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CAMPIONAT DE CATALUNYA GRANS PEIXOS 
CARPFISHING 

 ALT NIVELL 2022 

PROHIBICIÓ DE L’ÚS DE PLOM 

D'acord amb la disposició addicional segona de la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació 
sostenible de la pesca en aigües continentals, i amb l'objectiu d'evitar els efectes nocius al medi natural 
derivats de la utilització de metalls contaminants, es prohibeix l'ús del plom per a la pràctica de la pesca 
a les aigües de tot Catalunya (incloses les zones intensives NP-02a/b i NR-13a/b). 

 RESTRICCIÓ DE GRUMEIG 

Les persones participants en competicions esportives oficials poden usar un màxim de 6 quilograms de 
pes en sec o l'equivalent a 17 litres per pescador i dia durant el transcurs de la competició. Aquest 
grumeig no pot contenir components químics o bioquímics que puguin alterar la qualitat de l'aigua i el 
comportament, metabolisme o cicle de cria i reproducció natural de qualsevol espècie o organisme, 
especialment feromones, hormones o laxants. Les competicions d'àmbit estatal i internacional 
s'exceptuen d'aquests límits, que han de quedar fixats en els reglaments corresponents de les 
competicions esportives. 
 
Es prohibeix el grumeig des de qualsevol embarcació o aeronau, tripulada o no, i únicament és 
autoritzat des de la riba. Es prohibeix l'ús de boies per a la senyalització dels punts de grumeig. 
 
  

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions dels esportistes i reserves s'hauran de realitzar a través dels Clubs, mitjançant el 
programa Play Off a l’enllaç: https://fcpeic.playoffinformatica.com/ 

INSCRIPCIONS FASE PRÈVIA: La inscripció per a la fase Prèvia està limitada a 24 parelles per ordre 
d'inscripció. El termini per a les inscripcions de la FASE PRÈVIA finalitzarà a les 20:00 de divendres 27 de 
maig.  

INSCRIPCIONS FASE FINAL: La inscripció per a la fase Final està limitada a 24 parelles per ordre 
d'inscripció. El termini per a les inscripcions de la FASE FINAL finalitzarà a les 20:00 de divendres 10 de 
juny. 

Tant les dates com la quantitat de places podran ser modificades en funció de el desenvolupament de la 
pandèmia i de el nivell de l'escenari. 
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DUO ESPORTISTES: Des de la fitxa del Club a la barra superior es seleccionen les Llicències/Tramitades. Es 
marquen a l’esquerra les caselles dels esportistes (2) que s’han d’inscriure. Al botó Accions–Seleccionar 
opció s’escull Crear Conjunt. A la pantalla següent es pot posar el nom del duo (per defecte surt el nom 
del Club) i també Delegat si es vol. Finalment es fa Desar i queda inscrit el duo. 

RESERVES: 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 un altre esportista 
Alt Nivell del vostre Club per tal de, en cas de baixa, substituir en el campionat d’Espanya a algú dels 
components del duo original. 

DUO I RESERVA: Des de la fitxa del Club a la barra superior es seleccionen les Llicències/Tramitades. Es 
marquen a l’esquerra les caselles dels esportistes (2) i si és el cas també del reserva (1) que es vol 
inscriure. Al botó Accions–Seleccionar opció s’escull Crear Conjunt. A la pantalla següent es pot posar el 
nom del duo (per defecte surt el nom del Club) i també Delegat si es vol. S’ha de marcar la casella de 
“reserva” de l’esportista que ho sigui. Finalment es fa Desar i ja està inscrit el duo i el seu reserva. 

D’acord amb els canvis reglamentaris, s’admet la participació d’un Duo format per esportistes federats a 
Clubs diferents. 

PAGAMENTS: El cost de les inscripcions és de 200 euros per parella  que es pagaran per transferència al Club 
organitzador (participant en les dues proves, si només es participa a la final 100€). 

Els que hagin pagat la inscripció sense haver pogut participar en anys anteriors, abonaran només la inscripció 
corresponent a una prova, en cas de participar en totes dues. 

 COMPTE CORRENT: ES06 0049 1237 3028 1014 3641 
 Beneficiari : Sociedad Cultural Recreativa ARS 
 Concepte: CAMP CATALUNYA 2021 DNI....Duo 

S’ha d’enviar els noms complerts de la parella i prova (1 o 2), amb el resguard de la transferència a 
s.p.voltrega@gmail.com 

PROGRAMA 

HORARI PER A TOTES LES PROVES: 
 15:00 del divendres concentració (Bar Thiana, camp de futbol de Roda de Ter). 
 15:30 sortida cap els pescants, 
 17:00 inici de la prova. 
 Diumenge a les 12:00 final de la proba. 

