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CONVOCATÒRIA 

17 i 18 d’octubre de 2020 
RIU EL CARDENER  

Malagarriga - Cardona 
 
La Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEC) convoca, als esportistes de de la categoria 
Veterans ( 48 anys o més, complerts l’any 2020), al IV CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PESCA AMB 
MOSCA VETERANS. 
 
 

 
 

1. Organitza: Comitè de Salmònids 
2. Escenari.- LL-25 Intensiu Sense Mort de Malagarriga 
3. Lloc de concentració dissabte.  PARADOR DE LA COROMINA 
4. Inscripció / assistència.  

• El Club/Societat de pesca de l’esportista l’inscriurà al programa Play Off. 
• El justificant bancari d’haver fet l’ingrés de l’import de la inscripció s'enviarà per correu electrònic al 

Delegat de Salmònids per wassap 609 23 19 36. 
El termini d'inscripció finalitza el 5 d’octubre.  Preu 30€ x pescador (inclou competició, permís de pesca 
i 2 dinars PICNIC). Transferències a ACPEC. BBVA –IBAN ES71 0182 8163 4102 0158 4262 posa'n: 

• el nom I cognoms del participant 
• Inscripció “Campionat de Catalunya de Pesca amb Mosca Veterans 2020”. 
• Les inscripcions no rebudes en la data indicada s'entendrà que no és del seu interès participar 

en aquest Campionat.  
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
l’informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti seran recollides en un fitxer propietat de la 
FCPEC. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació al 
tractament de les seves dades enviant un correu electrònic a saturfly@hotmail.com. 
 

 
 
Disposar de la llicència Federativa (AN o EB) de la FCPEC. 
Disposar de la llicència de pesca de la Generalitat de Catalunya. 
Acceptar les bases i reglaments que figuren en la convocatòria. 
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. 
 

 
 

Divendres: 
21:00 h Sorteig de dorsals. Es transmetrà en directe per https://www.facebook.com/salmonids.FCPEC. 
Abans del sorteig es difondrà, per part del Comitè Esportiu als participants, un PDF tancat on figuraran les 
rotacions de la competició. Una vegada finalitzada la competició es difondrà la contrasenya del PDF. 
 

Requisits per poder participar 

Horaris 

Organització 

https://g.co/kgs/SFKW34
mailto:saturfly@hotmail.com
https://www.facebook.com/salmonids.FCPEC
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Dissabte: 
07:00h Entrega de pliques i medidors al PARADOR DE LA COROMINA  
07:30h Sortida cap els trams 

 
Horaris Mànigues Matí: 
1ª Màniga 08:15 – 10:15 
2ª Màniga 11:00 – 13:00 
 
13:15 a 13:45 Recollida - entrega de pliques i dinar PICNIC al lloc designat de l’escenari  
 
Horaris Mànigues Tarda: 
3ª Màniga 14:15 – 16:15 
4ª Màniga 17:00 – 19:00 
 
19:30h Recollida de pliques al PARADOR DE LA COROMINA 
 
Diumenge: Mateix horari que dissabte. 
 19:30h recollida de pliques, medidors i senyalització de l’escenari, al exterior del PARADOR DE LA 

COROMINA 
A partir de les 20:00h Classificació i Entrega de Premis en acte privat. 
 
5. Allotjaments suggerits: PENSIÓ CARDENER  , HOSTAL EL VIOLÍ   
6. Contactes: Responsable de la FCPEC. El Delegat del Comitè de Salmònids Satur Tel. 609 23 19 36 
7. Marcatge. Es marcarà per geoestacionament mitjançant l’aplicació “google maps”. A més, a l’entrada 

del riu es posarà el número de tram a l’inici del mateix i, dins del riu, es posarà una cinta d’inici/final de 
tram. 

 
 

1. Normativa . La Competició es regirà per les normes en el següent ordre: 
a. La normativa de l’administració Estatal i Autonómica en relació a la prevenció i actuació davant 

del covid-19. 
b. Protocol de prevenció i actuació d’avant del COVID-19 a observar en la tornada a les 

competicions oficials de salmònids.  
c. Aquesta convocatòria. 
d. La Norma Interna de competicions de Salmònids 2020 de la FCPEC. 
e. El Reglament de Competicions de Pesca Esportiva i Càsting de la FEPyC en tot el que no 

s’oposi a les normes citades anteriorment. 
f. Les Ordres Circulars, especialment la  Nº 29 de la FEPyC. 
g. Norma ZP LL-01. 

