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MESURES COVID 

Per participar al campionat és obligatori complir les mesures de contenció de la Covid-19 de les 
Resolucions oficials i la Declaració Responsable que s’inclou al final de la convocatòria. El 
campionat serà sense públic ni acompanyants. Cap persona aliena a l’organització podrà assistir 
al campionat. 

INSCRIPCIONS 

El preu de la inscripció és de 50 € per participant individual absolut o juvenil. 

El pagament haurà de fer-se per transferència indicant nom del pescador i "Campionat 
Catalunya" al compte ES89 2100 4869 7422 0011 1733, una vegada efectuat el pagament 
s'enviés justificant del mateix a l'adreça electrònica:  secretaria@mar-sport.com 
  
Totes les inscripcions dels esportistes dels Clubs mitjançant el programa Play Off. 
Enllaç: https://fcpeic.playoffinformatica.com 
 
A l'ésser un ajornament són valgudes les realitzades per a la data inicialment prevista, només 
s'admetran noves inscripcions en cas de produir-se renúncia d'algun inscrit. 
El programa d'inscripcions (Play Off) indiqués si hi ha places disponible o estan completades. 

No seran vàlides les inscripcions fetes fora del programa Play Off  

INSCRIPCIONS INDIVIDUALS: Des de la fitxa del Club a la barra superior es seleccionen les 
Llicències/Tramitades. Es marca a l’esquerra la casella de l’esportista que es vol inscriure. Al 
botó Accions–Seleccionar opció s’escull Nova inscripció i el campionat Individual o Juvenil que 
correspongui. Finalment es fa Desar i ja està inscrit l‘esportista. 

INSCRIPCIÓ EQUIPS: Des de la fitxa del Club a la barra superior es seleccionen les 
Llicències/Tramitades. Es marquen a l’esquerra les caselles dels esportistes (4 per als Clubs o 
Equips) i si és el cas també del reserva (fins a 2 per Clubs o Equips) que es vol inscriure. Al botó 
Accions–Seleccionar opció s’escull Crear Conjunt. A la pantalla següent es pot posar el nom de 
l’equip (per defecte surt el nom del Club) i també Delegat si es vol. S’ha de marcar la casella de 
“reserva” dels esportistes que ho siguin. Finalment es fa Desar i ja estan inscrits esportistes i 
reserves dels clubs o equips. En cas d’esportistes federats a Clubs diferents, es crea el conjunt 
primer amb els esportistes que hi hagi del Club que fa la inscripció i després, a la mateixa 
pantalla on figura el conjunt, es poden anar afegint els esportistes i reserves d’altres Clubs 
ficant a la casella de “Codi” el seu codi de federativa. 
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INSCRIPCIÓ RESERVES: Per participar al campionat d’Espanya és condició indispensable haver 
participat en el campionat de Catalunya de l’especialitat. Es pot inscriure sense cost com a 
reserva fins a 2 esportistes d’Alt Nivell del vostre equip per tal de, en cas de baixa, substituir en 
el campionat d’Espanya a algú dels components de l’equip original.  

Per participar és requisit indispensable estar en possessió de la llicència federativa anual d’Alt 
Nivell. 

EDATS I OPCIONS DE PARTICIPACIÓ EN CATEGORIA JUVENIL 

L’edat límit per a la participació en la categoria Juvenil és de 21 anys inclòs, es a dir nascuts a 
partir de l’any 2000 inclòs. 

D’acord amb el Reglament de la FEPYC i les seves modificacions, un participant Juvenil pot 
participar igualment a la categoria superior (individual) i entrar en la seva classificació a més de 
la pròpia de Juvenil. Igualment per al campionat d’Espanya. 

En aquest cas haurà de inscriure’s igualment al programa Play Off en la categoria Individual a 
més de la categoria Juvenil i pagar la quota corresponent a tots dos campionats 

Si un participant Juvenil que sigui Alt Nivell de la FEPYC aconsegueix l’Alt Nivell de la categoria 
superior en un campionat d’Espanya i la perd un altre any, no recuperarà la categoria Alt Nivell 
que tenia a Joventut. 

