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MESURES COVID 

Per participar al campionat és obligatori complir les mesures de contenció de la Covid-19 
vigents en el moment de la realització del campionat. 
 
PARTICIPACIÓ  
Places disponibles: 44 en total (40 per individual/clubs + 4 alt nivell), en les 40 places 
individuals, tindran prioritat les inscripcions de joventut 
Podran inscriure’s participants de tots els Clubs  de Pesca de la Federació Catalana que van 
celebrar concursos socials 2021 d’embarcació fondejada, que tinguin un mínim de 15 llicències 
l'any 2021 i que compleixin els requisits establerts com entitat registrada de la FCPEIC. 
En cas de superar la previsió de places posades a disposició del campionat (40+ 4), s’utilitzarà la 
formula de prorrateig per llicències federatives de l’any 2021.  
Tots els esportistes , hauran de presentar la llicència federativa d’alt nivell i la llicència de pesca 
en vigor  
 
INFORMACIÓ  
Club de Pesca Mar Sport: secretaria@mar-sport.com. 
Federació Catalana de Pesca esportiva i Casting: Pedro Terol embarcacio@fcpec.cat 

INSCRIPCIONS 

El preu de la inscripció en concepte de lloguer d'embarcacions, esmorzars i dinars:  

• Individual sènior  100€  

• U-21 30€  

• Clubs gratuïta. 

El pagament haurà de fer-se per transferència indicant nom del club, nombre de inscrits i 
"Campionat Catalunya" al compte ES89 2100 4869 7422 0011 1733, una vegada efectuat el 
pagament s'enviés justificant del mateix a l'adreça electrònica:  secretaria@mar-sport.com 
 
El període de preinscripció finalitzarà a les 20h del dia 15 de Octubre del 2022. 
En cas de superar el nombre d'inscripcions, es farà un prorrateig la confirmació d’inscripció 
definitiva es donarà el 17 de Octubre. 
  
Totes les inscripcions dels esportistes individual, joventut o club  las farà el club al que 
pertanyen els esportistes mitjançant el programa Play Off, Enllaç: 
https://fcpeic.playoffinformatica.com 
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No seran vàlides les inscripcions fetes fora del programa Play Off  

INSCRIPCIONS INDIVIDUALS: Des de la fitxa del Club a la barra superior es seleccionen les 

Llicències/Tramitades. Es marca a l’esquerra la casella de l’esportista que es vol inscriure. Al 

botó Accions–Seleccionar opció s’escull Nova inscripció i el campionat Individual o Juvenil que 

correspongui. Finalment es fa Desar i ja està inscrit l‘esportista. 

INSCRIPCIÓ EQUIPS: Des de la fitxa del Club a la barra superior es seleccionen les 

Llicències/Tramitades. Es marquen a l’esquerra les caselles dels esportistes (4 per als Clubs o 

Equips) i si és el cas també del reserva (fins a 2 per Clubs o Equips) que es vol inscriure. Al botó 

Accions–Seleccionar opció s’escull Crear Conjunt. A la pantalla següent es pot posar el nom de 

l’equip (per defecte surt el nom del Club) i també Delegat si es vol. 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 el conjunt 

primer amb els esportistes que hi hagi del Club que fa la inscripció i després, a la mateixa 

pantalla on figura el conjunt, es poden anar afegint els esportistes i reserves d’altres Clubs 

ficant a la casella de “Codi” el seu codi de federativa. 

 

INSCRIPCIÓ RESERVES: Per participar al campionat d’Espanya és condició indispensable haver 

participat en el campionat de Catalunya de l’especialitat. Es pot inscriure sense cost com a 

reserva fins a 2 esportistes d’Alt Nivell del vostre equip per tal de, en cas de baixa, substituir en 

el campionat d’Espanya a algú dels components de l’equip original.  

Per participar és requisit indispensable estar en possessió de la llicència federativa anual d’Alt 

Nivell. 

EDATS I OPCIONS DE PARTICIPACIÓ EN CATEGORIA JUVENIL 

L’edat límit per a la participació en la categoria Juvenil és de 21 anys inclòs, es a dir nascuts a 

partir de l’any 2001 inclòs. 

D’acord amb el Reglament de la FEPYC i les seves modificacions, un participant Juvenil pot 

participar igualment a la categoria superior (individual) i entrar en la seva classificació a més de 

la pròpia de Juvenil. Igualment per al campionat d’Espanya. 

En aquest cas haurà de inscriure’s igualment al programa Play Off en la categoria Individual a 

més de la categoria Juvenil i pagar la quota corresponent a tots dos campionats 

mailto:comunicacio@fcpec.cat
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Si un participant Juvenil que sigui Alt Nivell de la FEPYC aconsegueix l’Alt Nivell de la categoria 

superior en un campionat d’Espanya i la perd un altre any, no recuperarà la categoria Alt Nivell 

que tenia a Joventut. 

