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CAMPIONAT DE CATALUNYA AIGUA DOLÇA FLOTADOR 
ALT NIVELL 

GRUP A - 2022 
Classificatori pel Campionat d’Espanya Aigua Dolça Flotador 2023 

 
1a Fase: 2 i 3 de juliol de 2022 

Riu Llobregat, a Esparreguera, Olesa de Montserrat i Abrera. 
 
2a Fase: 12 i 13 de novembre de 2022 

Embassament de Riba-roja, a Riba-roja d’Ebre. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Societat de Pescadors d’Esparreguera 

 

Societat Pescadors Esportius d’Olesa 
de Montserrat 

 

 

                         

Societat Esportiva Pescadors Abrera

ORGANITZADOR 

COL·LABORADORS 
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MESURES COVID 

• Per participar al campionat és obligatori complir les mesures de contenció de la 
Covid19 de les resolucions oficials vigents en el moment de la realització. 

 
 
INFORMACIÓ 

 
• Jordi Fàbrega. Tel. 696196256.  e-mail: jordifreestyle@hotmail.com 

 
 
1a fase: Riu Llobregat ZPC LL-24 
Zones:  A.- Corrents les Pells 
  B.- Les Pells al mig 
  C.- Corrents Magarola 
  D.- Magarola 
  E.- Depuradora 
 
2a fase: Riu Ebre ZPC EB-01 
Zones:  A i B.- Espigons 
  C, D i E.- Barbacoes 

 
CLASSIFICACIÓ 

 
La puntuació serà d’un punt per gram. En el cas de captures que pesin 0 grams, es considerarà 
un punt per peça.  
S’establirà una classificació independent per cada sector.  
 
Classificació per sectors: S’establirà per ordre de major a menor puntuació obtinguda. En cas 
d’empat a punts (pes) en un mateix sector, els esportistes afectats tindran la mitjana 
aritmètica dels llocs obtinguts. Els esportistes sense captures obtindran un número de lloc 
igual a la mitjana de tots els llocs sense captures en el mateix sector.  
 
Classificació final individual: S’establirà per la suma dels llocs obtinguts per cada esportista en 
les diferents fases de que consta el campionat, classificant-se de menor a major suma de llocs. 
En cas d’empat entre 2 o més esportistes, serà primer el que tingui un major numero de punts 
(pes) total en la suma de les fases. Si segueix l’empat, serà primer el que tingui un major 
numero de punts (pes) en una de les fases de la competició.  
 
Els classificats entre els llocs 1r i 25è mantindran la categoria pel grup A del 2023.  
Els classificats entre els llocs 26è i 40è quedaran inclosos al grup B del 2023.  

 
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. 

mailto:jordifreestyle@hotmail.com
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• 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.  

 
No seran vàlides les inscripcions fetes fora del programa Play Off 

 
PREU 
 

• La inscripció a aquest Campionat és de 50 €. 
• El pagament es farà efectiu just abans del sorteig de la 1ª fase. 
• Un cop realitzat el Pagament, en el supòsit de renunciar a participar, sigui quina sigui la 

circumstancia que ho provoqui, comportarà la pèrdua del  import pagat llevat que és 
comuniqui a L'organització 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 dimecres 22 de juny de 2022. 
 

TROFEUS  
 
A càrrec de l'organitzador o de l'ACPEC, medalles per: 
 

• Primer classificat. 
• Segon classificat. 
• Tercer classificat. 

 
JURAT  
 
El jurat estarà compost per:  

• Delegat FCPEC del comitè. 
• Responsable entitat organitzadora. 
• Jutge o jutges designats pel Comitè de jutges de la FCPEC. 
• Vocals: fins a 3 representants dels esportistes 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. 
 
 
 

https://fcpeic.playoffinformatica.com/
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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 
 
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 als esportistes de la mateixa especialitat d’aquest campionat preferentment de les 
categories Infantil i Joventut.  
Inclòs en cas d’impugnació el campionat es desenvoluparà d’acord amb el programa i horari 
previst. 
 
PARTICIPACIÓ: 
 
Tots els esportistes inscrits. 
 
Obligatòria la llicència federativa d’Alt Nivell 2022. 
 
