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CAMPIONAT DE CATALUNYA
AIGUA DOLÇA FLOTADOR
DAMES 2020-2021
Dates :
Lloc :
Sectors:

17 i 18 d’octubre de 2020.
Vilert-Esponellà.
Riu Fluvià. ZPC FU-03 Vilert-Esponellà.

PROGRAMA
Dissabte 17 d’octubre
10:00 h.

Sorteig.

11:00 h.

PRIMERA SENYAL. Entrada als llocs.

12:00 h.

SEGONA SENYAL. Control d’esquers i farines.

12:50 h.

TERCERA SENYAL. Grumeig intensiu.

13:00 h.

QUARTA SENYAL. Inici competició.

16:55 h.

CINQUENA SENYAL. Preavís fi competició.

17:00 h.

SISENA SENYAL. Fi competició.

Diumenge 18 d’octubre
07:15 h.

Sorteig.

08:00 h.

PRIMERA SENYAL. Entrada als llocs.

09:00 h.

SEGONA SENYAL. Control d’esquers i farines.

09:50 h.

TERCERA SENYAL. Grumeig intensiu.

10:00 h.

QUARTA SENYAL. Inici competició.

13:55 h.

CINQUENA SENYAL. Preavís fi competició.

14:00 h.

SISENA SENYAL. Fi competició.

15:30 h.

Publicació de la classificació
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Inscripcions
Les inscripcions es poden realitzar a través dels Clubs, mitjançant el programa Play Off.
Enllaç: https://fcpeic.playoffinformatica.com/
Des 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 es pot anotar qualsevol circumstància i es fa Desar per finalitzar.
Les inscripcions a traves del Delegat es poden fer per correu electrònic a l’adreça:
lacasadelpescador@hotmail.es
La data límit és el dissabte 10 d’octubre de 2020 a les 20:00 hores.
Per participar és imprescindible tenir la llicència federativa d’Alt Nivell de l’any 2020.
Sorteig
Es farà un sorteig pur per cada una de les fases entre tots els participants.
Cap esportista podrà repetir “punta”.
Canyes
UNA canya amb carret o no, d’una longitud màxima de 11,50 m.
Límits d’esquers i farines per fase
Asticot i similars:
Vers de vase i fouillie:
Farines, terres, pedres, blat de moro i llavors:
No estan permesos els esquers que es puguin
mena d’esquer artificial.

3 litres.
½ litre. (inclòs dins els 3 litres).
17 litres.
amassar (pa, massilles, etc.), ni tampoc cap

Classificacions
La puntuació serà d’un punt per gram.
En el cas de captures que pesin 0 grams, es considerarà un punt per peça.
S’establirà una classificació independent per cada sector.
Classificació per Sectors: S’establirà per ordre de major a menor puntuació obtinguda. En cas
d’empat a punts (pes) en un mateix sector, els esportistes afectats tindran la mitjana
aritmètica dels llocs obtinguts. Els esportistes sense captures obtindran un número de lloc
igual a la mitjana de tots els llocs sense captures en el mateix sector.
Classificació final individual: S’establirà per la suma dels llocs obtinguts per cada participant
les diferents fases de que consta la competició, classificant-se de menor a major suma
llocs. En cas d’empat entre 2 o més esportistes, serà primer el que tingui un major numero
punts (pes) total en la suma de les fases. Si segueix l’empat, serà primer el que tingui
major numero de punts (pes) en una de les fases de la competició.
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Desenvolupament de la competició
Els llocs de pesca estaran degudament marcats i un cop ocupats per l’esportista i començada
la competició, tant sols s’hi permetrà l’accés al control o persona autoritzada.
Un cop fet el sorteig i repartida la documentació, es marxarà cap a les pesqueres. Al arribar,
l’esportista podrà introduir tot el seu equipament dins de la zona especifica i es retirarà fins a
escoltar la senyal d’entrada (primer clàxon).
El material (canyes, plataformes etc..) no podrà ser muntat fora del lloc de pesca, ni introduït
muntat. Tampoc es podran introduir farines preparades en boles. Però sí es podran barrejar i
mullar les farines fora del lloc de pesca abans de la senyal d’entrada.
A partir de la senyal d’entrada en els llocs de pesca, l’esportista podrà entrar en el lloc i
començar preparar tot el material, però ja no podrà rebre cap ajuda.
D’acord amb el reglament internacional, estarà permès subministrar als esportistes qualsevol
tram de canya trencat, sempre i quant es realitzi per part del corresponent control o per algun
membre de l’organització de la competició, Comitè o Jurat.
Tot esportista pot utilitzar l’espai assignat com millor vulgui, però no podrà grumejar ni pescar
fora dels límits del seu lloc o prolongació imaginaria dels mateixos.
A l’esportista no li està permesa la utilització d’auriculars, talkies ni cap mena de sonda
electrònica.
La duració de cada fase serà de quatre hores, des de la senyal d’inici (quart clàxon) fins la
senyal de fi (sisè clàxon).
Des de la primera senyal “entrada en el llocs de pesca”, els esportistes disposaran de 120
minuts de temps per preparar tot el material.
Aproximadament 60 minuts després de l’entrada als llocs, a la segona senyal “control de
grumeig i esquers”, els controls del sector passaran per revisar-los, que ja hauran d’estar a
punt, i que en cas de dubte podran mesurar. Es recomana presentar els esquers vius en pots
de mesures oficials.
Les farines es presentaran mullades, barrejades i tamisades. Un cop verificades, ja no es
podran passar pel tamís ni utilitzar el trepant per barrejar-les, i només es podran mullar usant
adequadament el vaporitzador.
A la tercera senyal “grumeig intensiu”, els esportistes podran grumejar de forma intensiva.
A la quarta senyal “inici de la competició”, començarà la prova. A partir d’aquesta senyal, la
canya utilitzada per fer el manteniment es considera en acció de pesca.
La cinquena senyal, indica la proximitat de la fi de la prova. S’indica cinc minuts abans del
final.
La sisena senyal indica el final de la competició. Desprès d’aquesta senyal no serà vàlida cap
captura que no es trobi fora de l’aigua.

