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CAMPIONAT DE CATALUNYA MAR COSTA LLANÇAT MÀSTERS 2022 
Platja d´El Prat de Llobregat, 5 de novembre de 2022 

Realització:  CEP LA LANZADA           Eduardo  Espino  669386398 

ceplalanzada@ceplalanzada.com 

Comitè esportiu: Jesús Trasmontán  620920251 jtenrique@gmail.com 

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/ 

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. 

Amb la col·laboració: 
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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. 

El termini per a les inscripcions finalitza a las 20:00 h del dimarts 1 de novembre. 

El preu de la inscripció és de 75 euros. 

Cada club realitzarà l'ingrés de les inscripcions mitjançant transferència bancària al 

següent número de compte del club que realitza el campionat:  

− Titular del compte: Club Esportiu de Pesca La Lanzada.  

− Compte: ES45 2100 0397 4101 0166 1068 

− Concepte: Catalunya Màsters + Nom del participant + Nom del Club.  

S’ha de remetre el justificant bancari al telèfon 678069383 o al correu 

ceplalanzada@ceplalanzada.com. 

Verificat el pagament, el club que realitza la competició remetrà justificant. 

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. 

PARTICIPACIÓ 

Les inscripcions estan limitades a 100 esportistes, per ordre d’inscripció i amb llicència 

federativa d’Alt Nivell. 

Per a la celebració del campionat s’estableix un mínim de 10 participants. 

1) Esportistes amb 54 anys o més l'any que se celebri el 

Campionat de Catalunya.    

2) Complir els 54 anys l'any que se celebri el Campionat de 

Catalunya. 

Al participar es cedeixen els possibles drets d'imatge de forma gratuïta, i que aquests 
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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 distincions als participants del 4t al 8è, 

ambdós inclosos. 

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. 

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

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

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 o llocs 

successius en cas de no participació. La darrera quarta plaça anirà per decisió del 
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comitè esportiu de l’especialitat. 

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

classificació 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”. 

PATROCINIS  

Per cada 10 participants, el Club Esportiu de Pesca La Lanzada patrocinarà la 

inscripció d’un esportista en opció A (375 €) en el proper campionat d’Espanya 2023. 

En cap cas es reduirà la ràtio d’una subvenció (375 €) per cada 10 inscripcions. 

Els patrocinis (375 €) seran entregats directament als clubs corresponents un cop 

justifiquin la inscripció dels seus esportistes en el Campionat d’Espanya 2023. 

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 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. 
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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 obligatori per a tots els esportistes disposar d'un cub d'almenys 17 litres i un 

oxigenador en funcionament quan es tinguin captures. No es permet la manca de 

galleda o el mal funcionament de l’oxigenador.  

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. 
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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: Eduardo Espino Llanos 

Utilitzar materials reciclats, ecològics o biodegradables 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Disposar de suports per a reciclatge. 

Reutilitzar materials d'esdeveniments anteriors. 

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 

CONCENTRACIÓ 

Serà a les 08:30 h a: 

Parc Nou Restaurante 
Carrer de la Carretera de l'Aviació, km 0, 5 08820 El Prat de Llobregat · 933 70 60 08 

Restaurant Parc Nou . Google Maps https://g.page/Parc-Nou?share 

En la concentració s’informarà del nombre de sectors, del total definitiu d’esportistes 

patrocinats per al campionat d’Espanya 2023 i es sortejaran els llocs de pesca de les 

dues mànegues. 

PROGRAMA 

Dissabte 5 de novembre de 2022: 

08:30 h  Concentració, constitució del Jurat, reunió amb els responsables i sorteig.  

10:00 h  Entrada al lloc de pesca.  

11:00 h  Inici 1ª mànega.  

15:00 h  Final 1ª mànega i canvi de lloc dels esportistes.  

16:00 h  Classificació definitiva de la 1ª mànega i entrada al lloc de pesca.  

17:00 h  Inici 2ª mànega.  

