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BASES I PROGRAMA 

Data: 16 de març de 2019 

Organització: Club de Pesca Mar Sport 

Municipi: Arenys de Mar 

Places: 30 en total  

PARTICIPACIÓ: 

Podran inscriure’s esportistes dels Clubs de la Federació Catalana que 
compleixin els requisits establers com entitats afiliades a la FCPEC. 

DOBLE CLASSIFICACIÓ 

Campionat de Catalunya d’Esport Base: Els esportistes amb llicencia 
federativa d’Esport Base optaran a classificar-se com a Campió de Catalunya 
d’Esport Base. 

Campionat de Catalunya d’Alt Nivell: Els esportistes amb llicencia federativa 
d’Alt Nivell optaran a classificar-se com a Campió de Catalunya d’Alt Nivell i a 
formar part de la Selecció Catalana o ser inscrits al Campionat d’Espanya. 

Les Classificacions seran individuals per cadascuna de les categories. 

Tots els esportistes hauran de presentar la llicencia federativa d’Alt Nivell o 
d’Esport Base depenent de la categoria en que s’inscriguin. 

PREMIS: 

A més de les medalles dels tres primers classificats de cada categoria, es 
destinarà la recaptació obtinguda descomptant les despeses d’organització i 
gestió als tres primers classificats d’Alt Nivell. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONS: 

Totes les inscripcions dels esportistes s'hauran de realitzar a través 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 (Alt Nivell o Esport 
Base) i fem Desar per finalitzar. 

El termini per a les inscripcions finalitza a las 20:00 hores del dimecres 13 de 
març de 2019. No s'acceptaran les que es realitzin fora de termini establert. 

El cost de les inscripcions és de 40 euros per Alt Nivell i de 25 euros per 
Esport Base 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 i al delegat 
jtenrique@gmail.com indicant esportista, telèfon i Alt Nivell o Esport Base. 

MEDI AMBIENT 

És obligació dels esportistes deixar els llocs de pesca completament nets de 
la brutícia pròpia o aliena. Es desqualificarà l’esportista que deixi aparells, 
fils, hams, ploms o qualsevol altre objecte tot i no ser de la pròpia competició, 
com llaunes, papers, etc., i que encara no sent d'ell, no els reculli en cada 
màniga abans d`abandonar el seu lloc. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMES BÀSIQUES 

 Les normes aplicables per aquesta competició son: 

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

 Legislació vigent en matèria de pesca esportiva a Catalunya. 

 El campionat es realitzarà en 2 manegues de 4 hores.  

 El lloc de pesca serà indicat a l’hora de concentració. 

 L’esquer es de lliure elecció. Està prohibit l’esticot i bromejar. 

 Els hams tindran un mínim de 5 mm de separació entre la punta i la tija. 

 Si al mesurar els hams es trobés un ham per sota de la mida mínima, 
l’esportista ho haurà de canviar i perdre totes les captures obtingudes fins 
el moment . El segon avís quedarà desqualificat. 

 S’autoritza l’ús d’una sola canya en acció de pesca d’una mida màxima de 
5 metres,  un mínim de 4 anelles i un màxim de 3 hams. 

 A efectes de puntuació, seran valides totes les peces que superin la mida 
mínima establerta a la taula mida/puntuació de la Federació Espanyola. 
Per a totes les espècies no relacionades en l’imprès de mides de la 
Federació Espanyola, s’estableix una mida mínima de 13 cm. 

 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 la 
seva puntuació. 

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

 Es obligatori l’ús de “rejón” o sac de retenció per mantenir les captures 
vives. 

 A la senyal de fi de màniga és obligatori el cessament immediat de l’acció 
de pesca. 

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. 

 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 Mar Costa Joventut. 

 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

Dissabte 16 de març  

7,00   Lliurament de documentació primera mànega.   

9,00   Començament de la primera mànega 

13.00   Final de la primera mànega 

15,00   Començament de la segona mànega 

19,00   Final de la competició 

20,00   Proclamació de campions i lliurament de trofeus 

Aquests horaris son orientatius. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


