Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Comitè de Salmònids

FASE FINAL V CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PESCA
SALMÒNIDS AMB ARTIFICIALS (SPINNING) 2022
ALT NIVELL I ESPORT BASE, CATEGORIA ABSOLUTA
Alt Nivell classificatori per al campionat d’Espanya 2023
La Seu d’Urgell 4 i 5 de juny de 2022

ORGANITZADOR

COL·LABORADORS
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MESURES COVID
•

Per participar al campionat és obligatori (clicar en l’enllaç següent) mesures de
contenció de la Covid-19 de les Resolucions oficials en el moment de la realització.
INFORMACIÓ

•
•

Responsable organització Lluis tlf 646 91 50 92; mailto: luis151070@gmail.com
Delegat Comitè de Salmònids: Satur tlf 609 23 19 36: mailto: salmonids@fcpec.cat
CLASSIFICACIÓ

•

De conformitat al establert a la (clicar en l’enllaç següent) NORMA INTERNA
COMPETICIÓ SALMÒNIDS 2022
INSCRIPCIONS

•
•

•
•
•
•

•

•

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.
Les inscripcions dels esportistes es realitzaran a través dels Clubs o Societats, 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.
No seran vàlides les inscripcions fetes fora del programa Play Off
Preu 70 € per pescador (inclou dos dinars).–Transferències:
Transferències a CCP ALT URGELL –IBAN ES13 2100 1154 6802 0010 3661 posa'n el
nom del participant i “INSCRIPCIÓ CAT SALMÒNIDS ARTIFICIALS”.
El justificant bancari d’haver fet l’ingrés de l’import de la inscripció s'enviarà
conjuntament per correu electrònic a la electrònic al responsable del CCP Alt Urgell
mailto: mailto:luis151070@gmail.com i per wassap al Delegat del Comitè de
Salmònids.
Un cop realitzat el Pagament, en el supòsit de renunciar a participar, sigui quina sigui
la circumstancia que ho provoqui, comportarà la pèrdua de l'import pagat llevat que és
comuniqui a l'organització i Delegat, amb una antelació mínima de 72 hores del
començament de la competició.
El termini per a les inscripcions finalitza a las 20:00 h del 23 de maig de 2022.
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TROFEUS
•
•
•
•
•

Club de Caça i Pesca Alt Urgell premis als tres primers classificats i a la peça major. En
cas de coincidir la peça major amb un dels tres primers classificats, s’entregarà a la
següent peça major i així successivament.
FCPEC: Medalles de la FCPEC als tres primers classificats
UFEC: Medalla de la UFEC al Campió de Catalunya 2022
GRAUVELL: Quatre xecs regal de 125€ per gastar a la www.grauvell.com pels quatre
primers classificats i Val descompte del 10% a tots els participants
CASA PINTAT: Obsequi als 3 primers classificats i Val descompte del 15% a tots els
participants
JURAT

