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CAMPIONAT DE CATALUNYA EMBARCACIÓ FONDEJADA 

ABSOLUT, JOVENTUT I CLUBS I EQUIPS 2021 
Sant Feliu de Guíxols, 20 de novembre de 2021 

Realització: AEPMSFG Jordi Janer 609961521 aepmsfg02@gmail.com 

Comitè esportiu: Pedro Terol 629301269 embarcacio@fcpec.cat 

MESURES COVID 

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

19 vigents en el moment de la realització del campionat. 

El club que realitza el campionat, en cas de que encara siguin necessàries per llei en 

el dia del concurs, nomes acceptarà mascaretes de protecció FFP2, K95 i mascaretes 

quirúrgiques, en cap cas s’autoritzaran les mascaretes reutilitzables. 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es realitzaran a través dels Clubs, mitjançant el programa Play Off. 

Enllaç: https://fcpeic.playoffinformatica.com/ 

INSCRIPCIONS INDIVIDUALS: 

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. No utilitzeu Inscripció múltiple. 

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 i ja estaran inscrits. 

o Podeu comprovar la inscripció entrant a Competició/Inscripcions. 

INSCRIPCIONS EQUIPS I RESERVES 

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

o Es marquen a l’esquerra les caselles dels esportistes de l’equip (5) i també dels 

reserves o capitans si n’hi ha (fins a 2). 

o Al botó Accions–Seleccionar opció s’escull Crear Conjunt. 

o A la pantalla següent es posa el nom del Equip, per defecte surt el nom del Club. 

i s’escull el campionat de que es tracti. 

o S’ha de marcar la casella de “reserva” dels esportistes que ho siguin.  
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o Finalment es fa Desar i ja estan inscrits esportistes i reserves dels clubs o 

equips. 

o En cas d’esportistes federats a Clubs diferents, es crea l’equip (conjunt) primer 

amb els esportistes que hi hagi del Club que fa la inscripció i després, a la 

mateixa pantalla del conjunt, es poden anar afegint els esportistes i reserves 

d’altres Clubs ficant a la casella de “Codi” el seu codi de federativa. 

o Podeu comprovar la inscripció entrant a Competició/Inscripcions. 

Per participar al campionat d’Espanya és condició indispensable haver participat en el 

campionat de Catalunya de l’especialitat. Es poden inscriure sense cost com a reserva 

o capità fins a 2 esportistes d’Alt Nivell per tal de, en cas de baixa, substituir en el 

campionat d’Espanya a algú dels components de l’equip original. 

Els Clubs i Equips podran afegir al seu nom un nom comercial de qualsevol 

patrocinador que conservaran també al campionat d’Espanya excepte que hagi 

incompatibilitat amb els patrocinis generals de la Federació Espanyola.  

El termini per a les inscripcions finalitza a las 20:00 h del divendres 12 de novembre 

de 2021. 

El preu de la inscripció, en concepte de lloguer d'embarcacions, esmorzars i dinars, és 

de 95 euros per als Individuals, 24 euros pels Juvenils i gratuïta pels Clubs i Equips. 

El pagament es farà directament al compte del club AEPMSFG ES26 0081 5384 1100 

0104 6708 adjuntant comprovant indicant club i nombre d’inscripcions per Individual, 

Juvenil i Equips al correu aepmsfg02@gmail.com 

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. 

Un esportista Juvenil pot participar també en la categoria superior (individual) i entrar 

en la seva classificació a més de la pròpia de Juvenil. En aquest cas haurà de 

inscriure’s igualment al Play Off en la categoria Individual a més de la categoria 

Juvenil i pagar la quota corresponent a tots dos campionats. 

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. 

Els responsables de Club també hauran de tenir la llicència federativa de la mateixa 

modalitat (Alt Nivell o Esport Base) del campionat on actuïn. 
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PARTICIPACIÓ 

Les places disponibles són un total de 44 (40 per individual/clubs + 4 alt nivell). En 

les 40 places individuals, tindran prioritat les inscripcions de joventut. 

En cas de superar les places disponibles, s’utilitzarà la formula de prorrateig en funció 

de les llicències federatives de l’any 2021. Les inscripcions definitives es comunicaran 

el dilluns 15 de novembre de 2021. 

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, pàgines 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 trofeus al 1r, 2n, i 3r classificat. 

CAMPIONAT D’ESPANYA 

Els tres primers llocs dels esportistes que puntuen en el campionat d’Espanya per 

seleccions seran sempre els tres primers classificats al campionat de Catalunya 

(Individual o Juvenil en aquest cas) o llocs successius en cas de no participació. La 

darrera quarta plaça anirà per decisió del comitè esportiu de l’especialitat. 

