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CAMPIONAT DE CATALUNYA MAR COSTA LLANÇAT 

VETERANS ALT NIVELL 2020 
Data: dissabte 10 d’octubre de 2020. Lloc: Platja de Castelldefels 

Informació: Francisco Rodríguez - 619767794 - info@adaipcastelldefels.com 

El Campionat de Catalunya Mar-costa Veterans, està organitzat per la Federació Catalana de Pesca 
esportiva i Càsting (FCPEC) amb la seva realització material a càrrec de la Societat Esportiva de 
Pesca Marítima de Castelldefels (SEPM Castelldefels) 

La Competició es regirà pel 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 

Inscripcions 

Totes les inscripcions dels esportistes es realitzaran a través dels Clubs, mitjançant el programa 
Play Off. Enllaç: https://fcpeic.playoffinformatica.com 

çDes de la pàgina del Club es seleccionen les llicències tramitades, es marca la casella de 
l’esportista que es vol inscriure, al botó Seleccionar opció s’escull Nova inscripció i el campionat 
corresponent, a Observacions anotem l’equip o el club i fem Desar per finalitzar. 

El termini d’inscripcions finalitza a las 20:00 hores del divendres 9 d’octubre de 2020 (No 
s'acceptaran inscripcions fora d'aquest termini). No s'acceptaran inscripcions fora d'aquest termini. 

Per participar és requisit indispensable per als esportistes, haver nascut l’any 1966 o abans, tenir la 
llicència federativa d’Alt Nivell i alguna llicència de pesca marítima vàlida a Catalunya. 

El cost de la participació en aquesta competició es de 75,00 € per esportista. No s'acceptaran 
pagaments en efectiu o que no provinguin directament d'un club.  

Cada club realitzarà l'ingrés total del cost de les inscripcions dels seus esportistes mitjançant 
transferència bancària al següent número de compte del club encarregat de la competició: 

Titular del compte: SEPM Castelldefels 
Compte: ES72 2100 4681 8702 0009 3031 
Concepte: Inscripció CATVET + Nombre del club 

S'ha de remetre al correu electrònic del club encarregat, sepmcastelldefels@hotmail.com, la 
corresponent còpia de la transferència realitzada.  

Un cop verificada les inscripcions i el corresponent pagament de les mateixes, el club organitzador 
remetrà justificant de recepció i conformitat de la documentació rebuda. 
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Un cop realitzada la inscripció i el pagament, en el supòsit de renunciar a participar sigui quina sigui 
la circumstància que el provoqui, comportarà la pèrdua de l'import pagat llevat que es comuniqui a 
l'organització amb una antelació mínima de 72 hores de l’inici del campionat. 

Concentració 

Seu social de la SEPM Castelldefels 
Passeig de la Marina, 267 
08860 Castelldefels 
Enllaç: https://goo.gl/maps/hvuC7M3Me3ob8yRL9 

Delegats dels Clubs 

Els clubs poden nomenar un delegat per vetllar pels interessos dels seus esportistes al que se li 
proporcionarà l’acreditació corresponent així com un lloc de visió preferent quan es realitzin les 
classificacions. 

Trofeus i medalles 

A càrrec de la FCPEC: Medalla als tres primers esportistes classificats del Campionat de Catalunya. 

A càrrec de la SEPM Castelldefels: Trofeu als tres esportistes classificats del Campionat de 
Catalunya. 

Participació en el Campeonato de España Mar-costa Masters 2021 

Hi podran inscriure i participar en el Campeonato de España Mar-costa Masters 2021 corrent amb 
totes les despeses pel seu compte, tots els esportistes participants en aquesta competició per 
rigorós ordre de classificació del Campionat de Catalunya, fins a completar el nombre de places 
assignades a la FCPEC per la FEPYC. 

Subvencions per al Campeonato de España Mar-costa Masters 2021 

A càrrec de la SEPM Castelldefels: Inscripció al Campeonato de España Mar-costa Master 2020, 
en opció A per un import de 375,00 € al Campió de Catalunya d’Alt Nivell Veterans. 

La SEPM Castelldefels, es compromet a la liquidació de les inscripcions i subvencions per als 
esportistes en les quantitats indicades, sempre que la participació total de la competició sigui igual 
o superior de 15 esportistes.  

En cas de menor participació, la SEPM Castelldefels, es reserva el dret a modificar aquestes 
quantitats. 
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PROGRAMA 

Dissabte 10 d’octubre de 2020  

07:30 hores Concentració  

Sorteig (Es realitzarà mitjançant el programa oficial de classificacions de la FEPyC) 

09:00 hores Entrada als llocs de pesca 

10:00 hores Inici 1ª mànega 

14:00 hores Final 1ª mànega 

  Classificació 1ª mànega 

  Canvi de lloc dels esportistes 

16:00 hores Inici 2ª mànega 

20:00 hores Final 2ª mànega 

  Classificació 2ª mànega 

  Classificació FINAL Campionat de Catalunya 

  Entrega de premis i distincions 

En el supòsit que s'hagi de modificar el present programa horari, es comunicarà a tots els 
participants amb antelació. 

