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CONVOCATÒRIA 
 

9 i 10 de febrer de 2019 
BELLPUIG 

 
La Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEC) convoca, als esportistes federats de totes 

les categories (absolut, veterans, joventut i dames), al III Campionat de Catalunya Mosca Llac (2019). 
 
 

 
 

SOCIETATS DE PESCADORS ESPORTIUS DE BELLPUIG i D’ANGLES 
1. Escenari.- Llac de Bellpuig 
2. Lloc de concentració prèvia. Llac de Bellpuig a les 07:45 del 9 de febrer de 2019.  
3. Inscripció / assistència. Es realitzaran obligatòriament amb el justificant bancari d’haver fet l’ingrés de 

l’import de la inscripció i la llicencia Federativa 2019.  
S'enviarà a la "SPEAC de Anglès” mailto: santiblanes@gmail.com i de CC al Delegat de Salmònids mailto: 
saturfly@hotmail.com o wassap.  
El termini d'inscripció finalitza el 31 de gener 2019. 
Preu 60 € x pescador (inclou Inscripció Campionat, Dinar de Dissabte al Llac i Dinar de cloenda de 
Diumenge al Restaurant) –Transferències a Banc SPEAC ANGLES I COMARCA – BSAB ESBB IBAN 
ES78 0081 0222 6500 0123 3326 posa'n el nom del participant i “inscripció III CNAT CATALUNYA 
LLAC”. 
 Les inscripcions no rebudes en la data indicada s'entendrà que no és del seu interès participar en aquest 
Campionat. 
 

 
 

1. Disposar de llicència Federativa de la FCPEC o de pesca recreativa 2019. 
2. Disposar de la llicència de pesca de la Generalitat de Catalunya 2019. 
3. Acceptar les bases i reglaments que figuren en la convocatòria. 
4. Cedir els possibles drets d'imatge de forma gratuïta, i que aquests puguin ser publicades a efectes 

merament informatius i esportius, en qualsevol format escrit, audiovisual, web i xarxes socials. 
5. Autoritzar a l'organització i a la FCPEC, a l’ús de les dades personals exposades en el butlletí 

d’inscripció, amb l'únic fi dels derivats de la realització del campionat referit, no atorgant el seu 
consentiment  per la divulgació a estaments o particulars aliens, excepte nom i cognoms. 

 
 
 
 
 
 
 

Organització 

Requisits per poder participar 

mailto:santiblanes@gmail.com
mailto:saturfly@hotmail.com
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1. Horari 

DISSABTE 9 FEBRER DIUMENGE 10 FEBRER 
08:30 – 09:10 08:30 – 09:10 
9:20 – 10:00 9:20 – 10:00 
10:10 – 10:50 10:10 – 10:50 
11:00 – 11:40 11:00 – 11:40 
11:50 – 12: 30 11:50 – 12: 30 

DINAR 12:40 – 13:20 
13:30 - 14:10 DINAR DE CLOENDA 
14:20 - 15:00  
15:10 - 15:50  
16:00 - 16:40  
16:50 - 17:30  

  
2. Allotjament. Hotel Stop - Carretera Nacional II Km 494, Bellpuig. Telf.: (+34) 973 32 08 65 
3. Responsable de la Organització. Santi Gallego Tel. 606 86 46 50  
4. Responsable de la FCPEC. El Delegat del Comitè de Salmònids Satur L. Fagil Tel. 609 23 19 36 

 
 

 
 

1. Normativa. La Competició es regirà per: 
a. El Reglament de Competicions de Pesca Esportiva i Càsting de la FEPyC. 
b. La Norma Interna de competicions 2019 del Comitè de Salmònids de la FCPEC 
c. Aquesta convocatòria. 

2. Premis.  
a. Medalla pels tres primers classificats 
b.  Els tres primers classificats formaran part de la Selecció Catalana en el Campeonato de España 

2018. 
c. A partir del quart lloc, el dret a participar en el Campeonato de España 2018, si hi ha places. 

3. Jurat. El formarà el Delegat de Salmònids, el President de la SPE de Bellpuig i el Jutge anomenat per 
aquest campionat. 