Les Classificacions seran:  individual , Clubs i U21 
 
Participació en el "Campeonato de España"  
 
INDIVIDUAL: 
Els tres (3) primers classificats individuals, mes un quart designat per el comitè de embarcació , 
tindran dret a participar en el proper “Campeonato de España 2023" subvencionats per la 
Federació Catalana amb mòdul "A". 
També podran participar en el "Campeonato de España" sense subvenció de la Federació 
Catalana, el nombre de placés que nos assignes la Federación Española de Pesca y Casting.  
 
CLUBS:  Els participants que vulguin participar en el “Campeonato de España  Clubs” ho faran a 
càrrec seu. 
 
U 21: Tots els participants podran participar en el “Campeonato de España U21” i seran 
subvencionats per la Federació Catalana de pesca y Casting. 

TROFEUS 

A càrrec de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting: 
• Medalles per al tres primes classificats, Campió, Subcampió i Tercer Classificat.  

A càrrec de Club que realitza el campionat: 
• Trofeu al 1r,. 2n., i 3r. classificat  

JURAT 

El jurat estarà compost per: 

• 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 la competició es realitzi sota les regles del Reglament de 

Competicions de la Federación Española de Pesca i Casting vigent i les normes establertes en la 

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

competició. 

mailto:comunicacio@fcpec.cat
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PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDI AMBIENT 

És obligació dels esportistes deixar els llocs i zones 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. 

BASES 

Les normes aplicables per aquesta competició son: 

• Reglament de Competicions de la Federación Española de Pesca y Casting vigent i les 

seves modificacions  

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

• Modificacions: https://www.fepyc.es/circulares-de-acuerdos-deportivos 

• Bases generals de competició del Comitè Esportiu d’Embarcació 

• Legislació vigent en matèria de pesca esportiva a Catalunya. 

 

19:00 20:00 Reunió de capitans i sorteig de ambarcaciones

Lliurament material

Embarcament

Sortida per bocana

Inici 1ª maniga

Final 1ª maniga

arribada a port i canvi d'embarcacions

Sortida per bocana

Inici 2ª maniga

Final 2ª maniga

Arribada a port

còmput de puntuacions

Sopar, Proclamacio Campions i entrega de premis

8:30

16:30

Divendres  21 d'Octubre

Reunió de capitans, serà presencial y per videoconferència

Dissabte 22 d'Octubre

7:45

8:00

7:00

13:30

12:00

17:00

17:15

18:00

13:00

11:30
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1. Zona de pesca. hauran dues zones de pesca, una per a cada màniga, les zones de pesca 
s'informaran en la reunió de pescadors 

2. Mànegues. es realitzaran dues mànegues de 3 hores cadascuna, finalitzada cada mànega les 
embarcacions tornaran a port per a descarregar les captures. 
Els pescadors hauran de netejar el seu lloc de pesca sobretot la regala que és punt de major 
contacte, després procediran al canvi d'embarcació tenint el mínim contacte possible amb 
la resta de participants. 

 
3. Captures. Normes captura i solta. 

 
4. Puntuació. La puntuació de les captures s'informés en la reunió de capitans 

 
5. Hams. Amb una mesura mínima de 7mm d’ample. 

 
6. l'esquer, serà obligatòriament llagostí i calamar, sense limitació de quantitat.   

 
7. Calaixos, Les mesures màximes dels calaixos a introduir en la embarcació seran de :  

• 40 cm ample x 50 cm de fons.  
(EXCEPCIONALMENT EN AQUEST CAMPIONAT ES ADMETRAN LES CAIXES O MOTXILLES ACTUALS)  
 
8. Canyes, En l'embarcació només es podran introduir com a màxim TRES canyes de les quals. Només 

una podrà estar en acció de pesca.  
 
9. Oxigenador, Tots els esportistes hauran de portar una galleda proveïda de oxigenador. Galleda de 

17 litres com a mínim 
 

10. Classificacions. Les classificacions provisionals 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.  
 

11. Reclamacions. Quant a les incidències de la competició, es podran presentar reclamacions 
per escrit dins del termini màxim de 30 minuts desprès de la arribada a port. Quant a les 
classificacions, es podran presentar reclamacions per escrit durant els 30 minuts 
d’exposició de les classificacions provisionals. 
Per efectuar una reclamació sobre la classificació provisional 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 Embarcació Joventut.  

12. Acceptació tàcita. La inscripció en el campionat implica l’acceptació d’aquestes normes. 
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13. Canvis. El Club que realitza el campionat, per qüestions tècniques, de climatologia o 
logístiques, es reserva el dret de canviar els horaris establerts així com els llocs de 
competició. 

14. Suspensió. En cas de climatologia adversa, si alguna mànega es tingués de suspendre i 
s’hagués superat la meitat del temps, es considerarà vàlida. 

15. Desqualificacions. Incomplir les normes de seguretat, o l’incompliment de les bases 
reguladores del campionat, suposarà la desqualificació immediata d’aquest 
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