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CAMPIONAT DE CATALUNYA BOIA CORCHEO MAR CLUBS I
EQUIPS ESPORT BASE I ALT NIVELL 2021
Port d’Arenys, 26 de juny de 2021
Informació: Jaime Calduch – 651514719 – jcr.instalaciones@hotmail.com
Comitè esportiu: Jesús Trasmontán – 620920251 - jtenrique@gmail.com

MESURES COVID
Per participar al campionat és obligatori complir les mesures de contenció de la Covid19 de les Resolucions oficials i omplir i signar la Declaració Responsable per als
participants en activitats esportives i aplicar el Protocol per al lliurament de premis.

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.

INSCRIPCIONS
EQUIPS I RESERVES
Les inscripcions dels esportistes es realitzaran a través dels Clubs, mitjançant el
programa Play Off. Enllaç: https://fcpeic.playoffinformatica.com/
o
o
o
o
o
o
o

o

Des de la pàgina de cada Club es seleccionen les Llicències tramitades.
Es marquen a l’esquerra les caselles dels esportistes de l’equip (5) i també dels
reserves o capitans si n’hi ha (fins a 2).
Al botó Accions–Seleccionar opció s’escull Crear Conjunt.
A la pantalla següent es posa el nom del Equip, per defecte surt el nom del Club.
i s’escull el campionat de que es tracti.
S’ha de marcar la casella de “reserva” dels esportistes que ho siguin.
Finalment es fa Desar i ja estan inscrits esportistes i reserves dels clubs o equips.
En cas d’esportistes federats a Clubs diferents, es crea l’equip (conjunt) primer
amb els esportistes que hi hagi del Club que fa la inscripció i després, a la mateixa
pantalla del conjunt, es poden anar afegint els esportistes i reserves d’altres
Clubs ficant a la casella de “Codi” el seu codi de federativa.
Podeu comprovar la inscripció entrant a Competició/Inscripcions.
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Per participar al campionat d’Espanya és condició indispensable haver participat en el
campionat de Catalunya de l’especialitat. Es poden inscriure sense cost com a reserva
o capità fins a 2 esportistes d’Alt Nivell per tal de, en cas de baixa, substituir en el
campionat d’Espanya a algú dels components de l’equip original.
Els Clubs i Equips podran afegir al seu nom 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.
El preu de la inscripció és de 250 € per equip d’Alt Nivell i de 100 € per equip d’Esport
Base que es pagaran el mateix dia al club que realitza el campionat.
El termini per a les inscripcions finalitza a las 20:00 h del dimarts 22 de juny de 2021.
A més dels esportistes, capitans i reserves, igualment els delegats o responsables de
Club hauran de tenir la llicència federativa de la mateixa modalitat (Alt Nivell o Esport
Base) del campionat on participin.
Un cop realitzat el pagament, en el supòsit de renunciar a participar, sigui quina sigui
la circumstància que ho provoqui, comportarà la pèrdua de l'import pagat llevat que es
comuniqui al club que realitza el campionat amb una antelació mínima de 72 hores
abans del començament de la competició.
S’ha de comunicar a Jaime Calduch, 651514719, jcr.instalaciones@hotmail.com els
esportistes que participaran en el campionat.

PARTICIPACIÓ
Les inscripcions estan limitades a 10 equips per ordre d’inscripció i amb preferència pels
esportistes d’Alt Nivell.
Per a la celebració del campionat s’estableix un mínim de 3 equips d’Alt Nivell, per tal
de poder formar la selecció catalana per al campionat d’Espanya.
Al participar es cedeixen els possibles drets d'imatge de forma gratuïta, i que aquests
puguin ser publicats a efectes merament informatius i esportius, en qualsevol format
escrit, audiovisual, pàgines web i xarxes socials.

TROFEUS
A càrrec de la FCPEC medalles per als equips Campió, Subcampió i Tercer Classificat.
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JURAT
El jurat estarà compost per:
o
o
o
o
o

President: delegat federatiu en el campionat.
Vicepresident: president o responsable del Club que realitza el campionat.
Jutge o jutges del campionat designats per la FCPEC.
Secretari: membre del Club que realitza el campionat.
Vocals: fins a 3 representants dels esportistes i clubs elegits entre els participants.

És responsabilitat del Jurat què el campionat es realitzi sota les regles del Reglament
de Competicions de la Federació Espanyola de Pesca i Càsting vigent i les normes
establertes en la present convocatòria, així com de dirimir les possibles discrepàncies
sorgides durant el campionat.

RESPONSABLE DE CLUB
Els clubs poden nomenar un responsable per vetllar pels interessos dels seus
esportistes, al que se li proporcionarà l’acreditació corresponent així com un lloc de visió
preferent quan es realitzin les classificacions.

REGLAMENT
Les normes aplicables per aquest campionat son el Reglament de Competicions de la
Federació Espanyola de Pesca i Càsting vigent i les seves modificacions.
Reglament: https://www.fepyc.es/reglamento-de-competición
Modificacions: https://www.fepyc.es/circulares-de-acuerdos-deportivos

CLASSIFICACIONS
Les classificacions de cada mànega s'exposaran immediatament un cop finalitzades,
excepte la de l’última mànega que serà amb la classificació final.
Les classificacions finals provisionals s’exposaran com a mínim 30 minuts abans del
lliurament de trofeus.