Els quatre primers classificats del campionat de Catalunya Individual o llocs successius 

que participin al campionat d’Espanya tindran dret a patrocini de les seves inscripcions 

en opció A en el proper campionat d’Espanya de la mateixa prova en aquest 

campionat patrocinat per l’ACPEC i tots els participants efectius en Joventut. 

La resta dels esportistes d’Alt Nivell amb la inscripció pagada i per ordre de 

classificació del campionat Individual podran ser inscrits i participar en el campionat 

d’Espanya de la mateixa prova amb totes les despeses al seu càrrec i fins a completar 

les places assignades a la FCPEC. 

Solament els esportistes que puntuen per seleccions 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”. 
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JURAT 

El jurat estarà compost per: 

o President: delegat federatiu en el campionat. 

o Vicepresident: president o responsable del Club que realitza el campionat. 

o Jutge o jutges del campionat designats per la FCPEC. 

o Secretari: membre del Club que realitza el campionat. 

o 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 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 els pesatges i les classificacions. 

REGLAMENT 

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

Federació Espanyola de Pesca i Càsting i les seves modificacions. 

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

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

També les Bases generals de competició del Comitè Esportiu d’Embarcació i Altura. 

CLASSIFICACIONS 

Les classificacions de cada mànega s'exposaran immediatament un cop finalitzades, 

excepte la de l’última mànega que serà amb la classificació final. 

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

lliurament de trofeus. 

mailto:comunicacio@fcpec.cat
http://www.fcpec.cat/
https://d.docs.live.net/14c18e3073c24af5/FCPEC/Competicions%20FCPEC/Competicions%20FCPEC%202021/MC%20Corcheo%20FCPEC%202021/MC%20Boia%20Individual%202021/t.me/FCPEC
https://www.fepyc.es/reglamento-de-competici%C3%B3n
https://www.fepyc.es/circulares-de-acuerdos-deportivos


Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting 

Comitè esportiu d’Embarcació i Altura 

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 

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. 

NETEJA DE L’ENTORN 

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. 

MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS 

Normes basades en les recomanacions de la Bandera Verde Deportiva (Green Sport 

Flag http://www.greensportflag.com) de l’Associació de l’Esport Espanyol (ADESP). 

ORGANITZACIÓ 

Responsable ambiental de l’esdeveniment: Pedro Terol Soria i Jordi Janer Moliné 

Utilitzar materials reciclats, ecològics o biodegradables 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Disposar de suports per a reciclatge. 

Reutilitzar materials d'esdeveniments anteriors. 
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Recollir i classificar els residus per al seu dipòsit en llocs o gestors autoritzats. 

MOBILITAT RESPONSABLE 

Fomentar l'ús del transport públic o l'accés a peu o amb bicicleta a l'esdeveniment. 

Reservar aparcament preferent per a vehicles d'alta ocupació. 

OFICINA 

Disminuir el consum de paper en l'oficina de l'esdeveniment i emprar paper reciclat. 

Disposar papereres de reciclatge en l'administració de l'esdeveniment. 

Consumir aigua i begudes en recipients sostenibles (cristall, alumini, gran format...). 

COMUNICACIÓ 

Sensibilitzar en la sostenibilitat als participants i espectadors. 

Formar eco-voluntaris https://www.fepyc.es/blog/%C2%A1hazte-ecovoluntario-ya 

Comunicar eco-missatges des de l'organització i comptant amb els esportistes. 

PROTECCIÓ DE L'ENTORN 

Desinfecció de patos, caiacs, estris i ormejos de pesca no impermeables. 

Respectar i protegir l'entorn natural. 

Compromís amb la neteja i higiene de l'entorn i dels recintes i dependències. 

ENERGIA 

Minimitzar els consums energètics (aigua, electricitat i uns altres). 
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PROGRAMA 

 

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

qüestions tècniques, climatològiques, logístiques o de força major. 

En cas de suspensió, es considerarà vàlida la mànega que hagi superat la meitat de la 

seva duració. 
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BASES 

Zones de pesca. Hauran dues zones de pesca, una per a cada màniga, les zones de 

pesca s'informaran en la reunió de pescadors. 

ZONES: - CAN SEMI 

   - ROCA MORET 

   - LES PENYES 

   - CANYET 

   - LES VERDISES 

Mànegues. Es realitzaran dues mànegues de 3 hores cadascuna, finalitzada cada 

mànega les embarcacions tornaran 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. 

Pesatge. Les embarcacions lliuraran 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. 

Captures. 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 la taula inclosa al final. 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. 

Esquer. Serà obligatòriament llagostí i coreà, sense limitació de quantitat. 
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TALLES MÍNIMES 
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