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 Per participar al campionat és obligatori complir les mesures de contenció de la 
Covid19 de les resolucions oficials vigents en el moment de la realització.

 
 Omplir i signar la Declaració Responsable per als participants en activitats esportives 

que facilités l'organització i aplicar totes les mesures complementaries que indiqui la 
Federació Catalana de Pesca esportiva i 

 

Teresita Gonzalez-Montes
Telefono 629913832 
 

Classificatori para Campionat de España Roc
 

 Al participar es cedeixen els possibles drets d'imatge de forma gratuïta, i que aquests 
puguin ser publicats a efectes merament informatius 
escrit, audiovisual, pàgines web i xarxes socials.

 Les inscripcions dels esportistes es realitzaran 
programa Play Off. Enllaç: 

o Des de la pàgina de cada Club es seleccionen les Llicències tramitades. 
o Es selecciona la casella de l’esportista que es vol inscriure. 
o Al botó Accions

corresponent.  
o A la casella d’Observacions (esquerra inferior) es pot anotar el responsable o 

delegat del Club o qualsevol circumstancia. 
o Finalment es fa desar. 
o Podeu comprovar la inscripció entrant a Competició/Inscripcions. 

 
No seran vàlides les inscripcion

 
Preu:  
 

 75.00€ per esportista 
 .Cada club realitzarà l’ingrés

transferència bancaria al club 
 Titular del compte CLUB DE PESCA 
 Compte ES8921004869742200
 Concepte: Inscripció Cat.Roca y 
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MESURES CÒVID 
 

Per participar al campionat és obligatori complir les mesures de contenció de la 
Covid19 de les resolucions oficials vigents en el moment de la realització. 

Omplir i signar la Declaració Responsable per als participants en activitats esportives 
que facilités l'organització i aplicar totes les mesures complementaries que indiqui la 
Federació Catalana de Pesca esportiva i Càsting. 

INFORMACIÓ 
 

Montes 

CLASSIFICACIÓ 
 

de España Roca 2022 

INSCRIPCIONS 
 

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. 
Les inscripcions dels esportistes es realitzaran a través dels Clubs, mitjançant el

. Enllaç: https://fcpeic.playoffinformatica.com/ 
Des de la pàgina de cada Club es seleccionen les Llicències tramitades. 
Es selecciona la casella de l’esportista que es vol inscriure.  
Al botó Accions–Seleccionar opció s’escull Nova inscripció i el campionat 

 
A la casella d’Observacions (esquerra inferior) es pot anotar el responsable o 
delegat del Club o qualsevol circumstancia.  
Finalment es fa desar.  
Podeu comprovar la inscripció entrant a Competició/Inscripcions.  

No seran vàlides les inscripcions fetes fora del programa Play Off 

l’ingrés total del cost de les inscripcions dels seus esportistes 
al club que realitza el campionat. 

CLUB DE PESCA MAR SPORT  
4869742200111733 

Cat.Roca y Nom de l’esportista 

 

 

Per participar al campionat és obligatori complir les mesures de contenció de la 

Omplir i signar la Declaració Responsable per als participants en activitats esportives 
que facilités l'organització i aplicar totes les mesures complementaries que indiqui la 

Al participar es cedeixen els possibles drets d'imatge de forma gratuïta, i que aquests 
i esportius, en qualsevol format 

, mitjançant el 

Des de la pàgina de cada Club es seleccionen les Llicències tramitades.  

Seleccionar opció s’escull Nova inscripció i el campionat 

A la casella d’Observacions (esquerra inferior) es pot anotar el responsable o 

 

esportistes per 
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 Un cop realitzat el Pagament, en el supòsit de renunciar a participar, sigui quina sigui la 
circumstancia que ho provoqui, comportarà la pèrdua de l'import pagat
comuniqui a L'organització amb una antelació mínima de 72 hores del començament 
de la competició. 

 
 El termini per a les inscripcions finalitza a las 20:00 h del 

 

TROFEUS  
 
A càrrec de l'organitzador o de l'ACPEC
 

 Primer classificat. 
 Segon classificat. 
 Tercer classificat. 

 
JURAT  
 
El jurat estarà compost per:  
 
Composició del jurat, normalment :
 

 Delegat FCPEC del comitè.
 Responsable entitat organitzadora.
 Jutge o jutges designats pel Comitè de jutges de la 
 Vocals: fins a 3 representants dels esportistes elegits entre els participants.

 
És responsabilitat del Jurat què el campionat es realitzi sota les normes del Reglament de 
Competicions de la Federació Espanyola de Pesca i Càsting vigent i les norme
present convocatòria, així com de dirimir les possibles discrepàncies sorgides durant el 
campionat. 
 