4. Reclamacions i impugnacions  
a. Qualsevol participant podrà presentar reclamació davant el Jutge, estimant aquest si és oportuna 

o no.  
b. En qualsevol cas, si l'esportista seguís entenent que disposa d'arguments i que el jurat no els ha 

tingut en compte, pot impugnar la prova o la competició sencera lliurant el corresponent escrit 
amb les seves al·legacions i un dipòsit,  per un import que serà el preu d'una federativa d’Alt Nivell 
en curs. En cas d'estimar-se la reclamació l'import serà retornat, en cas contrari es destinarà a 
d’espesses de la categoria Joventut. 

c. La resolució de la impugnació la resoldrà el Comitè Esportiu de Salmònids de la FCPEC i, si 
s’escau, el Consell Superior d'Esports de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de poder 
assistir als tribunals que l'impugnant consideri oportú. 

d. Encara en cas d'impugnació, la prova i/o competició seguirà el seu horari i finalització establerts 
a les bases. 

5. Entrenaments.- Els esportistes participants en el campionat no podran entrenar dos dies abans del 

Horaris, allotjament i contactes 

Bases 
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inici, a l’escenari de la competició, doncs el dijous 7 de febrer ja no es pot usar l’escenari. 
6. Consum de Tabac.- Es prohibeix el consum de tabac en el transcurs de totes les competicions oficials, 

des de l'entrada en els trams fins al final de la prova, establint les corresponents sancions, si escau, pels 
qui ho incompleixin. 

7. Neteja.- Els esportistes cuidaran al màxim la neteja del seu tram de pesca, prohibint-se llançar qualsevol 
tipus d'escombraries o abocaments contaminants a les aigües i el seu entorn. La infracció a aquesta 
norma podrà donar lloc a la desqualificació de l'esportista. 

8. Sorteig  
a. La prova es realitzarà en tants trams com la organització determini al tancament de les 

inscripcions. El sorteig es farà a la concentració prèvia i amb el suficient temps perquè els 
participants puguin accedir al seu lloc i col·locar el seu material de pesca.  

b. El sorteig serà aleatori, no podent coincidir en el mateix tram de pesca en les diferents mànigues. 
9.  Desenvolupament de la competició 

a. Es compondrà de 16 mànigues, d'una durada de  pesca efectiva  per pescador   de 40 minuts 
cadascuna d'elles. Cada pescador tindrà 16 mànigues efectives de pesca en els horaris i l´ordre 
que el sorteig hagi determinat. 

b. Es obligatori assistir als actes protocol·laris d’entrega de premis al considerar-se part de la 
competició.  Solament en cas de justificació davant el Jurat, el Delegat de Salmònids podrà 
autoritzar absència. 

10. Controls. Els esportistes participants. 
11. Mesura de la truita. Per a aquest Campionat, 40 cm. 
12. Sistema de puntuació de captures.  

a. Fins a 40 cm s´apuntarà una “T” que tindrà un valor de una truita de 30 cm. 
b. A partir de 40 cm s´apuntarà la mida superior arrodonint els cm. 

13. Pliques.- Cada esportista es responsable de la seva plica: 
a. La recolliran de l'organització 
b. La lliuraran al control que serà l’esportista que ocupi el tram anterior. 
c. Comprovaran que s’ha emplenat correctament per part del control i la tancaran amb la seva firma. 
d. Un cop tancada, la remetrà immediatament al Delegat de la FCPEC a través de l’APP Wasap, a 

títol particular. 
e. En finalitzar, l'entregarà físicament al responsable de l'organització.  

14. Classificació 
a. La classificació serà per mànigues.  
b. En cas d’empat a punts, es desempatarà en primer lloc pel nombre de captures, en cas de persistir 

l’empat, per peça mes grossa i finalment per sorteig, es a dir, pel número mes baix de dorsal. 
c. L’organització exposarà la classificació, en la que cada esportista tindrà una puntuació per lloc 

obtingut, del 1 al número total de participants, via wassap. L’exposició serà de 30 minuts, per la 
seva verificació i possibles modificacions d’errors.  

