
Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting 
 
 

Comitè de Càsting 
 

 

ORGANITZACIÓ: SEP GRANOLLERS 

DATES  19 y 20 de febrer 2022 

LLOC   Pistes de càsting de la Ciutat de Granollers. 

CLASSIFICACIÓ 

Campionat de Catalunya d’Alt Nivell: Els esportistes amb llicencia federativa d’Alt Nivell optaran a 

classificar-se com a Campió de Catalunya d’Alt Nivell i a formar part de la Selecció Catalana o ser 

inscrits al Campionat d’Espanya 2022 

En funció de nombre d´esportistes inscrits el campionat es farà en un o dos dies 

NORMES DEL CAMPIONAT 

En tot moment serà d’aplicació el Reglament de la FEPC. 

Els llançaments es faran amb ploms 100, 125, 150 i 175 gr. 

Els participants efectuaran quatre llançaments per plom.  

Mesures mínimes:  

Diàmetre del monofilament principal: Ha de ser preferiblement  fluorescent. 

 Plom de 100 grams: Monofilament principal 0,25mm. 

 Plom de 125 grams: Monofilament principal 0,28mm.  

 Plom de 150 grams: Monofilament principal 0,31mm. 

 Plom de 175 grams: Monofilament principal 0,35mm.  

Diàmetre del pont: 

 Plom de 100 i 125 grams 0’65 mm. 

 Plom de 150 i 175 grams 0’75 mm. 

Si la mesura és inferior no es podrà fer el llançament i el castier perdrà el torn, si el canvia abans de 

que finalitzi la ronda podrà llençar l’últim, si no el Llançament serà nul i comptarà com fet. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE LONG CÀSTING AN  
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COMITÈ DE LA COMPETICIÓ 

Format per els President Comitè de Càsting, el Jutge de la FCPEC i el delegat de la SEP Granollers 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions dels esportistes s'hauran de realitzar a través dels Clubs, mitjançant el programa 

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

Des de la pàgina de cada Club es seleccionen les Llicències tramitades, es marca la casella de 

l’esportista que es vol inscriure, al botó Seleccionar opció s’escull Nova inscripció i el campionat 

corresponent, a Observacions anotem qualsevol circumstancia i fem Desar per finalitzar 

El termini per a les inscripcions finalitza a las 20:00 hores del divendres 11 de febrer 2022.  

L’import de la inscripció és de 30 euros per esportista que es pagaran el mateix dia de la competició 

al Delegat del Club organitzador. 

 

PROGRAMA 

Concentració: Dissabte 19 a les 08:00 h. A les pistes. 

Sorteig: 08:30 h. 

Inici del Campionat: 09:00 h.  

 Primera prova   175 g. 

 Segona prova   150 g. 

Concentració: Diumenge 20 a les 08:00 h. A les pistes. 

 Tercera prova   125 g. 

 Quarta prova     100 g. 

 

Cuatre llançaments per proba. 

Desprès de cada prova es tindrà una breu pausa per tal de preparar el equips per la següent. 

Un cop acabada la competició es publicaran les classificacions y es proclamaran els guanyadors 
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CLASSIFICACIÒ 

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ALT NIVELL:

La classificació d’Alt Nivell serà la suma obtinguda del millor Llançament del 4 ploms

Els tres primers classificats formaran part de la selecció catalana i participaran al campionat 

d’Espanya, el cuart component de la selecció catalana serà a designació del delegat

 

 

El delegat del Comitè de Càsting 

 

Barcelona a 04 de gener del 2022 

      ORGANITZA                                              

                                                                                                                

                                          

SEP GRANOLLERS                                              AJUNTAMENT 
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