MOLT IMPORTATNT 

Donada la situació generada pel COVID-19 s'hauran de respectar totes les indicacions de les 
autoritats sanitàries, sent d'obligat compliment l'ús de màscares, la distància Inter personal 
i la higiene personal, així com qualsevol altra recomanació que s'indiqui o s’implementi a la 
data de celebració d'aquesta competició. 
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BASES 

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 

Mànegues 

La competició es realitzarà en dos mànigues de quatre hores de durada cadascuna. 

Entre mànega i mànega, els esportistes disposaran d’un interval de dues hores per al trasllat als 
llocs de pesca. 

El començament de la mànega es senyalitzarà mitjançant una senyal acústica. La finalització de la 
mateixa es senyalitzarà mitjançant dues senyals acústiques, separades entre si per un interval de 
cinc minuts. 

Desprès de la primera senyal de fi de prova, l’ esportista cessarà immediatament l’activitat de pesca, 
treien la/es línia /es de l’aigua. A la segona senyal acústica de fi de prova totes la/es línia /es hauran 
d’estar fora de l’aigua.  

Paralització o suspensió per tempesta. 

a) Paralització en cas de tempesta, si la tempesta es declara abans o durant l'entrada als llocs. 

No s'autoritza a cap participant a entrar en el seu lloc ni muntar el material; un senyal indicarà 
l'ajornament de la entrada o la parada de la preparació. Si les condicions atmosfèriques ho 
permeten i en els límits de les possibilitats del programa horari, la prova podrà desenvolupar-se 
normalment. 

Si les condicions atmosfèriques no milloren o si el programa horari no ho permetés, la prova 
serà anul·lada. 
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b) Paralització, si la tempesta es declara durant la prova. 

Aturada immediata mitjançant una 1a senyal, posada a resguard dels participants. Si les 
condicions atmosfèriques ho permetessin, es continuaria la prova mitjançant una 2a senyal que 
permetrà als esportistes accedir novament al seu lloc; una 3a senyal als 5 minuts autoritzés la 
represa de la prova. 

En tot cas el campionat es considerarà vàlid sempre que s'hagin pogut celebrar el cinquanta per 
cent de les hores previstes de competició. 

Escenari de pesca 

L'escenari de pesca es dividirà en cinc sectors. 

Els llocs de pesca estaran, degudament senyalitzats i un cop siguin ocupats per l’esportista i 
començada la prova, només es permetrà l’accés a les persones autoritzades per l’Organització.  

Un cop començada la prova, no es permetrà sota cap concepte , lliurar als esportistes material, 
bosses, menjar etc.., en cas de necessitat es sol·licitarà la presencia del control o jutge.  

Controls 

El club responsable de la realització material de la competició proveirà d'un nombre de controls 
suficient per al normal desenvolupament del campionat tenint com a referència la d'un control per a 
un nombre màxim entre cinc i vuit esportistes. 

A aquest efecte la SEPM Castelldefels, atès el gran nombre de controls  necessaris per al correcte 
desenvolupament de la prova, sol·licita la col·laboració dels clubs per proveir aquests controls, sent 
requisit imprescindible el de tenir coneixement de la reglamentació i de les espècies. 

Tots els clubs que vulguin col·laborar aportant controls, hauran de posar-se en contacte amb la 
SEPM Castelldefels. 

Tots els controls i jutges d'aquesta competició rebran de la SEPM Castelldefels, una compensació 
econòmica de 50,00 €  en concepte de dietes i desplaçaments. 

Mesura i control de les captures 

Totes les captures es consideraran vàlides i una vegada mesurades es retornaran a l'aigua en el 
mínim temps possible. 

L'esportista haurà de treure l’ham de la captura de la manera menys lesiva possible per al peix i 
haurà de mantenir la peça viva fins la seva mesura pel que haurà d'estar proveït d'una galleda amb 
aigua i un oxigenador al seu lloc de pesca.  

La no possessió d’aquest elements, comportarà la desqualificació del Campionat. 
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Les captures han de ser mesurades pel jutge o el control assignat. 

En cap cas podrà l'esportista realitzar el mesurament.  

S'autoritza la presència durant el mesurament de delegats de clubs siguin o no del club de 
l'esportista. 

Un cop mesurada la captura, aquesta serà retornada a l'aigua pel control que anotarà l'espècie,  
mida i la puntuació d’aquesta en la fulla de control, la qual una vegada conclosa la màniga serà 
signada conjuntament amb l'esportista a l'efecte de conformitat.  