El jurat estarà compost per:
• Delegat del Comitè esportiu de Salmònids de la FCPEC.
• Responsable entitat organitzadora.
• Jutge o jutges designats pel Comitè de jutges de la FCPEC.
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.
REGLAMENT
Les normes aplicables per aquest campionat son el Reglament de Competicions de la Federació
Espanyola de Pesca i Càsting vigent, les seves modificacions, la Norma Interna Competició
Salmònids 2021 i les Bases d’aquesta convocatòria:
Reglament: https://www.fepyc.es/reglamento-de-competición
Modificacions: https://www.fepyc.es/circulares-de-acuerdos-deportivos
Norma Interna Competició Salmònids 2022: https://fcpec.cat/normativa/
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.
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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 als esportistes de la mateixa especialitat d’aquest campionat preferentment de les
categories Infantil i Joventut (ajuts per als participants al nacional...).
Inclús en cas d’impugnació el campionat es desenvoluparà d’acord amb el programa i horari
previst.
PARTICIPACIÓ
Les inscripcions estan limitades a 32 participants, prioritzant els esportistes amb federativa d’Alt
Nivell, per ordre d’inscripció al Play Off.
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.
Els menors de 18 anys han d’anar acompanyats per un adult que es responsabilitzi del menor.
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
Divendres 3 de juny 2022: 18:00 h. Sorteig programat a través d´una Web que es comunicarà
prèviament als inscrits.
Dissabte:
07:00h. Entrega de pliques a Bar Restaurant La gasolinera.
1ª Màniga 08:00h – 10:00h
2ª Màniga 11:00h – 13:00h
13:30h Recollida de pliques i dinar a Bar Restaurant La gasolinera.
3ª Màniga 15:00h – 17:00h
4ª Màniga 18:00h – 20:00h
20:30h Recollida de pliques a Bar Restaurant La gasolinera.
Diumenge. Mateix lloc i horari del dia anterior
20:30h Recollida de pliques, medidors, entrega de premis i fi de la prova a Bar Restaurant La
gasolinera.
BASES
Entrenaments.-Els esportistes participants en el campionat no podran entrenar VUIT (8) dies
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abans del inici, a l’escenari de la competició, doncs el 27 de maig no es pot usar l’escenari, que
es comunicarà als participants.
Marcatge.- El riu es marcarà aigües amunt. Sempre, a l’entrada del riu es posarà el número de
tram a l’inici del mateix i dins del riu es posarà una cinta visible des de l’interior aigües avall
d’aquest. Es confeccionarà un mapa per l’aplicació google maps.
El Comitè i Jurat es reserven el dret de canviar els llocs de competició i els horaris establerts per
qüestions tècniques, climatològiques, logístiques o de força major.
Material esportiu.
a.
Canyes: Lliures la longitud dels quals no excedeixi de 275 cm. (9 peus).
b.
Rodets o carrets: D'ús obligatori ja sigui manual o automàtic de bobina fixa o giratòria.
c.
Línies: Lliures en diàmetre i composició de monofilament o trenat en els seus diferents
tipus i gruixos, excepte metàl·liques o llastrades. Està prohibit afegir elements a la línia.
d.
Baixos de línia: No poden tenir elements addicionals adherits a aquest.
e.
Esquers (Només artificials):
Es permet:
Un sol esquer en la línia o baix de línia.
L’esquer estarà equipat amb un únic ham simple i desproveït d’arponet o ben inutilitzat de
manera que no ofereixi cap resistència al desamat.
En els esquers tous (vinils) es permeten els hams amb llastre (dins o fora del vinil) solament en
el primer terç de l’ham.
Culleretes giratòries o ondulants en qualsevol de les seves versions i proveïdes d'un sol ham,
però sense plomes, pèls, llana, etc.
L'ús d'un esmerillón o connector.
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Es prohibeix:
Els “streamer” i les mosques artificials en qualsevol de les seves formes i materials.
Està prohibit col·locar pes en el fil de la línia.
L’ús de plom com a llastre.
Desenvolupament de la competició:
a. Es compondrà de 4 fases de dues mànigues per fase. Es a dir, 8 mànigues, quatre de matí
i quatre de tarda, d'una durada de pesca efectiva per pescador de dues hores cadascuna d'elles.
Cada pescador tindrà quatre mànigues efectives de pesca en els horaris i l´ordre que el sorteig
hagi determinat.
b. Hi haurà la mitat de trams que d’esportistes, així quan uns pesquin els altres faran de
control.
Controls
a. La reunió del Pescador amb el Control tindrà lloc al costat del senyal que indiqui l’inici
del tram, aigües a baix, almenys cinc minuts abans de l'inici de la fase, de no ser així el Control
serà sancionat amb 200 punts en la classificació de la Màniga. Hauran de verificar conjuntament
els límits d'aquest; l'hora prevista per a l'inici de la prova, en cas de no trobar la senyal, hauran
de requerir a un membre de l'Organització per solucionar-ho, sense iniciar la Màniga en cap
concepte sota pena de possible desqualificació de tots dos en aquesta Màniga.
b. Cada Control acompanyarà al pescador durant tota la Màniga a una distància convenient
que li permeti vigilar el compliment de les normes de competició sense entorpir l'acció de pesca
del participant, si es inferior a 2 metres, s’haurà de portar la mascareta posada. Desamarà i
prendrà la mesura amb el seu corresponent arrodoniment o “T” (segons correspongui) de les
peces que li presenti el pescador dins el salabre i les retornarà vives a l'aigua amb summa
delicadesa. Immediatament; anotarà la mesura de la peça i l’hora. En cap cas durant les
mànigues, el control pot transportar els útils de pesca del pescador.
c. Anirà complimentant la plica durant la duració de la màniga i, amb la finalitat de
mantenir el control, li farà una foto, una vegada tancada per l’esportista.
d. Quan un Control sigui responsable de la pèrdua d'una captura, haurà de fer-ho constar
en la plica i la organització la comptabilitzarà amb la mesura equivalent a la mitjana de les peces
obtingudes pel pescador en aquesta prova, en el cas de no tenir cap s’aplicarà la mesura mínima
del Campionat.
Mesura de la truita
a. Captures. – Per aquest Campionat, el Comitè Tècnic, d’acord amb el Club o la SPE on se
celebra, ha fixat la mesura de les captures vàlides en 19 centímetres, mesurats en tota la seva
longitud.
b. Puntuació. - A cada peça amb la TALLA MÍNIMA o superior li correspon una puntuació de
100 punts, més els corresponents a la seva longitud (de punta a cua), en centímetres
multiplicat per vint (20).
La mesura de les captures de GRANDÀRIA SUPERIOR A la MESURA MÍNIMA s'anotarà en la
plica com a nombre enter, arrodonit els decimals, si n'hi hagués, al número superior.
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Totes les captures de longitud inferior a la mesura mínima no requeriran ser mesurades a
criteri de l'esportista s'anotaran genèricament com a peça “T“, una vegada comprovat pel
control es tracta de l'espècie objecte de la competició i rebran a l'efecte de classificació, una
puntuació de 15 punts. Exemple: 18’9=T; 19=19; 19,1=20 .
c. Els pescadors hauran de presentar totes les seves captures al control dins del salabre
que haurà d'estar en contacte amb l'aigua en tot moment durant el seu trasllat. Si la captura és
manifestament inferior al mínim establert, el control després de mullar-se les mans, la desamarà
dins del salabre i la retornarà a l'aigua amb summa cura, assegurant la seva reanimació. Si tots
dos, pescador i control, consideren que és procedent mesurar-la perquè determinen que la seva
dimensió s'aproxima o excedeix a la mesura mínima es procedirà al seu mesurament en la riba,
extremant la cura en la seva manipulació i retornant-la a l'aigua amb summa cura per part del
control.
d. L'objectiu és fer un pas endavant en la pesca conservacionista, tractant de minimitzar la
manipulació de les captures d'exemplars joves i fràgils i tractant de retornar-los al seu mitjà en
les millors condicions possibles.
e. Es prega als participants prenguin les referències pertinents (pam, marques en la xarxa,
etc.) per a sotmetre al seu mesurament exclusivament als exemplars que superin manifestament
la referida mesura mínima o que presentin possibilitats de superar-la.
Pliques.- Cada esportista es responsable de la seva plica. Tutorial per emplenar la plica.
a. La recolliran del Jutge
b. La lliuraran al control quan competeixin
c. Comprovaran que s'ha emplenat correctament per part del control i la tancaran, creuant
les caselles buides i amb la seva firma
d. Un cop tancada, no procedirà cap reclamació i la remetrà immediatament al Delegat
de la FCPEC a través de l'APP WhatsApp, a títol particular
e. Els controls faran foto de la plica del pescador i la guardaran per comprovació de dades.
f. En finalitzar la 2ª, 4ª, 6ª i 8ª màniga, l'entregarà físicament al jutge en el lloc indicat.
g. El temps màxim d’entrega de pliques es de 45 minuts, en cas de retràs es descomptaran
cent punts per cada minut de retard.
Classificació
a. La classificació de la competició serà per FASES. Això és, la suma dels punts de les mànigues
consecutives dues a dues (1ª+2ª, 3ª+4ª, 5ª+6ª, 7ª+8ª).
b. En cas d’empat a punts en les classificacions parcials no es desempatarà.
c. En la classificació final, en cas d’empat a punts, es desempatarà en primer lloc pel
nombre de captures valides (sense contar les “T”), en cas de persistir l’empat, per peça mes
grossa i finalment per sorteig, el número mes baix de dorsal.
Paralització o suspensió
1.
Paralització en cas de tempesta
a. Si la tempesta es declara abans o durant l'entrada als trams
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