TROFEUS 

A càrrec de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting: 
• Medalles per al tres primes classificats, Campió, Subcampió i Tercer Classificat.  

A càrrec de Club que realitza el campionat: 
• Trofeu al 1r,. 2n., i 3r. classificat  

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. 
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19:00 20:00 Reunió de pescadors i sorteig de ambarcaciones

Protocolo covid i lliurament material
Embarcament
Salida de bocana
Inici 1ª maniga
Final 1ª maniga
llegada a puerto y cambio de embarcaciones
Salida de bocana
Inici 2ª maniga
Final 2ª maniga
llegada a puerto
Pesatje 
Proclamacio Campions i entrega de premis

17:00
17:15
18:00

13:00

11:30
8:30

16:30

Divendres  23 de Abril
Per normativa COVID-19 la reunió es farà per videoconferència

Dissabte 24 deAbril

7:45
8:00

7:00

13:30

12:00

• 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. 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDI AMBIENT 

És obligació dels esportistes deixar els llocs i zones 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. 

BASES 

Les normes aplicables per aquesta competició son: 
• Reglament de Competicions de la Federación Española de Pesca y Casting vigent i les 

seves modificacions  
• Reglament: https://www.fepyc.es/reglamento-de-competición 
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• Modificacions: https://www.fepyc.es/circulares-de-acuerdos-deportivos 
• Bases generals de competició del Comitè Esportiu d’Embarcació 
• Legislació vigent en matèria de pesca esportiva a Catalunya. 

1. Zona de pesca. hauran dues zones de pesca, una per a cada màniga, les zones de pesca 
s'informaran en la reunió de pescadors 

2. Mànigues. es realitzaran dues mànegues de 3 hores cadascuna, finalitzada cada màniga les 
embarcacions tornessin a port per a descarregar les captures. 
Els pescadors hauran de netejar el seu lloc de pesca sobretot la regala que és punt de major 
contacte, després procediran al canvi d'embarcació tenint el mínim contacte possible amb 
la resta de participants. 

 
3. Pesatge. Les embarcacions lliuressin les captures en les zones designades  per a tal motiu. El 

club facilitarà personal per a recollir les bosses i portar-les a la zona de pesatge. 
El control de la pesada correspon als jutges en presència del representant dels pescadors. 

4. Captures. Queden excloses d'aquest campionat les següents espècies: 
• BOGA 
• JUREL 
• LLOBARRO 

El llobarro o lubina s’exclou de les espècies objectiu del campionat d'acord amb l'estat minvant 
de les seves poblacions i les recomanacions del Reglament (UE) 2021/92 del Consell de 28 de 
gener de 2021 pel que s'estableixen per al 2021 les possibilitats de pesca per a determinades 
poblacions i grups de poblacions de peixos aplicables en aigües de la Unió Europea 

La resta d'espècies seran vàlides sempre que compleixin amb les talles mínimes autoritzades 
segons taula de l'annex I, el pescador haurà de retornar immediatament a l'aigua aquelles 
peces que no compleixin aquesta mesura, per a això podrà disposar d'elements per a realitzar 
el mesurament. 

Serà responsabilitat de el Club que realitza el campionat determinar el destí de les captures de 
la manera que consideri més oportuna, però sempre amb finalitats benèfiques. En tot cas, els 
participants hauran de posar les seves captures a disposició de el Club que realitza el 
campionat. 
 
5. l'esquer, serà obligatòriament llagostí i coreà, sense limitació de quantitat.   

 
6. Classificacions. 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.  
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7. Reclamacions. Quant a les incidències de la competició, es podran presentar reclamacions 
per escrit dins del termini màxim de 30 minuts desprès de la arribada a port. Quant a les 
classificacions, es podran presentar reclamacions per escrit durant els 30 minuts 
d’exposició de les classificacions provisionals. 