L'esportista és responsable que es faci correctament totes i cadascuna de les anotacions de les 
captures obtingudes pel que una vegada conformada la còpia, aquesta serà l'únic document vàlid 
per al Jurat de la prova 

L'esportista rebrà del control una còpia de la mateixa. 

Norma d’anotació de captures 

S'anotarà la mida de cada peça en la fulla de control de captures, com a número sencer, rebutjant 
els decimals si n'hi ha, utilitzant la fórmula de l'arrodoniment quan superi els 11 cms.  

D'1 a 9 mil·límetres = Nombre superior 
Exemples: 21,1 cms. = 22 cms. 21,4 cm. = 22 cms. 21,8 cm. = 22 cms. 
Sempre a l’alça. 

Excepcions: 

Les ratlles i similars estan prohibides 

Les espècies que la seva morfologia siguin anguiliformes (serps, lirons, anguiles, congres, etc.) 
s'aplicarà la columna nº15. 

En cas de discrepància entre el mesurament realitzat pel control i l'esportista, se sol·licitarà la 
presència del jutge que dictaminarà la mesura final. 

MATERIAL ESPORTIU 

Esquers 

Seran de lliure elecció de l'esportista. 

A tenir en compte: 
Queda totalment prohibit la possessió i ús d'atraients olorosos. 
No és permès el bromeig de les aigües. 
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Hams 

Mida mínima de 5 mm. d’ample total. 

Important: Si durant el transcurs de les mànegues, el control assignat tingués dubte de 
la mesura de l'ham utilitzat per un esportista, podrà revisar-lo i en el cas que aquest no 
tingués la mida mínima, el retirarà i ho comunicarà al jutge  

Els esportistes no poden estar en possessió en els llocs de pesca d'hams amb 
una obertura inferior a 5 mm d'ample total, qui infringeixi aquesta norma serà 
desqualificat de la mànega i si fos reincident la desqualificació arribarà a tot el 
campionat. 

Línies i baixos de línia  

Línies: Lliures tant en diàmetre com en la seva composició excepte metàl·liques. Està prohibit l'ús 
de flotadors en la línia. 

Baixos de línia: Són lliures en diàmetre i composició. Podran anar proveïts d'un màxim de tres hams 
simples. La seva longitud no ha d'excedir a la de la canya. 

Es permet: 

a) Tenir disposats i proveïts d'esquer quants baixos de línia es considerin necessaris. 

b) Utilitzar, sempre fora de l'ham, elements atraients, o brillants, com perles flotants o no, 
peces fluorescents, etc. 

c) La utilització d'un màxim de 3 perles flotants en cada baix de línia i la dimensió màxima 
de cadascuna d'elles sigui de 15 mm. 

d) L'ús de fil elàstic per fixar l'esquer natural a l'ham. 

No es permet l'ús o tinença d'elements olorosos. En cas de dubte podran obtenir mostres per 
sotmetre-les a una anàlisi posterior. 

Canyes 

S'autoritzaran dues canyes. 

Les canyes autoritzades seran d'una longitud màxima de cinc metres, amb almenys QUATRE 
anelles en el seu muntatge. 

S'autoritza l'ús de canyes amb anelles interiors. 

Les canyes de reserva, poden estar muntades fins al mosquetó de la línia. Han de situar-se sempre 
allunyades de la riba i apuntant en direcció contrària al mar. 
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Rodets 

Rodets: D'ús opcional ja sigui manual o automàtic, de bobina fixa o giratòria 

Pesos i ploms 

El seu pes serà discrecional en funció del vent i el corrent i en les condicions més favorables amb 
un pes mínim de 50 gr. però en cap cas s'admetrà que la deriva per corrent o vent molesti als 
participants contigus envaint el seu lloc de pesca; per això, en condicions atmosfèriques extremes 
s'exigeix l'ús de llastos més pesats o amb grapes.  

MEDI AMBIENT 

Els esportistes tindran cura al màxim de la neteja del seu lloc de pesca, està prohibit tirar qualsevol 
tipus de escombraries o abocaments contaminants a la sorra, les aigües i el seu entorn. Abans 
d'abandonar el lloc de pesca en finalitzar la prova, el lloc ha de quedar sense cap tipus 
d'escombraries ja siguin pròpies, d'un altre esportista o que ja estiguessin allà. La infracció a aquesta 
norma podrà donar lloc a la desqualificació de l'esportista. 

MODIFICACIONS 

L'organitzador es reserva el dret a modificar els conceptes establerts en els apartats de programa 
horari, així com les quantitats estipulades en conceptes de premis a càrrec de l'organitzador si 
alguna causa ho justifiqués. 

Qualsevol modificació serà comunicada a tots els participants abans del començament de la 
competició. 

 

mailto:comunicacio@fcpec.cat
http://www.fcpec.cat/
t.me/FCPEC


 

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting 

Comitè esportiu de Mar Costa 

 

 
 