21:00 h  Final 2ª mànega.  

22:00 h  Classificació FINAL, entrega de premis i distincions. 

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 

DESENVOLUPAMENT  

L’inici, final, paralització, suspensió i continuació de la prova s’indicaran amb un 

senyal acústic. 

Es prohibeix durant el campionat usar qualsevol mitjà de comunicació en el lloc de 

pesca (telèfons, intercomunicadors, etc.).  

L’esportista ubicarà les canyes i els aparells en el seu lloc de pesca separat com a 

mínim  5 metres de la línia de separació del lloc de dreta i esquerra.  

No es pot sortir del lloc de pesca fins haver signat la plica de captures. No es permet 

no signar la plica de captures.  

ESCENARI 

L’escenari de la prova es dividirà en sectors.  

El nombre màxim de sectors serà 5 i el nombre mínim d’esportistes per sector serà 9. 

Amb aquestes condicions hi haurà el màxim nombre de sectors possibles.  

Els llocs de pesca estaran degudament senyalitzats i un cop siguin ocupats per 

l’esportista i començada la prova, només es permetrà l’accés a les persones 

autoritzades per el Jurat.  

Un cop començada la prova, no es permetrà sota cap concepte, lliurar als esportistes 

material, bosses, menjar etc. En cas de necessitat es sol·licitarà la presencia del 

control o jutge. 

MÀNEGUES 

La competició es realitzarà en dos mànegues de 4 hores de durada cadascuna. 

Entre mànega i mànega, els esportistes disposaran d’un interval de 2 hores per al 

trasllat als llocs de pesca. 

Al senyal de "fi de prova" és obligatori el cessament immediat de l'acció de pesca, 
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havent de retirar-se les canyes cobrant normalment l'aparell.  

CONTROLS 

El club que realitza la competició proveirà d'un nombre de controls suficient per al 

normal desenvolupament del campionat tenint com a referència la d'una parella de 
controls per cada 9 pescadors.  

Els control registraran a l’atzar i periòdicament als esportistes.  

CAPTURES 

Totes les captures es consideraran vàlides i una vegada mesurades es retornaran a 

l'aigua en el mínim temps possible.  

L'esportista haurà de treure l’ham de la captura de la manera menys lesiva possible 

per al peix i haurà de mantenir la peça viva fins la seu mesurament, per la qual cosa 

haurà d'estar proveït d'una galleda amb aigua i un oxigenador al seu lloc de pesca. No 

es permet la manca de galleda o el mal funcionament de l’oxigenador. 

La captura amb o sense ham s'ha d'introduir a la galleda amb l’oxigenador en 

funcionament abans de realitzar un nou llançament amb la canya. 

Les captures han de ser mesurades pel jutge o el control assignat. En cap cas podrà 

l'esportista realitzar el mesurament.  

S'autoritza la presència durant el mesurament dels responsables de clubs siguin o no 

del club de l'esportista.  

Un cop mesurada la captura, aquesta serà retornada a l'aigua pel control que anotarà 
en la plica l'espècie, la mida i els punts segons la taula de conversió talla/punts 

adjunta. Les captures d’una mida inferior a 12 cm seran valorades amb un punt. 

Les pliques es realitzaran per duplicat, una per l’esportista i l’altra pel Jurat. 

Cada participant, rebrà del control assignat una còpia de la plica. 

L'esportista és responsable que es faci correctament totes i cadascuna de les 
anotacions de les captures obtingudes. Per la qual cosa una vegada signada la còpia 
de la plica, aquesta serà l'únic document vàlid per al Jurat de la prova.  

Al final de cada mànega el control lliurarà el duplicat de la plica a l’esportista 
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degudament signada per ambdós. 

S'anotarà la mida de cada peça en el full de captures com a número sencer, rebutjant 

els decimals si n'hi ha, utilitzant la fórmula de l'arrodoniment quan superi els 12 cm.  