REGLAMENT  
 
Les normes aplicables per aquest campionat són el Reglament de Competicions de la Federació 
Espanyola de Pesca i Càsting i les seves modificacions. 
Reglament: https://www.fepyc.es/reglamento
Modificacions: https://www.fepyc.es/circulares
 
CLASSIFICACIONS  
 
Les classificacions provisionals s’exposaran com a mínim 30 minuts abans del lliurament de 
trofeus. 
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Un cop realitzat el Pagament, en el supòsit de renunciar a participar, sigui quina sigui la 
circumstancia que ho provoqui, comportarà la pèrdua de l'import pagat llevat que és 
comuniqui a L'organització amb una antelació mínima de 72 hores del començament 

El termini per a les inscripcions finalitza a las 20:00 h del  dimarts 10 de maig

A càrrec de l'organitzador o de l'ACPEC, medalles per: 

Composició del jurat, normalment : 

Delegat FCPEC del comitè. 
Responsable entitat organitzadora. 
Jutge o jutges designats pel Comitè de jutges de la FCPEC. 
Vocals: fins a 3 representants dels esportistes elegits entre els participants. 

És responsabilitat del Jurat què el campionat es realitzi sota les normes 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 

Les normes aplicables per aquest campionat són el Reglament de Competicions de la Federació 
les seves modificacions.  

https://www.fepyc.es/reglamento-de-competición  
https://www.fepyc.es/circulares-de-acuerdos-deportivos 

classificacions provisionals s’exposaran com a mínim 30 minuts abans del lliurament de 

 

 

Un cop realitzat el Pagament, en el supòsit de renunciar a participar, sigui quina sigui la 
llevat que és 

comuniqui a L'organització amb una antelació mínima de 72 hores del començament 

10 de maig 

  

És responsabilitat del Jurat què el campionat es realitzi sota les normes del Reglament de 
s establertes en la 

present convocatòria, així com de dirimir les possibles discrepàncies sorgides durant el 

Les normes aplicables per aquest campionat són el Reglament de Competicions de la Federació 

classificacions provisionals s’exposaran com a mínim 30 minuts abans del lliurament de 
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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. 
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 cl
de 100 euros amb caràcter previ a la reclamació (Art. 30.2 Títol 1 Capítol V Normes genèriques 
del Reglament de la FEPYC).  
En cas d’estimar-se la reclamació l’import es retornarà. En cas de deses
destinarà als esportistes de la mateixa especialitat d’aquest campionat preferentment de les 
categories Infantil i Joventut (Ajuts per als participants al nacional...)
Inclòs en cas d’impugnació el campionat es desenvoluparà d’acord 
previst. 
 
PARTICIPACIÓ: 
 

Condicions per a la participació a la prova (edat, sexe, duos, equips...)
 
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 14 de maig 
7:00 h Concentració Llavaneres 
8:00 h  Entrada als llocs.  
9.00 h primera màniga 
12.30 h fi primera màniga 
13.30 h segona màniga 
17.00 h fi segona màniga 
18.00 h entrega Premis 
  
  
 
 
 

 Durant la competició, queda prohibit el consum de tabac i begudes alcohòliques, fins i 
tot la tinença d'aquestes ultimes. Aquesta prohibició afecta tota l'estructura federativa 
en tot l'escenari.  
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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.  
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 

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 

(Ajuts per als participants al nacional...).  
Inclòs en cas d’impugnació el campionat es desenvoluparà d’acord amb el programa i horari 

Condicions per a la participació a la prova (edat, sexe, duos, equips...) 

És obligació de l’esportista deixar el lloc i zona de pesca completament nets de la brutícia 
qualificarà 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. 

 

Durant la competició, queda prohibit el consum de tabac i begudes alcohòliques, fins i 
tot la tinença d'aquestes ultimes. Aquesta prohibició afecta tota l'estructura federativa 

 

 

Quant a les incidències de la competició, es podran presentar reclamacions per escrit dins del 

Quant a les classificacions, es podran presentar reclamacions per escrit durant els 30 minuts 

Finalitzat aquests terminis sense reclamació escrita davant el Jurat, ja no hi haurà lloc per a cap 

assificació provisional serà obligatori efectuar un dipòsit 
de 100 euros amb caràcter previ a la reclamació (Art. 30.2 Títol 1 Capítol V Normes genèriques 

timació, l’import es 
destinarà als esportistes de la mateixa especialitat d’aquest campionat preferentment de les 

amb el programa i horari 

És obligació de l’esportista deixar el lloc i zona de pesca completament nets de la brutícia 
qualificarà 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 

Durant la competició, queda prohibit el consum de tabac i begudes alcohòliques, fins i 
tot la tinença d'aquestes ultimes. Aquesta prohibició afecta tota l'estructura federativa 
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 Per a les particularitats de cada especialitat es donarà pr
Reglament de la FEPYC 

Sorteig  
 
El sorteig es realitzarà: 
 

 Amb prou antelació segons el Reglament de la FEPYC, normalment de forma 
presencial. 

 En cas que hi hagi restriccions 
 
Limitacions d'esquers i arts de pesca:
 

 Les establertes per la normativa de pesca vigent i les exposades al Reglament de la 
FEPYC. 