RECLAMACIONS
Quant a les incidències de la competició, es podran presentar reclamacions per escrit
dins del termini màxim de 30 minuts desprès de la finalització de la prova.
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Quant a les classificacions, es podran presentar reclamacions per escrit durant els 30
minuts d’exposició de les classificacions provisionals.
Finalitzat aquests terminis sense reclamació escrita davant el Jurat, ja no hi haurà lloc
per a cap reclamacions posteriors i les classificacions seran definitives.
Per efectuar una reclamació sobre la classificació provisional serà obligatori efectuar un
dipòsit de 100 euros amb caràcter previ a la reclamació (Art. 30.2 Títol 1 Capítol V
Normes genèriques Reglament FEPYC).
En cas d’estimar-se la reclamació l’import es retornarà. En cas de desestimació, l’import
es destinarà als esportistes de la mateixa especialitat d’aquest campionat preferentment
de les categories Infantil i Joventut.
Inclòs en cas d’impugnació el campionat es desenvoluparà d’acord amb el programa i
horari previst.

CAMPIONAT D’ESPANYA
Els tres primers llocs dels equips que puntuen en el campionat d’Espanya per seleccions
seran sempre els tres primers classificats al campionat de Catalunya o llocs successius
en cas de no participació.
Els equips d’Alt Nivell amb la inscripció pagada i per ordre de classificació podran ser
inscrits i participar en el campionat d’Espanya de la mateixa prova amb les despeses al
seu càrrec i fins l’esgotament de les places assignades a la FCPEC.
Solament els esportistes que puntuen per seleccions tindran dret a roba o equipament
esportiu. La resta d’esportistes participants en el campionat d’Espanya hauran d’adquirir
la mateixa roba o equipament pel seu compte d’acord amb el “Full de compromís quant
a la representació institucional”.

PATROCINIS
La recaptació de les inscripcions d’aquest campionat, descomptades les despeses, es
destinarà a patrocinar als Clubs i Equips que puntuen al campionat d’Espanya de la
mateixa prova; excepte que abans del campionat i en funció del nombre de cñubs i
equips participants s’acordi una altre repartiment per part del Jurat, Comitè i Clubs.
En cas de no participar en el campionat d’Espanya, aquestes quantitats quedaran a
disposició del comitè esportiu.
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MEDI AMBIENT
És obligació de l’esportista deixar el lloc i zona 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 mànega abans d’abandonar el seu lloc.

PROGRAMA
Dissabte 26 de juny de 2021
07:00 h Concentració, sorteig i reunió de responsables a l’interior del moll del port.
09:00 h Inici primera mànega.
13:00 h Final primera mànega.
15:00 h Inici segona mànega.
19:00 h Final segona mànega.
20:00 h Lliurament de trofeus d’acord amb el protocol Covid.
El Comitè i Jurat es reserven el dret de canviar els llocs de competició i els horaris
establerts per qüestions tècniques, climatològiques, logístiques o de força major.

ZONA DE PESCA:
Port d’Arenys de Mar.

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Adreça postal: Apartat de Correus núm. 2 – 25520 El Pont de Suert
Seu social: Rambla de Guipúscoa, 23-25, 3r F – 08018 Barcelona
656 745 770 – comunicacio@fcpec.cat – www.fcpec.cat – Telegram t.me/FCPEC

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting

Comitè esportiu de Mar Costa

BASES
Els esquers i grumeig seran de lliure elecció de l’esportista. L’asticot està prohibit.
El hams tindran 5 mm de separació mínima entre la punta i la tija. Si al mesurar els
hams pels controls o el jutge es trobés un ham per sota de la mida mínima, l’esportista
ho haurà de canviar i perdrà totes les captures obtingudes fins aquell moment. Al segon
avís quedarà desqualificat.
El llast mai ha de tocar el fons; el seu pes serà discrecional i proporcionat al flotador.
S’autoritza sols una canya en acció de pesca amb rodet, i tenir canyes de reserva
muntades amb els hams. No es podran utilitzar canyes fixes o enxufables. La longitud
màxima de la canya muntada serà de 8 m.
És obligatori l’ús del “rejón” o sac de retenció per mantenir vives les captures fins al
seu alliberament després del pesatge.
Les captures vàlides seran les de les espècies d’aigua salada i la seva mida serà igual
o superior als 12 cm. Les captures hauran de ser presentades al pesatge ja mesurades
i totes les captures amb menys de 11 cm seran penalitzades.
Tota captura manipulada o no pescada en l'escenari de la competició o bruta, no serà
vàlida per al pesatge i en aquests casos el Jurat pot penalitzar des de la puntuació de
la peça en negatiu fins a la desqualificació de la mànega o del campionat.
Els llocs de pesca estaran degudament senyalitzats. Si no es senyalitzen els límits es
respectaran les línies divisòries imaginaries i un cop estiguin ocupats pels esportistes
només es permetrà l'accés a les persones autoritzades pel Jurat. Ningú aliè a la
competició podrà entrar al lloc de l’esportista. Serà motiu de desqualificació de la
mànega la permanència en els llocs de pesca de persones alienes a la competició.
El sorteig dels llocs serà aleatori, no podent coincidir en el mateix lloc en mànegues
consecutives ni repetir en els llocs de les puntes.
Al senyal de "fi de prova" és obligatori el cessament immediat de l'acció de pesca,
tenint-se de retirar les canyes i l'acció de pesca, recollint normalment l'aparell i sense
tenir temps per treballar cap captura.
La mànega serà vàlida un cop transcorregut més del 50 % del temps efectiu de la
mateixa.
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En cas de paralització o suspensió de la prova es procedirà a avisar mitjançant una
senyal acústica. Els participants hauran d’aturar l'acció de pesca, essent motiu de
desqualificació el seu incompliment. Si les condicions ho permeten i en els límits de les
possibilitats de l’horari, la prova podrà tornar-se a desenvolupar avisant amb una nova
senyal acústica. Si les condicions no permetessin la seva represa, la prova seria
retardada, ajornada o definitivament anul·lada.
L'abandonament de la prova sense autorització del Control o Jurat de la competició
tindrà la consideració de falta molt greu.
Jaime Calduch Ruiz
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