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CAMPIONATS DE CATALUNYA 

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. 

FASES DELS CAMPIONATS 

Els campionats tindran fases selectives territorials, siguin provincials o d’altre tipus, si 
hi ha un nombre suficient de participants d’Esport Base o Alt Nivell. 

Els classificats als selectius territorials participaran a la fase final del campionat de 
Catalunya d’Esport Base o Alt Nivell. 

Els selectius i la final d’Alt Nivell s’han de fer abans dels campionats d’Espanya on 
hagin de participar els esportistes classificats o seleccionats. 

D’acord amb la capacitat de l’escenari i el nombre de participants d’Esport Base o Alt 
Nivell, es poden fer els campionats d’Esport Base i d’Alt Nivell al mateix lloc i dia o 
agrupar-los o separar-los segons considerin les Entitats organitzadores. 

Qualsevol esportista pot participar a una o totes les fases classificatòries. 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ECONÒMICA 

L’organització i gestió econòmica correspon a les Entitats de Pescadors, per si 
mateixes o agrupades. 

L’objectiu és l’autofinançament dels campionats i l’ajuda al finançament de les Entitats 
organitzadores i, al seu cas, als esportistes d’Alt Nivell participants als campionats 
d’Espanya. 

Les Entitats organitzadores establiran el preu de les inscripcions. Solament als 
campionats d’Alt Nivell es pot considerar un recàrrec per als campionats d’Espanya. 

Els ingressos de les inscripcions dels esportistes, els patrocinis i altres ingressos 
extraordinaris es faran directament al compte de l’Entitat organitzadora.  

Les despeses aniran a càrrec de les Entitats organitzadores excepte les corresponents 
al Comitè Esportiu. 
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Solament la FCPEC lliurarà les medalles i els diplomes esportius. L’Entitat 
organitzadora o qui aquesta designi (Ajuntaments, patrocinadors, invitats, etc.) lliurarà 
els trofeus, copes, obsequis i la resta de premis. 

COMITÈ ESPORTIU (ABANS ÀREES) 

Supervisarà l’organització i el desenvolupament dels campionats. 

Establirà les bases esportives, farà les classificacions, atendrà les reclamacions dels 
esportistes i lliurarà les medalles. 

Seleccionarà la darrera plaça de la selecció catalana. 

D’acord amb les Societats de cada modalitat pot proposar a l’ACPEC establir o no un 
recàrrec exclusivament sobre les inscripcions dels esportistes d’Alt Nivell i el seu 
repartiment entre tots o una part dels esportistes que participin als campionats 
d’Espanya de la modalitat que es tracti. 

SELECCIÓ CATALANA 

Els tres primers llocs seran sempre els tres primers classificats al Campionat de 
Catalunya. La darrera plaça anirà per selecció del Comitè Esportiu. 

Solament la selecció catalana d’Alt Nivell tindrà dret a xandall o d’altre equipament 
esportiu per representar a Catalunya als campionats d’Espanya. 

President de la FCPEC 
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