 Les establertes segons l’
 
 
Sistema de puntuació de la prova:
    
Captura i solta mesura de la FEPYC

a. Segons el Reglament de la FEPYC.
 
Desenvolupament del campionat:
 

b. Segons el Reglament de la FEPYC.
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Per a les particularitats de cada especialitat es donarà prioritat al que estableix el 
 

Amb prou antelació segons el Reglament de la FEPYC, normalment de forma 

En cas que hi hagi restriccions Còvid, es podrà realitzar de forma telemàtica.

Limitacions d'esquers i arts de pesca: 

Les establertes per la normativa de pesca vigent i les exposades al Reglament de la 

’escenari de la prova. 

Sistema de puntuació de la prova: 

de la FEPYC 
ons el Reglament de la FEPYC. 

Desenvolupament del campionat: 

Segons el Reglament de la FEPYC. 

 

 

ioritat al que estableix el 

Amb prou antelació segons el Reglament de la FEPYC, normalment de forma 

, es podrà realitzar de forma telemàtica. 

Les establertes per la normativa de pesca vigent i les exposades al Reglament de la 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE

DECLARACIÓ RESPONSABLE I REGISTRE TRAÇABILITAT PER ALS 
PARTICIPANTS EN ACTIVITATS ESPORTIVES

 
D./Dª.:     
 
Telèfon Mòbil : 
 
Declaro sota la meva responsabilitat :
 

1. Que durant els últims 14 dies i fins avui:
 

a. No he presentat cap símptoma compatible amb 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

b. No he donat positiu de 
hagin estat positives.

c. No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de 
Còvid que hagi tingut símptomes propis d'aquesta malaltia.

 
Que en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la 
m'abstindré l'escenari del campionat i no participaré en cap de les activitats 
(entrenaments, competicions, demostracions, etc.) o socials que es puguin desenvolupar. Aix
mateix, informaré del meu estat als responsables de la FCPEC.
 

2. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l'autoritat 
esportiva i accepto complir responsablement i íntegrament les pautes que allí figuren. 
Accepto, igualment, que en cas d'incompliment d'alguna d'elles pugui ser exclòs de les 
activitats esportives i socials i també de l'escenari d'aquestes.

 
3. Que soc conscient de l'obligació d'informar els responsables de les activitats esportives 

i socials quant a l'aparició
mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant qualsevol 
incidència. 

 
I per deixar-ne constància, a l'efecte de poder accedir a l'escenari del campionat i participar en 
les activitats esportives i socials organitzades per la FCPYC, signo la present declaració de 
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta 
declaració. 
 
Signat: 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE ROCA 
 

ARACIÓ RESPONSABLE I REGISTRE TRAÇABILITAT PER ALS 
PARTICIPANTS EN ACTIVITATS ESPORTIVES 

     DNI/NIE: 

Declaro sota la meva responsabilitat : 

Que durant els últims 14 dies i fins avui: 

No he presentat cap símptoma compatible amb Còvid-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No he donat positiu de Còvid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o 

positives. 
No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de 

que hagi tingut símptomes propis d'aquesta malaltia. 

e tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la 
l'escenari del campionat i no participaré en cap de les activitats 

(entrenaments, competicions, demostracions, etc.) o socials que es puguin desenvolupar. Aix
mateix, informaré del meu estat als responsables de la FCPEC. 

Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l'autoritat 
esportiva i accepto complir responsablement i íntegrament les pautes que allí figuren. 

nt, que en cas d'incompliment d'alguna d'elles pugui ser exclòs de les 
activitats esportives i socials i també de l'escenari d'aquestes. 

Que soc conscient de l'obligació d'informar els responsables de les activitats esportives 
i socials quant a l'aparició de qualsevol cas de Còvid-19 en el meu entorn familiar i de 

un contacte estret amb els mateixos responsables davant qualsevol 

ne constància, a l'efecte de poder accedir a l'escenari del campionat i participar en 
vitats esportives i socials organitzades per la FCPYC, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta 

Data i lloc

 

 

ARACIÓ RESPONSABLE I REGISTRE TRAÇABILITAT PER ALS 

19 (febre, tos, dificultat 
infecciós. 

19 ni he conviscut amb persones que siguin o 

No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de 

e tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Còvid-19 
l'escenari del campionat i no participaré en cap de les activitats esportives 

(entrenaments, competicions, demostracions, etc.) o socials que es puguin desenvolupar. Així 

Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l'autoritat 
esportiva i accepto complir responsablement i íntegrament les pautes que allí figuren. 

nt, que en cas d'incompliment d'alguna d'elles pugui ser exclòs de les 

Que soc conscient de l'obligació d'informar els responsables de les activitats esportives 
19 en el meu entorn familiar i de 

un contacte estret amb els mateixos responsables davant qualsevol 

ne constància, a l'efecte de poder accedir a l'escenari del campionat i participar en 
vitats esportives i socials organitzades per la FCPYC, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta 

i lloc 