HORARI DE PESATGE: 
 Divendres: 20:00 hores 
 Dissabte: 08:00, 12:00, 16:00, 20:00 hores 
 Diumenge: 08:00, 12:00 hores 
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PREMIS 

Medalla pels 3 primers classificats de la fase final. 

Les tres primers parelles classificades de la fase final al campionat de Catalunya tindran dret al patrocini 
per part de l’ACPEC de la seva inscripció al campionat d’Espanya del 2023, en opció A. 

Els components de la selecció catalana que puntuï al campionat d’Espanya seran les tres primeres parelles 
classificades al campionat de Catalunya. 

MEDI AMBIENT 

És obligació dels esportistes deixar els llocs 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 

La Competició es regirà pel Reglament de Competicions de la FEPYC. http://www.fepyc.es/reglamento-
de-competición 

Per tot allò no recollit en aquestes bases, qualsevol decisió serà atesa d’acord amb el Reglament de 
Competicions de la Federació Espanyola de Pesca. 

Per poder participar en aquesta competició, és imprescindible tenir la llicència federativa de competició 
d’alt nivell de l’any 2021. 

SORTEIG DE LLOCS DE PESCA: 

 Abans de l'inici de la prova amb un mínim de 180 minuts es realitzarà el sorteig de llocs de la 
manera que es dirà en el grup de WhatsApp dels participants.  

 El realitzarà la Societat o Club organitzador, sota la supervisió de l'Comitè de Grans Peixos, serà 
publicat en vídeo al grup de WhastApp, podran assistir tots els esportistes participants que ho 
desitgin.  

Es podrà sondejar el pescant nomes entrar en ell però no es podrà encebar fins a la senyal acústica de les 
17 hores del divendres. L’encebat nomes estarà permès de les 08:00 a les 20:00, fora d’aquest horari 
nomes es podrà fer servir el cobra, tirant sempre de una unitat en una(boilies). Dins del horari habilitat 
per l’encebat es podran fer servir “spombs” “coets”, catapultes, pales i tiradors. 

Pes mínim: 1,5 Kg. 

Els estris de pesca seran els que marca el Reglament. 
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Almenys un dels components de la parella ha de trobar-se present en el moment de l'inici de la proba. 

Sempre que un component de la parella estigués present al inici del la proba (17:00 hores), l'altre podrà 
arribar quan pugui, fins i tot si per qualsevol circumstància justificada (justificant), no pogués assistir, 
podrà participar un únic component de la parella. 

El Jurat de la prova en cada escenari estarà compost per almenys un jutge, dos representants dels 
esportistes (elegits per ells) i el President de Comitè de Grans peixos de la FCPEC. Per a les seves 
intervencions, el Jurat de la prova valorarà la gravetat de las actituds i circumstancies i farà constar 
qualsevol incidència en un acta que elevarà a la FCPEC per si fossi constituent de una falta mes greu. 

En cas de detectar-se un incompliment de la normativa del material obligatori de aquesta modalitat, 
tindran un temps de quatre hores per tindre el material al lloc de pesca. ( 8 sacs de retenció per parella, 
sacadera o salabre de 70 centímetres de mitjana de diàmetre, útils de cura dels peixos, moqueta de 70 
per 90 centímetres de amplada i llargada). Si transcorregut el temps exposat no tenen el material descrit, 
serà penalitzada la parella amb la desqualificació. 

Està prohibit sortir del lloc assignat de pesca: en cas de necessitat s'haurà de sol·licitar autorització dels 
Controls o jutges. 

Per a cada prova es crearà un grup de WhatsApp, tots els participants tenen que donar al menys un 
telèfon per estar dintre del grup de WhatsApp. en cas de no voler donar cap telèfon per estar dins del 
grup de WhatsApp de la prova, no tindran dret a rebre notificació del desenvolupament de la mateixa fins 
a la seva publicació a la pàgina de la FCPEC. 

Quan l'escenari no permeti el pas per l'exterior del ring dels competidors autoritzats, el jurat podrà 
autoritzar el pas pel ring d'altres competidors, sempre des del plantejament de l'esportivitat i 
companyonia, en cas de faltar als conceptes exposats, es pot prohibir a uns esportistes concrets el pas 
pels llocs de pesca d'altres esportistes. 

En el cas que es detecti una actitud antiesportiva o no d'acord amb l'esperit esportiu i de respecte entre 
competidors i el entorn on es realitza la prova, se li donarà un avís inicial i si continua en la seva actitud, 
durant la prova, serà penalitzada la parella amb la desqualificació. 

L’organització es guarda el dret de la eliminació de qualsevol pescador que no compleixi algunes de les 
normes aquí exposades o de les que marca la FEPYC per la modalitat. 

Enric Bellet Puig 

President del Comitè esportiu de Grans Peixos de la FCPEC 