2. Premis.  
a. A càrrec de la FCPEC Medalla pels tres primers classificats i Medalla de la UFEC al Campió de 

Catalunya 2020. 
b. A càrrec de STORE FISHER 30€ de descompte en producte de botiga els tres primers classificats 

i un 10% per tots els federats. 
3.  Jurat. El formarà el Delegat de Salmònids i el Jutge anomenat. 

 
 

Bases 

https://g.co/kgs/SFKW34
https://g.co/kgs/SFKW34
https://g.co/kgs/SFKW34
https://g.co/kgs/SFKW34
https://g.co/kgs/qcZWzC
https://g.co/kgs/qcZWzC
https://www.hostalvioli.com/es-es
https://onedrive.live.com/?cid=3DABC40C2567F03F&id=3DABC40C2567F03F%2136560&parId=3DABC40C2567F03F%2134892&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=3DABC40C2567F03F&id=3DABC40C2567F03F%2136560&parId=3DABC40C2567F03F%2134892&o=OneUp
https://fcpec.cat/normativa/
https://drive.google.com/file/d/17WaHZAAv5cWzBph3WGfd5dluPj1yAXU4/view
https://drive.google.com/file/d/1SPwBmqqmbTOr0efKBYKzr5XR0xtldHSh/view
https://prosfservices.com/
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4. Reclamacions 
a. Qualsevol participant podrà presentar reclamació davant el Jurat, estimant aquest si és oportuna o 

no.  
b. Per fer una reclamació es farà prèviament un dipòsit de 100€. En el cas d’estimar-se la reclamació 

es tornarà el dipòsit, en cas contrari es destinarà a ajudes Joventut. 
c. 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 vuit dies abans del 

inici, a l’escenari de la competició, doncs el 9 d’octubre no es pot usar l’escenari. 
6. 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. 

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

inscripcions. El sorteig de dorsals 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. 

8.  Desenvolupament de la competició 
a. Es compondrà de 8 mànigues, quatre de matí i quatre de tarda, d'una durada de pesca efectiva 

per pescador de dues hores cadascuna d'elles. Cada pescador tindrà quatre mànigues efectives 
de pesca en els horaris i l´ordre que el sorteig hagi determinat. 

b. Hi haurà la mitat de trams que d’esportistes, així quan uns pesquin els altres faran de control. 
9. Controls 

a. La reunió del Pescador amb el Control tindrà lloc al costat del senyal que indiqui l’inici del 
tram, aigües a baix, almenys cinc minuts abans de l'inici de la fase, de no ser així el Control 
serà sancionat amb 200 punts en la classificació de la Màniga. Hauran de verificar 
conjuntament els límits d'aquest; l'hora prevista per a l'inici de la prova, en cas de no trobar del 
citat senyal, hauran de requerir a un membre de l'Organització per solucionar-ho, sense iniciar 
la fase en cap concepte sota pena de possible desqualificació de tots dos en aquesta Màniga. 

b. Cada Control acompanyarà al pescador durant tota la màniga a una distància convenient que li 
permeti vigilar el compliment de les normes de competició sense entorpir l'acció de pesca del 
participant. S’haurà de portar la mascareta posada. Desamarà i prendrà la mesura amb el 
seu corresponent arrodoniment o “T” (segons correspongui) de les peces que els presenti 
el pescador dins el salabre i les retornarà vives a l'aigua amb summa delicadesa. 
Immediatament; anotarà la mesura de la peça i l’hora. En cap cas durant les mànigues, el control 
pot transportar els útils de pesca del pescador. 

c. Anirà complimentant la plica durant la duració de la màniga i, amb la finalitat de mantenir el 
control, li farà una foto, una vegada tancada per l’esportista. 

d. Quan un Control sigui responsable de la pèrdua d'una captura, haurà de fer-ho constar en la 
plica i la organització la comptabilitzarà amb la mesura equivalent a la mitjana de les peces 
obtingudes pel pescador en aquesta prova, en el cas de no tenir cap s’aplicarà la mesura mínima 
del Campionat. 

10. Mesura de la truita 
a. Per a aquest Campionat, amb la finalitat de minimitzar la manipulació de les captures de truites 

petites, la mesura mínima establerta per a les captures ha de ser superior a 17 cm., a 
quantificar des de l'extrem anterior del cap fins a la punta de la cua. La resta de captures es 
comptabilitzarà com a  “T”. Una T tindrà el valor de 15 punts.  
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IMPORTANT: S´apuntarà a la plica el cm superior de la mesura de la truita, per exemple una truita de 
17 cm es una “T”, una de17,1 cm s´apuntarà 18 cm, una que faci 18 cm s´apuntarà  18 cm.   
 

