simples que se possa imaginar
e também é fácil de usar porque faz um conjunto compacto que trabalha perfeitamente
com um atrelado pequeno,
ideal para situações em que os
peixes se alimentam pouco e
se tornam dif íceis de capturar.
Por aqui parece que o “pronto
a usar” não serve mesmo para
conseguir a vitória.
• Uma só linha
Os três primeiros classificados
usaram fluorocarbonos. A
questão que se coloca é se se
trata de moda, mania, ou necessidade, uma vez que a este
tipo de linhas está longe de
apta para todos os usos. Para
“jigs” em profundidade e para
o “drop-shot”, eu até compreendo, para os cabeçotes da
forma como os utilizou… Vá
que não vá, já que a recuperação é muito lenta mesmo.
Já para os “crankbaits”… Não
entendo, a falta de elasticidade da linha não ajuda. Mas enfim… Cada um sabe de si e eu
não sei mais do que aqueles
profissionais… Por outro lado,
parece-me que se generalizou
o uso mais por uma questão
comercial.
• KVD
Pela primeira vez, desde que
começou a sua carreira, Kevin
VanDam não conseguiu o
apuramento para esta prova.
No entanto, não ficou em casa
a carpir as mágoas, veio para a
feira e participou no lançamento do que vai ser o futuro
das emissões de televisão em
eventos deste tipo. Esteve no
stand da BASS em que havia
imagens a tempo inteiro da
pesca do top 5 para que cada
espetador pudesse ver em direto a pesca como ela decorria
no lago. Nota muito positiva
para a cobertura televisiva
proporcionada pela BASS
na feira que sempre decorre
durante o Bassmaster Classic
e, não esquecer, para KVD
que demonstrou HUMILDADE (O que muitos pensavam
que ele não tinha). A pesca faz
pessoas assim e é por isso que
é o meu desporto!j
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