
REUNIÓ DE PESCADORS EL 08/01/2022 
Delegat: Juan Jose Polo 
 
 
NORMES D’EMBARCACIÓ PER LA TEMPORADA 2022.  
 

 
 
1.-Només es podrà pescar amb una canya per participant en tots els 
concursos que la classificació sigui individual. La resta dos canyes. 
 
2.-En els concursos  socials, peça gran, aranya i pagell el pes serà 
individual. Els altres concursos el total de pes es dividirà pel numero 
de esportistes de la barca (curri i cefalòpodes).  
 
3.- El concurs de la peça gran, serà a partir de 500 gr., el pes serà 
per embarcació, valen totes les espècies que per la seva mida sigui 
superior a les talles mínimes de la federació. 
p.ex: si portes un congre de 600 gr, ha de fer com a mínim 60 cm, si 
no, no es vàlid, i només valdrà una peça,  la peça gran.  
 
4.-Si una captura és menor de la mida reglamentària en 1cm, no 
puntuarà ni penalitzarà, la resta  es penalitzarà amb el pes de la 
peça, en cas de dubte sempre serà el Delegat el que tingui la 
darrera paraula. 
 
5.-El peix s’ha de portar al punt de pesatge sense aigua. Aranyes: 
amb les pues laterals i dorsals tallades. Escórpores: en una bossa 
apart. Peça gran en una bossa apart. 
 
 
6,-Sortida i entrada a l’hora convinguda i amb la galleda en el lloc de 
la pesada. Les embarcacions que no tinguin la base en la dàrsena 
del Club se’ls facilitarà un lloc d’amarrament o, si s’escau, es 
comunica per radio i el mariner  recollirà les captures en el pantalà 
d’entrada. Es donaran 5 minuts mes per les embarcacions que 
tinguin l’amarrament al nàutic. Hora d’arribada senyalada el que 
arribi entre un minut i 16 minuts  penalitzarà amb un 25% de pes 
total  i si arriba més tard de 16 minuts quedarà amb un "0". Excepte 
en cas d'avaria El avariat i el remolcant no penalitzaran. El Delegat 
serà l’únic responsable de donar l’hora de començar  i finalitzar els 
concursos. Les coordenades per la zona de pesca les donarà el 
delegat.  Durant la prova si alguna embarcació es te el dubte que 



està fora de l’àrea assignada. El patró farà una foto de les 
coordenades del GPS i l’enviarà immediatament al delegat per 
WhatsApp. 
 
7.-El concurs del curri serà de superfície i lliure d'esquer. Les 
especies que puntuaran seran: bonítol, llampuga, melva, biso, verat, 
bacoreta, serviola, palometa, espet i agulla. 
 
8.- En els concursos socials no puntuarà ni sorell ni boga, excepte 
els campionat de Catalunya i el Open. 
 
9.-En el concurs de les espècies. La puntuació serà la detallada en 
un quadre que es donarà abans del concurs. 
 
10.-Els vals de pesca es repartiran entre tots els concursos, excepte 
el Open Francesc Estrada  i seran de 15€  de participació per cada 
concurs,  però  sempre  supeditats al pressupost del Club. Els 2 
primers vals son per pagar el dinar social, els trofeus i vals es 
donaran el dia del dinar social. El que no hi assisteixi al dinar tindrà 
els vals, excepte els 2 del dinar social, els trofeus estaran durant 
quinze dies a secretaria del Club. Passat  aquets dies es perd els 
vals i els trofeus.  
 
11.-Les llicències s’hauran de  pagar abans del primer concurs. 
 
12.-S’acorda que la quota de les inscripcions als concursos serà de 
7,50€, excepte el Open Francesc Estrada.  
 
13.-S’acorda donar premis fins els 12 ens classificats de la 
classificació general i fins el 3er de tots els concursos. 
 
14.-En cas de preveure molt mal temps el delegat del concurs es 
preocuparà de mira el pronòstic del temps i el delegat decidirà el 
dijous i en cas de dubte es decidirà entre tots, el mateix dia del 
concurs. 
 
15.-Mides de captures  las de la  F.C.P.E.I.C.  
 
16,-Es faran 3 concursos socials. En els concursos socials es 
decidirà  per sorteig, el mateix dia, el lloc de pesca. La decisió final 
serà del Delegat les zones de pesca seran Bangarrò, Castells,  
Castells Balís, el Vell i el Negre. 
 



17.-En tots els concursos excepte els socials es pot portar 
convidats, encara que no siguin socis, però amb llicencia federativa 
i  pagaran la inscripció però no tindran dret a premis.  
 
18.-Premi Ramon i Camil Mas: serà per el total de la puntuació 
mínima entre tots els concursos, excepte el Open Francesc Estrada.  
 
19.-El que obtingui 0 punts, obtindrà l’ultima posició  
 
20.-La no assistència es penalitzarà amb 5 punts més que el últim 
classificat en el concurs amb mes participació. 
 
21.-Concurs de cefalòpodes serà lliure d’esquer.  
 
22.- Per classificar-se pel Campionat de Catalunya 2023 serà per la 
classificació de la suma dels tres socials.  
 
La no assistència d’un o varis d’aquets concursos es penalitzarà 
(punt 20). 
 
23.-Els concursos que coincideixin amb un campionat federatiu, el 
Club buscarà nova data, a ser possible els següent dissabte. 
 
24.-El concurs Open Francesc Estrada serà obert a tothom, serà de 
fons, lliure  i pesatge individual i per embarcacions (sectors). I haurà 
premis per a tothom.  
 
25.-Es obligatòria la llicencia federativa inclòs per els convidats. En 
cas de una sola participació es pot treure la llicencia per un dia. 
 
 
25.-Els horaris de sortida seran:  
 

•  socials de 7:30 sortida de bocana i concurs de 8-12 h, i 
pesada a les 13 h. 

• els concursos pagell, aranya, curri  de 8-13 h, sortida per 
bocana a les 8 h. Pesada a les 13 h. 

•  el d’espècies de 7-13 h, sortida per bocana a les 7 h i pesada 
a les 13 h. 

• cefalòpodes de 7-12 h, sortida per bocana a les 7 h i pesada a 
les 12 h. 

•  En tots el casos el delegat informarà previ al concurs si hi ha 
algun canvi horari. 



 
26.-Pels campionats de Catalunya es donarà equipament que es 
tindrà de portar en el dinar de clausura del campionat. 
 
27.- En cas d’empat guanyarà la peça de major pes. 
 
28.- En els concursos del Pagell, Curri i Aranya només valdrà un 
màxim de les 10 peces més grans. 
 
Per qualsevol tema la decisió final la prendrà el Delegat d’acord 
amb el Club 
 

 

• Per tenir dret a subvenció s’ha de participar com a mínim 
a 6 concursos.(exceptuant l ’Open Francesc Estrada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