15. Material Esportiu 
c. Canyes. Seran de lliure utilització sense excedir de 366 cm. (12 peus) de longitud. Els 

competidors podran tenir canyes de recanvi, però solament una en acció de pesca. Els 
competidors seran responsables de portar i protegir el seu propi equip. 

d. Salabre. Es permet un de un màxim 3 metres de longitud. 
e. Carrets. De bobina giratòria i recollida manual o automàtica. 
f. Línies. Cua de rata de qualsevol composició amb un diàmetre mínim inclòs recobriment de 0,55 

mil·límetres. Les cues de rata hauran de tenir una longitud mínima de 22 metres. 
i. Es permet: 

1. L'ús de línies flotants i d'enfonsament. 
2. Al final de la línia es permet un sol bucle (llaçada) d'una longitud màxima de 10 cm 

per connectar el baix de línia. 
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ii. No es permet: 
1. Els caps disparadors o llançadors. 
2. Afegir pesos i dispositius o matèries flotants suplementàries a les línies. 
3. L'ús de línies de cos plomejades. 

g. Baixos de línia. De monofilament amb una longitud màxima de dues vegades la longitud de la 
canya utilitzada. 

i. Els baixos de línia poden ser nuats de diferents diàmetres, sempre decreixents cap avall. 
ii. La distància mínima entre nusos del baix de línia serà de 30 cm. 
iii. Els baixos de línia no poden tenir elements addicionals adherits al mateix a excepció de 

les derivacions que suportin els esquers. 
1. Es permet: Un màxim de 3 micro anelles rígides (metàl·liques o de material 

indeformable) d'un diàmetre exterior màxim de 3 mm. 
2. No es permet: Afegir al baix de línia elements de flotació o enfonsament.  

h. Esquers 
i.  Mosques artificials flotants o enfonsades, muntades sobre hams simples. 
ii. Tots els hams han d'estar connectats directament al baix de línia. Les derivacions d'unió 

dels hams al baix de línia tindran una longitud mínima de 5 cm i hauran d'estar lligats de 
manera que no es puguin lliscar sobre el mateix. 

1. Es permet: 
a. Mosques llastrades, sempre que el pes s'amagui dins del revestiment 

i que aquest no podrà excedir de la corba de l'ham. 
b. Un sol adorn visible, que mesuri com a màxim 4 mm en la seva 

dimensió màxima. 
c. Un màxim de tres mosques que han d'estar a una distància mínima 

entre elles de 50 cm mesures d'ull a ull, penjant lliurement. 
2. No es permet: 

d. Les que desprenguin colorants o olors. 
e. Hams amb arpó o que aquest no hagi estat totalment inutilitzat, sense 

sortints, de manera que no ofereixi cap resistència al desamat. 
f. Les mosques el cos de les quals estigui modelat de plàstic, goma o 

silicona i les imitacions de cucs amb aquests materials. 
 

 
 

1. Paralització en cas de tempesta 
a. Si la tempesta es declara abans o durant l'entrada als trams 

i. No s'autoritza a cap participant a entrar en el seu tram ni muntar el material 
ii. Un avis acústic indicarà l'ajornament de l'entrada o la parada de la preparació. 
iii. Si les condicions atmosfèriques ho permeten i en els límits de les possibilitats del 

programa horari, la prova podrà desenvolupar-se normalment. 
iv. Si les condicions atmosfèriques no milloren o si el programa horari no ho permetés, la 

prova serià anul·lada. 
b. Si la tempesta es declara durant la prova 

i. Es procedirà a avisar mitjançant una avís per acústic de la suspensió de la prova. 
ii. Tots els participants han d'aturar l'acció de pesca, sent motiu de desqualificació el seu 

incompliment i no podrà entrar ningú aliè a la competició al lloc de l'esportista. 
iii. Els controls avisaran als esportistes i assenyalaran a la plica l’hora de l’aturada. 
iv. Si les condicions ho permeten i en els límits de les possibilitats del programa horari, la 

prova podrà desenvolupar-se normalment, avisant amb una nova senyal acústic. 

Paralització o suspensió 
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v. Si les condicions no permetessin la seva represa, la prova seria retardada, ajornada o 
definitivament anul·lada. 

vi. En tot cas la prova serà vàlida un cop transcorregut + del 50 % del temps efectiu de la 
mateixa. 

 
El President del Comitè de Salmònids de la FCPEC 

 
Satur L. Fagil 
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