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Comitè de Salmònids
i. No s'autoritza a cap participant a entrar en el seu tram ni muntar el material
ii.
Un avis per “wassap” indicarà l'ajornament de l'entrada o la parada de la
preparació.
iii.
Si les condicions atmosfèriques ho permeten i en els límits de les possibilitats
del programa horari, la prova podrà desenvolupar-se normalment.
iv.
Si les condicions atmosfèriques no milloren o si el programa horari no ho
permetés, la prova serià anul·lada.
b. Si la tempesta es declara durant la prova
i. Es procedirà a avisar mitjançant una avís per “wassap” de la suspensió de la prova.
ii.
Tots els participants han d'aturar l'acció de pesca, sent motiu de desqualificació
el seu incompliment i no podrà entrar ningú aliè a la competició al lloc de l'esportista.
iii.
Els controls avisaran als esportistes i assenyalaran a la plica l’hora de l’aturada.
iv.
Si les condicions ho permeten i en els límits de les possibilitats del programa
horari, la prova podrà desenvolupar-se normalment, avisant amb una nova senyal acústic.
v.
Si les condicions no permetessin la seva represa, la prova seria retardada,
ajornada o definitivament anul·lada.
vi.
En tot cas la prova serà vàlida un cop transcorregut + del 50 % del temps efectiu
de la mateixa.
2.
Suspensió.
a. Quan la suspensió es produeixi abans de culminar la meitat de l'horari d'una prova, no
hi haurà lloc a la corresponent classificació.
b. Si hagués transcorregut almenys la meitat del temps total de la prova, les classificacions
amb les captures obtingudes fins al moment de la suspensió, seran vàlides.
c. En cas de suspensió, el Comitè en contacte directe amb els Jutges i controls procurarà
que el moment de la interrupció de la prova es realitzi de manera simultània per a tots els
esportistes, en les competicions en les quals sigui possible. Quan això no sigui possible, es tindrà
en compte l'horari de cada captura que figuri en les pliques, sent anul·lades les peces capturades
durant el temps en què la prova va estar interrompuda.
d. S'anul·laran les captures en les dues mànigues de la mateixa fase amb la finalitat
d'igualar els temps de competició.
El Delegat del Comitè Esportiu de Salmònids en funcions.
El Pont de Suert a 3 de maig de 2022
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