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CAMPIONAT DE CATALUNYA ENCEBADOR ESTIL LLIURE 

METHOD ALT NIVELL 2021 
Lloc: Esparreguera ZPC LL-24. Dates: 11 d’abril de 2021 

Informació: Jordi Fàbrega – 696196256 - adcatinscripcions2021@gmail.com 

MESURES COVID 

Per participar al campionat és obligatori complir les mesures de contenció de la Covid-

19 de les Resolucions oficials i omplir i signar la Declaració Responsable per als 

participants en activitats esportives i aplicar el Protocol per al lliurament de premis. 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions dels esportistes es realitzaran a través dels Clubs, mitjançant el 

programa Play Off. Enllaç: https://fcpeic.playoffinformatica.com/ 

o Des de la pàgina de cada Club es seleccionen les Llicències tramitades. 

o Es selecciona la casella de l’esportista que es vol inscriure. 

o Al botó Accions–Seleccionar opció Accions s’escull Nova inscripció, i el campionat 
corresponent. 

o A la casella d’Observacions (esquerra inferior) es pot anotar el responsable o 

delegat del Club o qualsevol circumstancia. 

o Finalment es fa Desar. 

o Podeu comprovar la inscripció entrant a Competició/Inscripcions. 

El preu de la inscripció és de 30 € que es pagaran per Play Off. No seran vàlides les 

inscripcions fetes fora del programa Play Off. El termini per a les inscripcions finalitza a 

las 20:00 h del diumenge 4 d’abril de 2021. 

TROFEUS 

A càrrec de la FCPEC medalles per al Campió, Subcampió i Tercer 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. 

− Vocals: fins a 3 representants dels esportistes i clubs elegits entre els participants. 
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És responsabilitat del Jurat què el campionat 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 el campionat. 

RESPONSABLE DE CLUB 

Els clubs poden nomenar un responsable o 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. 

CLASSIFICACIONS 

Les classificacions provisionals s’exposaran com a mínim 30 minuts abans del lliurament 

de trofeus. 

RECLAMACIONS 

Quant a les incidències de la competició, es podran presentar reclamacions per escrit 

dins del termini màxim de 30 minuts desprès de la finalització de la prova. 

Quant a les classificacions, es podran presentar reclamacions per escrit durant els 30 

minuts d’exposició de les classificacions provisionals. 

Finalitzat aquests terminis sense reclamació escrita davant el Jurat, ja no hi haurà lloc 

per a cap reclamacions posteriors i les classificacions seran definitives.  

Per efectuar una reclamació sobre la classificació provisional serà obligatori efectuar un 

dipòsit de 100 euros amb caràcter previ a la reclamació (Art. 30.2 Títol 1 Capítol V 

Normes genèriques Reglament FEPYC).  

En cas d’estimar-se la reclamació l’import es retornarà. En cas de desestimació, l’import 

es destinarà als esportistes d’Alt Nivell Aigua Dolça Joventut. 

CAMPIONAT D’ESPANYA 

Els esportistes amb la inscripció pagada i per ordre de classificació podran ser inscrits i 

participar en el campionat d’Espanya de la mateixa prova amb les despeses al seu càrrec 

i fins l’esgotament de les places assignades a la FCPEC. 
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Quant a la selecció catalana (els esportistes que puntuen en el campionat d’Espanya 

per seleccions), els tres primers llocs seran sempre els tres primers classificats al 

campionat de Catalunya o llosc successius en cas de no participació. La darrera plaça 

anirà per selecció del Comitè esportiu. 

La recaptació per les inscripcions, descomptades les despeses, es destinarà a patrocinar 

als tres primers esportistes de la selecció catalana del campionat d’Espanya de la 

mateixa prova en la proporció del 50% per al primer, 30% per al segon i 20% per al 

tercer excepte que abans del campionat i en funció del nombre de participants s’acordi 

una altre repartiment per part del Jurat. Comitès i Clubs. En cas de no participar en el 

campionat d’Espanya, aquestes quantitats quedaran a disposició del Comitè esportiu. 

Solament els esportistes de la selecció catalana tindran dret a roba o equipament 

esportiu. La resta d’esportistes participants en el campionat d’Espanya hauran d’adquirir 

la mateixa roba o equipament pel seu compte d’acord amb el “Full de compromís quant 

a la representació institucional”. 

MEDI AMBIENT 

És obligació de l’esportista deixar el lloc i zona 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. 

PROGRAMA 

Diumenge 11 d’abril 

07:00 h. Concentració i reunió de Delegats. 

07:05 h. Sorteig. 

08:00 h. PRIMERA SENYAL. Entrada als llocs. 

08:45 h. SEGONA SENYAL. Control d’esquers i farines. 

09:25 h. TERCERA SENYAL. Grumeig intensiu. Obligatori amb el feeder. 

09:30 h. QUARTA SENYAL. Inici competició. 

14:25 h. CINQUENA SENYAL. Preavís fi competició. 

14:30 h. SISENA SENYAL. Fi competició. 

