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SEGONA CONVOCATÒRIA CAMPIONAT DE CATALUNYA 

BLACK BASS VORA ALT NIVELL 2020-2021 
Data: diumenge 18 d’octubre de 2020 - Lloc: Embassament de Canelles 

Informació: Francisco Herencia – 667774416 – fcpecbass@outlook.es 

CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA 

El Reglament de Competicions de la Federació Espanyola de Pesca Esportiva i Càsting, a l’article 10-
Classificacions del Capítol III B)-Black bass des de Vora, indica que s’han de seguir els mateixos 
criteris que a l’article 10-Classificacions del Capítol III A)-Black bass de d’Embarcació. 

L’article 2-Desempats de l’apartat II)-Classificació individual/Duos d’aquest article 10 estableix: 

2. Desempates: Los empates en la Final se resolverán atendiendo secuencialmente los siguientes 
criterios: 
a) La captura de mayor peso 
b) El menor número de capturas válidas 
c) De persistir el empate, el puesto se decidirá por sorteo. 

Celebrada el 4 d’octubre la primera convocatòria d’aquest campionat de Catalunya de Black bass 
des de Vora 2020, van obtenir captures i van quedar classificats com a selecció catalana per al 
campionat d’Espanya els esportistes: 

Campió: ABEL SÁNCHEZ RÍOS del Club Esportiu Catalunya Pro Bass. 

Subcampió: EDUARD GONZÁLEZ MOJEDA del Club Esportiu Catalunya Pro Bass. 

El Comitè esportiu de Black bass proposa que, una vegada informats els esportistes dels seus drets, 
es celebri una segona convocatòria del campionat de Catalunya Black bass des de Vora 2020 per tal 
d’establir la tercera i quarta plaça de la selecció catalana per al campionat d’Espanya. 

Abans d’aquesta segona convocatòria, qualsevol esportista inscrit a la primera convocatòria pot 
reclamar a la FCPEC abans de la data límit per a les inscripcions en aquesta segona convocatòria, 
que les places que falten es determinin per sorteig i no es faci aquesta segona convocatòria. 

En cas de no reclamar abans de la data límit d’inscripció, es celebraria la segona convocatòria i la 
inscripció en aquesta suposaria l’acceptació expressa d’aquestes normes. 

Reglament de Competicions de la FEPYC: https://www.fepyc.es/reglamento-de-competición 
Modificacions del Reglament: https://www.fepyc.es/circulares-de-acuerdos-deportivos 
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INSCRIPCIONS 

Totes les inscripcions dels esportistes s'hauran de 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. 

El termini per a les inscripcions finalitza a las 20:00 hores del divendres 16 d’octubre de 2020.  

L’import de les inscripcions és de 20 € per als esportistes de nova inscripció en aquesta segona 
convocatòria, que es pagaran el mateix dia de la competició al Club que realitza la competició. 

La inscripció serà gratuïta per als esportistes que es van inscriure en la primera convocatòria que 
excloses la primera i segona plaça son els següents: 

ESPORTISTES INSCRITS A LA PRIMERA CONVOCATÒRIA 

Nom Cognoms Codi llicència 

GUILLERMO BEJARANO ALCOCER GBA3047 

JONATHAN CAMPOS SÁNCHEZ JCS3245 

VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ VGL7720 

FRANCISCO JAVIER GIL HERMOSO FGH1722 

RUBÉN GÓMEZ HERNÁNDEZ RGH6330 

FRANCISCO HERENCIA MÁRQUEZ FHM7595 

ALEJANDRO LOZANO ARENAS ALA1723 

ADOLFO MEGÍAS GÓMEZ AMG5078 

CARLOS MONTERO SOLANO CMS1713 

JUAN LUIS MUÑOZ CONDE JMC7344 

BRUNO SANZ ALONSO BSA1733 

Un cop realitzat el pagament, en el supòsit de renunciar a participar, sigui quina sigui la 
circumstància que ho provoqui, comportarà la pèrdua de l'import pagat llevat que es comuniqui a 
l'organització amb una antelació mínima de 72 hores del començament de la competició. 

En cas de baixa d’un esportista per causa de força major acreditada documentalment conservaran 
aquest esportista i el seu company de parella el dret a ser inscrits al campionat d’Espanya. 
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PROGRAMA 

Concentració: Al costat de l’ADPAN La Litera Alta – Ribagorza Oriental 

Màniga única des de les 10:00 h a les 16:00 hores. (9:00 h repartiment de pliques). 

Aquets horaris són orientatius i per tant poden variar. 

MIDES I CAPTURES 

Un màxim de 5 captures a partir dels 30 cm des de l’extrem del llavi inferior fins al punt més allunyat 
de l’aleta caudal. 

TROFEUS 

Medalla Tercer Classificat Alt Nivell 2020 

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 Federació Espanyola de Pesca i Càsting vigent i les normes establertes en la 
present convocatòria, així com de dirimir les possibles discrepàncies sorgides durant la competició. 

El Jurat pot acordar el canvi dels horaris establerts i els llocs de competició per raons tècniques, 
climatològiques, logístiques, o d’altre tipus. 

Les classificacions provisionals s’exposaran com a mínim 30 minuts abans del lliurament de trofeus. 
Finalitzat aquest termini sense reclamació escrita davant el Jurat, ja no hi haurà lloc per a cap 
reclamació posterior i les classificacions seran definitives. 

Per efectuar una reclamació serà obligatori efectuar un dipòsit de 100 € amb caràcter previ a la 
reclamació. En cas d’estimar-se la reclamació l’import es retornarà. En cas de desestimació, l’import 
es destinarà al Comitè de Grans Peixos i preferentment als esportistes infantils i juvenils. 
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ZONES DE PESCA 

Escenari del plànol a la ZPC NR-09 - Embassament de Canelles (Ager, Lleida). 

Queda prohibida la pesca i navegació a tots els participants a l’escenari dins dels límits de la 
competició des del dia 12 d’octubre al dia de la prova. 

 

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. 

El delegat del Comitè esportiu de Black bass 

Francisco Herencia Márquez 

Viladecavalls, 9 d’octubre de 2020 
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