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CAMPIONAT DE CATALUNYA PATO MAR 2021 
Badia del Trabucador, dissabte 12 de juny de 2021 

Informació: Alex Lozano - 625371201 – catalunyaprobass@gmail.com 

Comitè esportiu: Francisco Herencia - 667774416 - fcpecbass@outlook.es 

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 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 € per esportista. 

Al ser un campionat sense continuïtat en un campionat d’Espanya, es podrà participar 

amb qualsevol tipus de llicència federativa, Alt Nivell o Esport Base. 

El termini per a les inscripcions finalitza a las 20:00 h del divendres 4 de juny de 2021. 

Cada club realitzarà l'ingrés de les inscripcions mitjançant transferència bancària al 

següent número de compte del club que realitza el campionat: 

Titular del compte: CE Catalunya Pro Bass 

Compte: ES60 0081 0305 9600 0175 8280 

Concepte: Inscripció PATOMAR + Nom i cognoms del esportista i del Club. 

Verificat el pagament, el club que realitza la competició remetrà justificant. 
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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 al club que realitza el campionat amb una antelació mínima de 72 hores 

abans del començament de la competició. 

PARTICIPACIÓ 

Les inscripcions estan limitades a 75 participants per ordre d’inscripció. 

Per a la celebració del campionat s’estableix un mínim de 10 participants. 

Al participar es cedeixen els possibles drets d'imatge de forma gratuïta, i que aquests 

puguin ser publicats a efectes merament informatius i esportius, en qualsevol format 

escrit, audiovisual, web i xarxes socials. 

TROFEUS 

A càrrec de la FCPEC medalles per al primer, segon i tercer classificat. 

A càrrec del club que realitza el campionat, premis en equipaments esportius de 

diferents patrocinadors per un valor estimat en 2.000 euros. 

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 el campionat es realitzi sota les normes 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. 
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REGLAMENT 

Essent un campionat de nova creació, les normes aplicables són les normes generals 

del Reglament de Competicions de la Federació Espanyola de Pesca i Càsting i les de la 

convocatòria present. 

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

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 del Reglament de la FEPYC).  

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

es destinarà al comitè esportiu de l’especialitat. 

Inclòs en cas d’impugnació el campionat es desenvoluparà d’acord amb el programa i 

horari previst. 

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. 
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PROGRAMA 

Dissabte 12 de juny de 2021 

07:00 hores  Concentració i entrega de pliques a la badia del Trabucador. 

08:00 hores  Inici de la mànega única 

16:00 hores  Final de la mànega única 

      Classificació provisional 

17:30 hores  Lliurament de premis i trofeus 

      Càmping La Tancada 977261047 http://tancada.com/es/inicio/ 

      Polígon 78, carretera de Sant Carles de la Ràpita - Salines, s/n 

      43870 Amposta, Tarragona 

      Google maps: https://goo.gl/maps/DnHCcySRt35kaFYy6 

El Comitè i Jurat podran canviar els llocs de competició i els horaris establerts per 

qüestions tècniques, climatològiques, logístiques o de força major. 

 

 

 

BASES 

EQUIPAMIENTO 

• Obligatorio chaleco salvavidas en todo momento mientras se esté en acción de 

pesca. 

• Queda permitido el uso de remos como método de propulsión.  

• Prohibido el uso de motores eléctricos como método de propulsión. 

• Prohibido pescar al curri, solo se podrá tener una caña en acción de pesca, 

pudiendo llevar todas las cañas que el pescador crea necesarias. 

• Solo estará permitido hacer pie y bajarse del pato en caso de tener necesidades 

fisiológicas o sentirse indispuesto. 
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ESPECIES Y TALLAS 

1. -  Lubina     >= 35 cm 

2. -  Anjova     >= 50 cm 

3. -  Palometón   >= 55 cm 

4. -  Dorada     >= 25 cm 

5. -  Mabra/Herrera  >= 25 cm 

La medida de la captura será tomada desde la mandíbula hasta el seno de la aleta 

caudal. 

MEDICIÓN DE LAS CAPTURAS 

Una vez el deportista consiga hacerse con la captura de cualquiera de las especies 

puntuables, se hará sonar el silbato proporcionado por la organización. 

Es obligatorio mantener al pez en las mejores condiciones posibles una vez capturado, 

bien sea con salabre o rejón. 

Se puede utilizar BocaGrip (preferiblemente evitable). 

Queda prohibido el uso de cualquier método de retención con el cual se pueda ver 

perjudicado el bienestar del pez, tipo stringer y similares. 

Será la barca de control más cercana la que se acerque al deportista para medir y anotar 

la talla de la especie capturada en la plica del propio deportista. 

CLASIFICACIÓN 

Se puntuará sumando los centímetros de las piezas capturadas, el primer clasificado 

será quien más centímetros sume y así correlativamente. 
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