
                 Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting          
                                                               Comitè de Salmònids 
 

 
 

CONVOCATÒRIA 
 

13 i 14 de Març de 2021 
BELLPUIG 

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

les categories (absolut, veterans, joventut i dames), al V Campionat de Catalunya de Pesca a Mosca en 
Llac (2021). 

 
 

 
 

SOCIETATS DE PESCADORS ESPORTIUS DE BELLPUIG i D’ANGLES I COMARCA 
1. Escenari.- Llac de Bellpuig 
2. Lloc de concentració prèvia. Llac de Bellpuig a les 07:45 del 13 de Març de 2021.  
3. Inscripció / assistència.  

• El club/societat de pesca de l’esportista l’inscriurà al programa Playoff. 
• El justificant bancari d’haver fet l’ingrés de l’import de la inscripció s'enviarà a la "SPEAC de Anglès” 

mailto: santiblanes@gmail.com i al Delegat de Salmònids per wassap.  
El termini d'inscripció finalitza el 07 de Març 2021. 
Preu 60 € x pescador (inclou Inscripció Campionat, Dinar de Dissabte i Diumenge al Llac – Tipo Picnic) –
Transferències a Banc SPEAC ANGLES I COMARCA – BSAB ESBB IBAN ES78 0081 0222 6500 
0123 3326 posa'n el nom del participant i “inscripció V 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  (AN o EB) de la FCPEC. 
2. Acceptar les bases i reglaments que figuren en la convocatòria. 
3. 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. 
4. Signar la Declaració Responsable que s’adjunta. Es signarà avanç de l’inici de la competició. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisits per poder participar 

Organització 

Salmònids

ALT NIVELL CLASSIFICATORI PER AL CAMPIONAT D'ESPANYA 202122022

mailto:santiblanes@gmail.com
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1. Horari 

DISSABTE 13 Març DIUMENGE 14 Març 
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 recomanat. 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. Normes COVID-19. Durant el desenvolupament de les activitats de pesca esportiva i recreativa se 
seguiran les mesures generals de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats 
sanitàries que figuren en el següent enllaci Restriccions en tota Catalunya (COVID-19) , i en particular: 

a. Per circular a Catalunya és imprescindible portar amb si el Certificat autoresponsable de 
desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 , també el Certificat de la FCPEC que 
habilita als entrenaments i participació en campionats de Catalunya selectius o classificatoris 
que donen accés als campionats d’Espanya, així com la llicencia federativa d’Alt Nivell i aquesta 
convocatòria. 

b. Mantenir la distància de seguretat de 2 m, ús obligatori de màscara excepte en acció de pesca i 
ús freqüent de desinfectant. 

c. No es compartiran utensilis de pesca ni utillatge de menjar o beguda. 
d. S'haurà de netejar i desinfectar el vestuari i els utensilis de pesca utilitzats 
e. Els desplaçaments fins a l'escenari de la competició es faran en turisme, amb l'equipament 

esportiu necessari per la pràctica de la pesca, és necessari extremar les mesures de neteja del 
vehicle i portar posada mascareta en cas que els ocupants pertanyin a bombolles de 
convivència diferents. 

f. És recomanable deixar espai suficient entre vehicles. 
g. Acudir els pescadors en solitari, sense cap acompanyant, al seu punt de pesca, evitant en tot 

moment l'agrupament o acumulació amb una altra o més persones. 
h. Qualsevol comentari, queixa o impugnació s'haurà de dirigir de manera habitual als 

responsables federatius mantenint distàncies i de manera individual. 
i. L'estada en l'escenari ha de ser la necessària i imprescindible pel que, res més acabada la seva 

actuació esportiva del dia, ha d'abandonar l'escenari de pesca retirant les seves pertinences. 
j. L'accés a l'escenari de pesca només serà permès a l'esportista que vagi a participar, no 

admetent-se l'entrada de persones que no vagin a prendre part en la competició. També es 
permetrà l'entrada, òbviament, al personal federatiu i tècnic relacionat amb l'entrenament o 
competició. 

Bases 

Horaris, allotjament i contactes 

https://web.gencat.cat/es/activem/restriccions-territorials/catalunya/
https://certificatdes.confinapp.cat/#/
https://certificatdes.confinapp.cat/#/
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2. 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 2021 del Comitè de Salmònids de la FCPEC 
c. Aquesta convocatòria. 

3. Premis.  
a. Medalla de la FCPEC pels tres primers classificats. 
b. Medalla de la UFEC al Campió de Catalunya. 
c. Tots els participants tindran un 15% de descompte en els productes del catàleg del següent 

enllaç Store Fisher (no acumulable amb altres ofertes i amb articles en promoció). 
d. Els esportistes amb federativa d’Alt Nivell, per ordre de classificació, podran participar en el 

Campeonato de España 2022, si hi ha places. 
4. Jurat. El formarà el Delegat de Salmònids, el President de la SPE de Bellpuig i el Jutge anomenat per 

aquest campionat. 
5. 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. 

6. Entrenaments.- Els esportistes participants en el campionat no podran entrenar dos dies abans del 
inici, a l’escenari de la competició, doncs el dijous 11 de Març ja no es pot usar l’escenari. 

7. 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. 

8.  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. 

9. Controls. Els esportistes participants. 
10. Mesura de la truita. No hi ha mesura 
11. Sistema de puntuació de captures.  

a. Per minimitzar riscos en la pandèmia, totes les truites s’apuntaran com una “T”. No hi haurà 
premi a la peça major. 

b. En el cas de assolir 12 captures en una màniga, el pescador deixarà de pescar i esperarà en el 
seu tram a la finalització de la màniga. Queda prohibit abandonar el tram abans de la senyal 
acústica que indica el final de la màniga.  

https://storefisher.com/paginas/marcas


                 Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting          
                                                               Comitè de Salmònids 
 

12. 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 Jutge.  

13. Classificació 
a. La classificació serà per mànigues.  
b. En cas d’empat a punts en la classificació final, 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.  

14. Material Esportiu: de conformitat al Reglamento de la FEPyC. 
15. Paralització o suspensió: de conformitat al Reglamento de la FEPyC. 

 
 

El Delegat del Comitè de Salmònids de la FCPEC 
 

Satur L. Fagil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEX 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 



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 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS ESPORTIVES 

D./Dª.:                    DNI/NIE          

Telèfon mòbil                Codi federativa         

MENORS D’EDAT: 

Progenitor:                   DNI/NIE         

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat 

positives. 

c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que 

hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

2. Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat. 

3. Que en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, 

m’abstindré d’accedir a l’escenari de l’activitat i no participaré en cap activitat esportiva que s’hi 

pugui desenvolupar. Així mateix, informaré del meu estat als responsables de l’entitat que realitza 

l’activitat esportiva. 

4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i 

accepto complir responsablement i en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, 

igualment que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs de l’activitat esportiva. 

5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol 

cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos 

responsables davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a l’escenari de l’activitat i participar en les activitats 

esportives i socials desenvolupades per l’entitat organitzadora que figura a l’encapçalament, signo 

la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi 

ha en aquesta declaració. 

Signo: 

 

 

En                                 a         de                         de 2021 

mailto:comunicacio@fcpec.cat
http://www.fcpec.cat/
https://d.docs.live.net/14c18e3073c24af5/FCPEC/Resoluciones%20Pesca/Resolució%20pesca%202021/t.me/FCPEC