15:30 h. Publicació de la classificació 
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BASES 

Les normes aplicables per aquest campionat son el Reglament de Competicions de la 

Federació Espanyola de Pesca i Càsting vigent i les seves modificacions. 

Reglament: https://www.fepyc.es/reglamento-de-competición 

Modificacions: https://www.fepyc.es/circulares-de-acuerdos-deportivos 

Durant la competició, queda prohibit el consum de tabac i begudes alcohòliques, fins i 

tot la tinença d'aquestes ultimes. Aquesta prohibició afecta tota l'estructura federativa 

en tot l'escenari. 

A l’esportista no li està permesa la utilització d’auriculars, walkie-talkie ni cap mena de 

sonda electrònica. 

Si abans de la realització d’aquest campionat es publiques el Reglament de la FIPSed 

per la prova d’encebador estil lliure, es procediria a actualitzar i explicar les normes 

abans del campionat. 

Sorteig 

Es farà un sorteig pur. El resultat del sorteig es donarà a conèixer per mitjà del grup 

WhatsApp creat per l’esdeveniment. A causa de les restriccions de la Covid, en el sorteig 

només estarà present el Jurat del campionat. El sorteig es gravarà i si es pot s'emetrà 

en directe. Si les restriccions arribat el dia ho permetessin i previ avís als esportistes, 

el sorteig es realitzarà de la forma habitual. 

Canyes 

Una canya amb carret, d’una longitud màxima de 4,50 m. (15 peus). 

Límits d’esquers i farines per fase 

Asticot i similars: 2.5 litres. 

Vers de vase i fouillie: ½ litre. (inclòs dins els 2.5 litres). 

Farines, terres, pedres, blat de moro i llavors: 12 litres. 

Els esquers serà de lliure elecció i podran ser vius (cuc, etc ...) o boillis, pèl·lets, 

dumbells, massilla, pilotetes de farina, imitacions de blat de moro, etc ... punxats a 

l'ham o inserits en l'air. 

Es poden tenir líquids per remullar qualsevol esquer. 
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Lastres / encebadors.  

Els encebadors permesos seran tipus “method” amb o sense motlle, ploms encebadors, 

o tipus moll on la farina o pastura s'enganxa a ell. 

Queden prohibits els encebadors tipus gàbia o “gusanera” on es fica la farina o esquer. 

Baix de línia.  

La longitud del baix de línia serà de lliure elecció, sense mínim ni màxim. 

L’encebador ha de córrer lliurement per la línia, i si el muntatge és en derivació, aquesta 

haurà de córrer lliurement per la línia. No està permès posar cap mena de “stopper” 

entre l’encebador i el carret. En cas de trencament, el muntatge ha de permetre al peix 

alliberar-se fàcilment de l’encebador. 

Altres normes 

- No està permesa la utilització d’hams més grans del núm. 10 y podrà ser un ham 

senzill o un ham amb air. 

- Només es permet la pesca al llançat, per a això obligatòriament haurà obrir-se el 

pickup i haurà de deixar sortir fil de la bobina. 

Puntuació 

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 

esportista en les diferents fases de que consta el campionat, classificant-se de menor a 

major suma de llocs. En cas d’empat entre 2 o més esportistes, serà primer el que tingui 

un major numero de punts (pes) total en la suma de les fases. Si segueix l’empat, serà 

primer el que tingui un major numero de punts (pes) en una de les fases de la 

competició. 
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Desenvolupament del campionat 

Els llocs de pesca estaran degudament marcats i un cop ocupats per l’esportista i 

començat el campeionat, tant sols s’hi permetrà l’accés al Jurat, control o persona 

autoritzada. 

Un cop realitzat el sorteig i comunicat via grup WhatsApp als esportistes, podran anar 

cap a les pesqueres. A l’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). 

En el transport del material podrà rebre ajuda d’altres persones que en cap moment 

podran entrar en el lloc de pesca. 

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 del Responsable del Club, 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. 

La duració de cada fase serà de cinc 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 

90 minuts de temps per preparar tot el material. 

Es podrà entrar en els llocs de pesca i iniciar la preparació del material esportiu; sondeig 

i mesura d'aigües, assaig o proves de línies. A partir d'aquest moment l'esportista no 

podrà sortir de el lloc de pesca durant el temps de preparació. 

Aproximadament 45 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 obligatori presentar els esquers vius en pots de mesures oficials. 
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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. 

Qualsevol esportista que després de passat el control d'esquers tingui en el seu poder 

més farines o esquer de el permès a la convocatòria se li aplicarà la sanció de puntuar-

amb els llocs de l'últim classificat més un, en cas de tenir constància que l'ha realitzat 

des de la primera mànega serà desqualificat. 

A la tercera senyal “grumeig intensiu”, els esportistes podran grumejar de forma 

intensiva amb el encebador i sense ham.  

No es permès encebar a mà o amb tirador 

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. 

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. 

L’esportista que falti alguna de les fases i no estigui justificat per causa de força major, 

es presentarà el seu expedient al comitè de disciplina esportiva de la Federació Catalana 

de Pesca Esportiva i Càsting. 
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