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Adreça postal: Apartat de Correus núm. 2 – 25520 El Pont de Suert
Seu social: Rambla de Guipúscoa, 23-25, 3r F – 08018 Barcelona
656 745 770 – comunicacio@fcpec.cat – www.fcpec.cat – Telegram t.me/FCPEC

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting

Comitè esportiu d’Aigua Dolça Flotador

Un cop acabada l’acció de pesca, l’esportista. tingui o no captures, romandrà en el seu lloc de
pesca sense manipular els peixos, fins que l’equip de pesatge o els jutges es facin càrrec de la
documentació, pesin les peces, que l’esportista tornarà a l’aigua amb la màxima cura possible
just després de ser pesades, i posteriorment demanin la firma de conformitat de l’esportista.
La presentació de captures mortes o que el seu estat denoti mala conservació, implicarà la
deducció del pes del total obtingut.
Per tot allò no recollit en aquestes bases, qualsevol decisió serà atesa d’acord amb el
“Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva de la Federación Española de Pesca y
Casting”.
MEDI AMBIENT
És obligació dels esportistes deixar els llocs 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.
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PROTOCOL GENERAL DE PREVENCIÓ I
ACTUACIÓ EN FRONT EL COVID-19
PER LA SEVA APLICACIÓ A LES
COMPETICIONS DE PESCA
LES CONVOCATÒRIES
Les convocatòries es faran a través de mitjans digitals.

DESPLAÇAMENTS
Els desplaçaments de pesca es faran sempre amb un turisme i s'extremaran les
mesures d'higiene en el vehicle. s’evitarà que viatgin mes d’una persona per cada fila
de seients i es mantindrà la major distancia possible. Ús de la mascareta obligatori.

PUNTS DE TROBADA DELS PESCADORS
El punt de trobada serà sempre un espai obert a on es pugui mantenir la distancia de
seguretat entre els participants.

DISTANCIAMENT SOCIAL
Totes les proves es desenvoluparan en escenaris de pesca a l'aire lliure. Els pescadors
mantindran una distancia mínima de 10 metres i romandran sols en el seu punt de
pesca durant tota la competició.

SORTEIG DE LES PESQUERES (Supeditat a que sigui possible
per llei la reunió de mes de 10 persones, sinó ens caldrà
modificar el sistema de sorteig)
El sorteig de les pesqueres correrà a càrrec d'una sola persona que extraurà les boles
(amb guants de protecció i ús de gel hidroalcohòlic). El repartiment i maneig dels
papers de pesatge i de les galledes i bascules també es farà amb guants i es garantirà
la correcta desinfecció de tots els utensilis.
Durant aquest procés tots els assistents mantindran una distancia de seguretat entre
ells d'un mínim de 2 metres.

MESURES DE PREVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT PROPI
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DE LA COMPETICIÓ
És obligatori que, prèviament a la competició, cada participant comuniqui una
eventual situació de sospita de contagi o afectació per COVID-19.
Qualsevol participant que presenti símptomes que puguin ser sospitosos de COVID-19
s’abstindrà de participar en la competició i romandrà en quarantena a casa seva
d'acord amb les normes sanitàries decretades pel Ministeri de Salut.
S' hauran de complir totes les mesures de prevenció genèriques: distancies de
seguretat, no acumulació de pescadors en cap punt de l'escenari de pesca, i ser curós
amb la higiene personal i desinfecció del material.
Es recomana deixar tot l'espai que sigui possible entre vehicles en l’escenari de pesca.
Els pescadors acudiran en solitari sense cap acompanyant al punt de pesca i un cop
s'hagi acabat el temps de pesca romandran en solitari en el seu punt fins que vinguin
els encarregats del recompte de peces i pesatge, amb els que es mantindrà una
distancia de seguretat en tot moment.
Un cop finalitzat el pesatge el pescador recollirà el seu material i abandonarà el punt
de pesca amb la màxima celeritat.
S'evitaran salutacions amb contacte físic entre els pescadors.
Queda prohibida l'entrada a les pesqueres de tota persona que no competeixi.
Queda prohibit compartir cap mena de material, begudes o aliments entre els
pescadors .

MESURES DE PREVENCIÓ EN LA FINALITZACIÓ DE LA
COMPETICIÓ
Un cop acabada la competició, cada pescador abandonarà el mes ràpid possible
l'escenari de pesca. La sortida es farà de forma ordenada i individual, mantenint les
distancies de seguretat i accedint al seus respectius vehicles de forma igualment
ordenada i guardant els corresponents torns, evitant aglomeracions.
Si es produís una eventual concentració de vehicles, aquests romandran amb les
finestres tancades fins que es produeixi la sortida de la zona de pesca.

PESATGE
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Les persones encarregades del recompte de captures i pesatge desenvoluparan
aquesta tasca amb el material de protecció necessari, és a dir guants i mascareta, i
mantenint la distancia de seguretat entre elles de 2 metres.
Un cop finalitzat el pesatge, les persones responsables del material seran les
encarregades de la seva desinfecció mitjançant gels hidroalcohòlics, garantint així que
aquests no puguin ser font de contagis.
El delegat del comitè esportiu d’Aigua Dolça Flotador
Joaquim Viñals Pujante
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