Tenen dret a participar els classificats entre els llocs 1 i 25 del Campionat de Catalunya Aigua 
dolça Flotador grup A del passat 2021, més els classificats entre els llocs 1 i 14 del Campionat 
de Catalunya Aigua dolça Flotador grup B d’aquest mateix any 2022, més els esportistes d’Alta 
Competició Nacional que acaben U25. 
 
Els reserves per possibles absències sortiran de la classificació del Campionat de Catalunya 
Aigua dolça Flotador grup B d’aquest mateix any 2022, per rigorós ordre de classificació. 
 
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 seu, no els reculli en cada mànega abans d’abandonar el seu lloc. 

https://www.fepyc.es/circulares-de-acuerdos-deportivos
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PROGRAMA : 
 
Dissabte 2 de juliol 
07:00 h. Concentració al Refugi SUPE Olesa, a l’Areny del Molí, d’Olesa de Montserrat. 
07:05 h. Reunió de Delegats, Capitans i sorteig. 
08:00 h.  PRIMERA SENYAL. Entrada als llocs. 
09:50 h. SEGONA SENYAL. Inici del grumeig intensiu. 
10:00 h. TERCERA SENYAL. Inici competició. 
13:55 h. QUARTA SENYAL. Preavís fi competició. 
14:00 h. CINQUENA SENYAL. Fi competició. 
 
Diumenge 3 de juliol 
07:00 h. Concentració al Refugi SUPE Olesa, a l’Areny del Molí, d’Olesa de Montserrat. 
07:05 h. Reunió de Delegats, Capitans i sorteig. 
08:00 h.  PRIMERA SENYAL. Entrada als llocs. 
09:50 h. SEGONA SENYAL. Inici del grumeig intensiu. 
10:00 h. TERCERA SENYAL. Inici competició. 
13:55 h. QUARTA SENYAL. Preavís fi competició. 
14:00 h. CINQUENA SENYAL. Fi competició. 
 
Dissabte 12 de novembre 
09:00 h. Concentració, lloc a determinar. 
09:05 h. Reunió de Delegats, Capitans i sorteig. 
10:00 h.  PRIMERA SENYAL. Entrada als llocs. 
11:50 h. SEGONA SENYAL. Inici del grumeig intensiu. 
12:00 h. TERCERA SENYAL. Inici competició. 
15:55 h. QUARTA SENYAL. Preavís fi competició. 
16:00 h. CINQUENA SENYAL. Fi competició. 
 
Diumenge 13 de novembre 
08:00 h. Concentració, lloc a determinar. 
08:05 h. Reunió de Delegats, Capitans i sorteig. 
09:00 h.  PRIMERA SENYAL. Entrada als llocs. 
10:50 h. SEGONA SENYAL. Inici del grumeig intensiu. 
11:00 h. TERCERA SENYAL. Inici competició. 
14:55 h. QUARTA SENYAL. Preavís fi competició. 
15:00 h. CINQUENA SENYAL. Fi competició. 
16:00 h. Publicació de la classificació final. 
 
 
BASES  
 

• Durant la competició, queda prohibit el consum de tabac i begudes alcohòliques, fins i 
tot la tinença d'aquestes ultimes. Aquesta prohibició afecta tota l'estructura federativa 
en tot l'escenari.  

• Per a les particularitats de cada especialitat es donarà prioritat al que estableix el 
Reglament de la FEPYC 
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Sorteig  
 
El sorteig es realitzarà: 
 

• Sorteig pur la primera fase i dirigit les següents per no repetir punta. 
• Amb prou antelació segons el Reglament de la FEPYC, normalment de forma 

presencial. 
• En cas que hi hagi restriccions Covid, es podrà realitzar de forma telemàtica. 

 
 
Limitacions d'esquers i arts de pesca: 
 

Longitud de les canyes: 
 

• Pesca al coup:  màxim 13,00 m. 
• Pesca anglesa:  màxim 4,50 m. 
• Pesca bolonyesa: màxim 13,00 m. 

 
Esquers i farines per fase: 
 

• Asticot i similars: 3 litres.  
• Fouillie i vers de vase: ½ litre. (inclòs dins els 3 litres). 
• Farines, terres, pedres, blat de moro i llavors: 17 litres.   

