
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA 
ESPORTIVA I CÀSTING 

 

Comitè Esportiu d’Embarcació 
 

Campionat de Catalunya 
d’Embarcació Fondejada 2019 

 
Individual , Duos i Clubs-Equips 2019 

 
Arenys de Mar, 29 i 30 de març de 2019 

 

Organització: 
Club de Pesca Mar Sport 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES I PROGRAMA 

Data: 29 i 30 de març de 2019 
Organització: Club de Pesca Mar Sport 
Municipi: Arenys de Mar 
Places: 44 en total  

Les classificacions seran Individuals, per Duos i per Clubs o Equips. Per a la 
classificació per Clubs o Equips es tindrà en compte la classificació per 
mànigues dels 2 primers inscrits de cada Club o Equip. 

INSCRIPCIONS: 

Podran inscriure’s esportistes dels Clubs de la Federació Catalana que 
compleixin els requisits establers com entitats afiliades a la FCPEC. Tots els 
esportistes hauran de presentar la llicencia federativa d’Alt Nivell. En cas de 
superar les places previstes s’utilitzarà la formula de prorrateig per llicencies 
federatives de l’any 2019. 

Les inscripcions dels esportistes s'hauran de realitzar per mitjà dels Clubs 
mitjançant el programa Play Off: https://fcpeic.playoffinformatica.com/ 

Des de la pàgina de cada Club es seleccionen les llicències tramitades, es 
marca la casella de l’esportista que es vol inscriure, al botó Accions es 
selecciona Nova inscripció i el campionat corresponent (Individual, Duos i 
Clubs o Equips), si cal a Observacions anotem el company de duo o l’Equip o 
Club pel qual participa i fem Desar per finalitzar. 

El termini per a les inscripcions finalitza a las 20:00 hores del divendres 15 de 
març de 2019. No s'acceptaran les que es realitzin fora de termini establert. 
La confirmació de inscripció definitiva es donarà el 19 de març. 

El cost de les inscripcions en concepte de lloguer d'embarcacions, esmorzars 
i dinars és de 70 € per esportista, 20 € per Duo i gratuïta per Cubs o Equips, 
que es pagaran el mateix dia de la competició al Club de Pesca Mar Sport. 

S’han de comunicar les inscripcions a secretaria@mar-sport.com indicant 
esportista, duo, equip o club i telèfon de contacte. 

https://fcpeic.playoffinformatica.com/
secretaria@mar-sport.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ AL CAMPIONAT D’ESPANYA 

Individual:  

Els tres (3) primers classificats individuals i un (1) nominat per el comitè 
esportiu d’Embarcació tindran dret a patrocini de les seves inscripcions en 
opció A al proper campionat d’Espanya 2019. 

La resta de participants al campionat de Catalunya i per ordre de classificació 
podran participar al campionat d’Espanya amb les despeses al seu càrrec i 
fins l’esgotament de les places assignades a la FCPEC. 

Duos: 

Els Duos participants al campionat de Catalunya i per ordre de classificació 
podran participar al campionat d’Espanya amb les despeses al seu càrrec i 
fins l’esgotament de les places assignades a la FCPEC. 

D’acord amb els canvis reglamentaris, s’admet la participació d’un Duo 
format per esportistes federats a Clubs diferents. 

Clubs: 

Per a la classificació per Clubs o Equips es tindrà en compte la classificació 
per mànigues dels 2 primers inscrits. 

Els Clubs o Equips participants al campionat de Catalunya i per ordre de 
classificació podran participar al campionat d’Espanya amb les despeses al 
seu càrrec i fins l’esgotament de les places assignades a la FCPEC. 

D’acord amb els canvis reglamentaris, s’admet la participació d’un Equip 
format per esportistes federats a Clubs diferents. 

Els Clubs o Equips podran afegir al seu nom de Club un nom comercial de 
qualsevol patrocinador que conservaran també al campionat d’Espanya 
excepte que hagi incompatibilitat amb els patrocinis generals de la Federació 
Espanyola. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMES BÀSIQUES: 

 Les normes aplicables per aquesta competició son: 

 Reglament de la FEPYC: https://www.fepyc.es/reglamento-de-
competición 

 Bases generals de competició del Comitè Esportiu d’Embarcació 

 Legislació vigent en matèria de pesca esportiva a Catalunya. 

 El campionat es realitzarà en 2 manegues de 3,30 hores. 

 A efectes de pesada, seran valides totes les peces que superin la mida 
mínima determinada per a cada espècie. Per a totes les especies no 
relacionades en l’imprès de mides de la Federació Catalana, s’estableix 
una mida mínima de 13 cm. En la reunió d’esportistes s’informarà de les 
especies no valides. 

 Totes les peces presentades a puntuació la mida de les quals sigui inferior 
a un (1) centímetre de la seva mida mínima es penalitzaran descomptant el 
seu pes. 

 Està completament prohibit manipular les peces obtingudes. Totes les 
peces que a consideració del jutge de la prova, cregui que han estat 
manipulades, seran penalitzades descomptant el seu pes. 

 Es obligatori presentar les peces netes i sense hams. 

 Cal portar les peces verinoses totalment rasurades.  

 Es obligatori respectar la Llei de pesca i acció marítimes i Decrets 
relacionats així com la legislació mediambiental. 

 Els esportistes hauran de deixar l’embarcació neta i ordenada. 

 Per efectuar una reclamació serà obligatori efectuar un dipòsit de 100 
euros amb caràcter previ a la reclamació. En cas d’estimar-se la 
reclamació l’import es retornarà. En cas de desestimació, l’import es 
destinarà als esportistes d’Alt Nivell Embarcació Joventut. 

https://www.fepyc.es/reglamento-de-competición
https://www.fepyc.es/reglamento-de-competición


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les classificacions s’exposaran com a mínim 30 minuts abans del 
lliurament de trofeus. Finalitzat aquest termini sense reclamació escrita 
davant el Jurat, ja no hi haurà lloc per a cap reclamació posterior i les 
classificacions seran definitives. 

 Quant a les incidències de la competició es podran presentar reclamacions 
dins del termini màxim de 30 minuts desprès de la arribada a port. 

 La inscripció en el campionat implica l’acceptació d’aquestes normes. 

 L’organització, per qüestions tècniques, de climatologia o logístiques, es 
reserva el dret de canviar els horaris establerts així com els llocs de 
competició.  

 En cas de climatologia adversa, si alguna màniga es tingués de suspendre 
i s’hagués superat la meitat del temps, es considerarà vàlida. 

 IMPORTANT. L’esquer obligatori serà coreà i llagostí, sense limitació 
de quantitat.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

Divendres 29 de març 

18,30   Sorteig d’embarcacions a la seu del Club de Pesca Mar Sport al port 
d'Arenys. 

Dissabte 30 de març 

6,00   Lliurament de documentació primera màniga.   

6,15   Embarcament.  

7,00   Començament de la primera màniga 

10,30  Final de la primera màniga i retorn a port 

11,00  Esmorzar i pesada 

11,30  Embarcament 

12,15  Començament de la segona màniga 

15,45  Final de la competició i retorn a port 

16,15  Pesada segona màniga i dinar 

17,30  Proclamació de campions i lliurament de trofeus. 