Per efectuar una reclamació sobre la classificació provisional serà obligatori efectuar un 
dipòsit de 200 euros 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 als esportistes d’Alt 
Nivell Embarcació Joventut.  

8. Acceptació tàcita. La inscripció en el campionat implica l’acceptació d’aquestes normes. 

9. Canvis. El Club que realitza el campionat, per qüestions tècniques, de climatologia o 
logístiques, es reserva el dret de canviar els horaris establerts així com els llocs de 
competició. 

10. Suspensió. En cas de climatologia adversa, si alguna mànega es tingués de suspendre i 
s’hagués superat la meitat del temps, es considerarà vàlida. 

11. Desqualificacions. Incomplir les normes de seguretat, o l’incompliment de les bases 
reguladores del campionat, suposarà la desqualificació immediata d’aquest. 

12. Protocol COVID. Tots els participants i personal d'organització hauran de signar i lliurar la 
fulla de declaració responsable que hi ha al final d'aquesta convocatòria 
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ANNEX I TALLES MÍNIMES 
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PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DEVANT DEL COVID-19 A OBSERVAR 
EN LA TORNADA A LES COMPETICIONS OFICIALS DE EMBARCACIO 

ANTECEDENTS 

 Es portaran a terme totes les Mesures que figuren en: 

 Protocolo general de prevención y actuación ante el COVID-19 a observar en la 
vuelta a los entrenamientos y Competiciones de Pesca y Casting de la Federación 
Española de Pesca y Casting  

 RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 
infecció per SARS-CoV-2.  

 
1. Abans de la competició  

 Tots els processos previs a la competició, publicació de normativa, documents 
d'inscripció, inscripcions, s'efectuaran de forma telemàtica. 

 La reunió prèvia també es farà de forma telemàtica 
 

2.  En la competició 
 Els pescadors aniran equipats de mascaretes homologades (FFP1, FFP2, quirúrgica, 

etc.), guants i gel hidroalcohòlic per garantir la seva seguretat i la dels altres 
participants, no podran compartir cap estris de pesca. 
La mascareta haurà de ser usada en tot moment, els guants a discreció però 
obligatoris si es participà en les tasques de fondeig on hi ha contacte amb el 
material de fondeig (cadena, àncora, etc.). 
El salabre serà d’ús individual, llevat que s'acordi l'ús d'un únic, en aquest cas es 
tindrà que fe servi amb guants o ser netejat després de cada ús. 
 

3.  A l'acabar la competició. 
 Els pescadors lliuraran la borsa de captures facilitada per l'organització 

degudament etiquetada a les persones designades per l'organització, que 
procediran a dur-les a la zona de pesatge. 

 Una vegada finalitzada la prova es netejarà i desinfectarà l’equip utilitzat. Es 
recomana portar gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans i desinfectar l’equip de 
pesca. 

 En el moment de la pesada estaran presents per part de l'organització les 
següents persones: 

o Encarregat d'obrir les bosses de captures i dipositar-les en les safates de 
selecció. 

o Encarregat de verificar les captures (mesura mínima, espècies admeses, 
espècies perilloses, etc.). 

o Aquestes dues funcions poden ser exercides per la mateixa persona. 
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o Encarregat de la pesada 
o Encarregat d'anotar les pesades en la documentació corresponent / 

ordinador 
 mantenint en tot moment la distància mínima de seguretat entre ells. 
 
També haurà d'estar un representant per cada club, es distribuiran tal com 
s'indica en el dibuix que s'adjunta a el final d'aquest document i mantenint la 
distància mínima de seguretat. 
 
 El resultat s’enviés als  representants de cada club telemàticament.  
 El lliurament de premis es farà mantenint les distàncies de seguretat adients. 
 En tots els casos, es obligatori la utilització de mascareta. 

 
l'organització haurà de disposar del següent material: 

 gel hidroalcohòlic 
 Mascaretes de protecció 
 Guants  
 Termòmetre per prendre temperatura 

 
DISTRIBUCIÓ 
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