
 

 

 
Normatives Mar-Costa 2022 

    
              

1. CONCURSOS :  8.- de Boia.  6.- de Llancer. 3.- Roca  3 toquet.  Es descomptarà el 
concurs més mal puntuat de cada modalitat.  Els concursos a descomptar es faran al 
final de temporada, es descomptaran 1 de llancer, 2 de boia i 1 de roca-toquet. 

2. Vals de participació: 30€ en material de pesca. El primer tindrà un val i un altre val  es 
sortejarà entre tots els classificats, excepte el guanyador,  si son 6 o mes participants 2 
val i menys de 6,  1 val per tots. 

3. Del total de recaptació dels  banderins, una part serà per el dinar social i la resta per 
premis de fi de temporada, no es retornarà diners en efectiu. 

4. Premi Ramon i Camil Mas. A la millor puntuació dels concursos oficials de les tres 
modalitats, es podran treure 2 de boia, 1 de llancer i 1 de roca-toquet. 

5. Sorteig: El lloc de pesca serà per sorteig i individual.  
6. Durada del concurs . 5 hores, excepte toquet que seran 4 hores. La durada podrà ser 

modificada per la delegada. Horari a consultar. 
7. Normatives especifiques de cada modalitat.  

BOIA: En cas de mal temps es podrà fer la prova en les instal·lacions del Club i  si es fa 
mes de una competició no es repetirà lloc i nomes es podrà tenir una canya per 
participant  i no es pot tenir més canyes muntades, Es obligatori la boia i un ham. Es 
pot bromejar i no val l’esticot. Puntuació:  Classificació: 1 punt per gram.  Tenint en 
compte que com que es torna viu a l'aigua, els peixos de menys de 12 cm. Tolerància 1 
cm. menys de 11 penalitza el seu pes. 
LLANCER: Un delegat marcarà 2 hores abans els llocs. 1 hora abans es farà el sorteig.  
Màxim 2 canyes en acció de pesca. Classificació serà un punt per gram. 
ROCA-TOQUET: La concentració serà al Club 1 hora abans  per decidir el lloc d’acord 
amb les condicions climatològiques. D’acord amb el reglament de la federació i per 
motius de seguretat , s’intentarà que en alguns concursos els llocs siguin fixes.   
Permès ROCA 3 hams i TOQUET 1 ham.  Classificació: 1 punt per gram., El sarg 10 
punts. Mides les de la FCPIC. 

8. Els que no hagin estat un mínim de ¾ parts del temps de durada de la prova, es 
considerarà com a porra i no tindrà dret al val. En cas de força major o condicions 
atmosfèriques desfavorables, serà la delegada qui pren la decisió de parar, suspendre 
o variar el lloc del concurs si s’anul·la o suspèn el concurs, La prova es considerarà 
valida si ha passat un mínim 50 %del temps si ni s’arriba al 50% no serà vàlida la 
prova. Si no s’arriba al 50% els vals  de participació es sortejaran per numero de 
banderins entre tots els participants.  

9. El participant ha de decidir quin es el seu peix mes gran i per si queda empatat. 
10. Es recorda que en acabar els concursos s’ha de netejar el lloc de pesca. Els 

ajuntaments ens podem sancionar amb multes si deixem el lloc brut. 
11. Quotes dels concursos: preu de concurs 5 € + 5 € per sopar/dinar, si s’escau 
12. Concursos Federatius de Mar-Costa. Si coincideix amb un concurs social es canviarà la 

data sempre que el concursant representi al Club.  
13. Puntuació de les porres. El numero de participants  mes els que han pescat, dividit 

entre 2.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

14. No assistència, 5 punts mes que les porres  En el Ramón Mas serà la mes altes de totes   
15. Empats en cada prova:  Decideix el peix mes gran. Si continua l'empat s'assignarà el 

mateix lloc de puntuació i el següent saltarà un lloc 
16. Empats de la classificació general   1º El que tingui millors lloc en la classificació dels 

concursos. 2º El pes total del concursos puntuables. 3º el que tingui la pesa mes gran 
de tots els concursos. 

17. Horari de concursos  Consultar calendari. 
18. Llicencies Federatives. Llicència federativa 2023 , se’ls pagarà la llicència federativa, 

als que facin el 50% de les totes les proves de l’àrea de mar costa.    
19. Tots els concursants han de tenir la llicencia per poder participar.  
20. Inscripció als campionats federatius,  la Àrea de Mar costa pagarà la meitat de totes 

les inscripcions dels Campionats de Catalunya als qui hagin fet el 50% de tots els 
concursos Mar Costa, l’altre meitat la pagarà el concursant.  

21. Inscripcions a Campionats de Catalunya. Els que vulguin participar a les competicions 
federatives s’han d’inscriure a secretaria i disposar de la llicencia de competició. 

22. S'aprova el calendari de concursos pendent del calendari de la Federació Catalana. 
23. Concurs de Nadal, podran participar tots les que hagin assistit mínim 6 concursos. 

Inscripció 10€. 
24. la delegada de l’àrea de Mar Costa pot modificar, si s'escau, alguna de les normes junt 

amb la Junta Directiva. 
25. Les normatives anteriors queden modificades per aquestes normes.  

                       
 

Respectant les normes estalviarem mals entesos. 
 