 
Sistema de puntuació de la prova: 
 
La puntuació serà d’un punt per gram. 
 
Desenvolupament del campionat: 
 
Un cop fet el sorteig i comunicat telemàticament, els participants es dirigiran a les pesqueres. 
Al arribar, l’esportista podrà introduir tot el material dins de la zona especifica i es retirarà fins 
a escoltar la senyal d’entrada (primer clàxon). 
 
Els llocs de pesca estaran degudament marcats i un cop ocupats per l’esportista i començada la 
competició, tant sols s’hi permetrà l’accés al control o persona autoritzada. 
 
El material (canyes, plataformes etc..) no podrà ser muntat fora del lloc de pesca, ni introduït 
muntat. Tampoc es podran introduir farines preparades en boles. Però sí es podran barrejar i 
mullar les farines fora del lloc de pesca abans de la senyal d’entrada. 
 
A partir de la senyal d’entrada en els llocs de pesca, l’esportista podrà entrar en el lloc i 
començar a preparar tot el material, però ja no podrà rebre cap ajuda. 
 
D’acord amb el reglament internacional, estarà permès subministrar als esportistes qualsevol 
tram de canya trencat, sempre i quant es realitzi per part del corresponent control o per algun 
membre de l’organització de la competició, Comitè o Jurat. 
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Tot esportista pot utilitzar l’espai assignat com millor vulgui. Però no podrà grumejar ni pescar 
fora dels límits del seu lloc o prolongació imaginaria dels mateixos. 
 
La duració de cada fase serà de quatre hores, des de la senyal d’inici (tercer clàxon) fins la 
senyal de fi (cinquè clàxon). 
 
Des de la primera senyal “entrada en el llocs de pesca”, els esportistes disposaran de 120 
minuts de temps per preparar tot el material. 
 
Aproximadament 60 minuts després de l’entrada als llocs, els controls del sector passaran per 
revisar les farines i esquers, que ja hauran d’estar a punt, i que en cas de dubte podran 
mesurar. És obligatori presentar els esquers vius en pots de mesures oficials. 
 
Les farines es presentaran mullades, barrejades i tamisades. Un cop verificades, ja no es 
podran passar pel tamís ni utilitzar el trepant per barrejar-les, i només es podran mullar usant 
adequadament el vaporitzador. 
 
A la segona senyal “grumeig intensiu”, deu minuts abans del inici de l’acció de pesca, els 
esportistes podran grumejar de forma intensiva durant deu minuts. 
 
A la tercera senyal “inici de la competició”, començarà la prova. A partir d’aquesta senyal, tant 
sols es podrà grumejar suaument i de forma discreta. Per grumejar suaument s’entén 
manipular el grumeig amb una sola mà, sense cap altre recolzament. 
 
S’autoritza l’ús adequat de la “cupela”, però es considerarà acció de pesca. És a dir, per poder 
utilitzar-la, no podrà haver-hi cap altra canya en acció de pesca. També es pot utilitzar per fer 
“l’intensiu”. 
 
La quarta senyal, indica la proximitat de la fi de la prova. S’indica cinc minuts abans del final. 
 
La cinquena senyal indica el final de la competició. Desprès d’aquesta senyal no serà vàlida cap 
captura que no es trobi fora de l’aigua. 
 
Un cop acabada l’acció de pesca, l’esportista, tingui o no captures, romandrà en el seu lloc de 
pesca sense manipular els peixos, fins que l’equip de pesatge o els jutges es facin càrrec de la 
documentació, pesin les peces, que l’esportista tornarà a l’aigua amb la màxima cura possible 
just després de ser pesades, i posteriorment demanin la firma de conformitat de l’esportista. 
 
A continuació, serà testimoni del pesatge del següent participant. 
 
La presentació de captures mortes o que el seu estat denoti mala conservació, implicarà la 
deducció del pes del total obtingut. 
 
Per tot allò no recollit en aquestes bases, qualsevol decisió serà atesa d’acord amb el 
“Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva de la Federación Española de Pesca y 
Casting”. 
 