b. Els pescadors hauran de presentar totes les seves captures al control dins del salabre que haurà 
d'estar en contacte amb l'aigua en tot moment durant el seu trasllat. Si la captura és 
manifestament inferior al mínim establert, el control després de mullar-se les mans, la desamarà 
dins del salabre i la retornarà a l'aigua amb summa cura, assegurant la seva reanimació. Si tots 
dos, pescador i control, consideren que és procedent mesurar-la perquè determinen que la seva 
dimensió s'aproxima o excedeix a la mesura mínima es procedirà al seu mesurament en la riba, 
extremant la cura en la seva manipulació i retornant-la a l'aigua amb summa cura per part del 
control. 

c. L'objectiu és fer un pas endavant en la pesca conservacionista, tractant de minimitzar la 
manipulació de les captures d'exemplars joves i fràgils i tractant de retornar-los al seu mitjà en 
les millors condicions possibles. 

d. Es prega als participants prenguin les referències pertinents (pam, marques en la xarxa, etc.) 
per a sotmetre al seu mesurament exclusivament als exemplars que superin manifestament la 
referida mesura mínima o que presentin possibilitats de superar-la. 

11. Puntuació.- A cada peça vàlida correspon una puntuació de 100 punts, més els corresponents a la 
seva longitud (de punta a cua), en centímetres elevat al cub i dividit entre 100. Una T tindrà el valor de 
15 punts. 

12. Pliques.- Cada esportista es responsable de la seva plica: 
a. La recolliran del Jutge 
b. La lliuraran al control quan competeixin 
c. Comprovaran que s'ha emplenat correctament per part del control i la tancaran, creuant les 

caselles buides i amb la seva firma. Tutorial per complimentar la plica. 
d. Un cop tancada, no procedirà cap reclamació i la remetrà immediatament al Delegat de la 

FCPEC a través de l'APP WhatsApp, a títol particular. 
e. Els controls faran foto de la plica del pescador i la guardaran per comprovació de dades 
f. En finalitzar la  2ª, 4ª, 6ª i 8ª màniga, l'entregarà físicament al responsable de l'organització. 
g. El temps màxim d’entrega de pliques es de 30 minuts, en cas de retràs es descomptaran 

cent punts per cada minut de retard.  
13. Classificació 

a. La classificació serà per mànigues utilitzant la fórmula (1ª, 2ª) + (3ª, 4ª) + (5ª,6ª) + (7ª,8ª). Es 
a dir, quatre classificacions parcials. 

b. En cas d’empat a punts en les classificacions parcials no es desempatarà, però en la 
classificació final, es desempatarà en primer lloc pel nombre de captures valides (sense contar 
les “T”), en cas de persistir l’empat, per peça mes grossa i finalment per sorteig, el número mes 
baix de dorsal. 

c. Un cop exposada la classificació provisional, es disposarà 30’ per a la seva verificació i possible 
impugnació. 

Material Esportiu.- De conformitat a El Reglament de Competicions de Pesca Esportiva i Càsting de la 
FEPyC.  
Esquers.- Dues mosques com a màxim. 
 
 
 

https://www.facebook.com/salmonids.FCPEC/videos/315740446519738
https://drive.google.com/file/d/17WaHZAAv5cWzBph3WGfd5dluPj1yAXU4/view
https://drive.google.com/file/d/17WaHZAAv5cWzBph3WGfd5dluPj1yAXU4/view
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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 per “wassap” 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 “wassap” 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. 
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. 
2. Suspensió. 

a. Quan la suspensió es produeixi abans de culminar la meitat de l'horari d'una prova, no hi haurà 
lloc a la corresponent classificació. 

b. Si hagués transcorregut almenys la meitat del temps total de la prova, les classificacions amb 
les captures obtingudes fins al moment de la suspensió, seran vàlides. 

c. En cas de suspensió, el Comitè en contacte directe amb els Jutges i controls procurarà que el  
moment de la interrupció de la prova es realitzi de manera simultània per a tots els esportistes, 
en les competicions en les quals sigui possible. Quan això no sigui possible, es tindrà en 
compte l'horari de cada captura que figuri en les pliques, sent anul·lades les peces 
capturades durant el temps en què la prova va estar interrompuda. 

d. Quan la classificació sigui per Mànigues, s'anul·laran les captures en les dues fases de la 
Màniga amb la finalitat d'igualar els temps de competició entre totes dues fases. 

e. S'ha de tenir en compte que en totes les mànigues que formin part d'una mateixa classificació: 
“S'ha de pescar els mateixos minuts i en els mateixos temps. 
 
 

El Pont de Suert a 2 de setembre de 2020 
El delegat del Comitè de Salmònids de la FCPEC 

Satur L. Fagil 
 

Paralització o suspensió 