D'1 a 9 mil·límetres = Número superior. Exemples: 21,1 cm = 22 cm; 21,4 cm = 22 
cm; 21,8 cm. = 22 cm. Sempre a l’alça   

Excepcions: Les espècies que la seva morfologia siguin anguil·liformes (serps, lirons, 

congres, etc.) s'aplicarà la columna nº15. 

En cas de discrepància entre el mesurament realitzat pel control i l'esportista, se 
sol·licitarà la presència del jutge que dictaminarà la mesura final. 

Les ratlles i similars estan prohibides. 

ESQUERS 

Seran de lliure elecció de l'esportista.  

Es permet l'ús de fil elàstic per fixar l'esquer natural a l'ham. 

Queda totalment prohibit l’ús o tinença d’atraients olorosos. En cas de dubte podran 

obtenir-se mostres per sotmetre-les a una anàlisi posterior. 

No es permès el bromeig de les aigües  

 

HAMS 

Es permet utilitzar, sempre fora de l'ham, elements atraients, o brillants, com perles 
flotants o no, peces fluorescents, etc.  

Mida mínima 5 mm de si.  

Si durant el transcurs de les mànegues, el control assignat tingués dubte de 

la mesura de l'ham utilitzat per un esportista, podrà revisar-lo i en el cas 
que aquest no tingués la mida mínima, el retirarà i ho comunicarà al jutge 
que decidirà si són vàlides les captures obtingudes pel esportista fins aquell 

moment.  

Els esportistes no poden estar en possessió en els llocs de pesca d'hams amb un si 
inferior a 5 mm d'ample total.  
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LÍNIES I BAIXOS 

Els baixos de línia són lliures en diàmetre i composició. Podran anar proveïts d'un 

màxim de tres hams simples. La seva longitud no ha d'excedir a la de la canya.  

Es permet utilitzar un màxim de 3 perles flotants en cada baix de línia i la dimensió 
màxima de cadascuna d'elles sigui de 15 mm. No es permet l’ús o tinença de perles 

flotants de dimensió superior a 15 mm.  

Es permet tenir disposats i proveïts d'esquer quants baixos de línia es considerin 

necessaris.  

No es permet l’ús de flotadors a la línia. 

No es permet l’ús o tinença de baixos amb més de 3 hams o més de 3 perles flotants. 

No es permet l’ús o tinença de cametes metàl·liques. 

PESOS 

El seu pes serà discrecional en funció del vent i el corrent i en les condicions més 

favorables amb un pes mínim de 50 g, però en cap cas s'admetrà que la deriva per 

corrent o vent molesti als participants contigus envaint el seu lloc de pesca; per això, 

en condicions atmosfèriques extremes s'exigeix l'ús de llastos més pesats o amb 

grapes.  

CANYES 

S’autoritzen, per esportista, un màxim de dues canyes en acció de pesca i seran d'una 

longitud màxima de 5 metres, amb almenys 4 anelles. 

S'autoritza l'ús de canyes amb anelles interiors. 

Es podent tenir tantes canyes de reserva com es vulgui, però només poden estar 

muntades fins al mosquetó de la línia. 

Les canyes de reserva han de situar-se sempre allunyades de la riba i apuntant en 

direcció contrària al mar. 

No es permet disposar d’una canya de reserva amb el baix posat. 
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RODETS 

D'ús opcional ja sigui manual o automàtic, de bobina fixa o giratòria.  

PARALITZACIÓ O SUSPENSIÓ  

En tot cas el campionat es considerarà vàlid sempre que s'hagin pogut celebrar el 

cinquanta per cent (50%) de les hores previstes de competició. 

Durant la paralització de la prova els esportistes romandran fora del seu lloc de 
pesca. 

 

a) Paralització en cas de tempesta, si la tempesta es declara abans o durant 

l'entrada als llocs.  

No s'autoritza a cap participant a entrar en el seu lloc ni muntar el material. Un 

1r senyal indicarà l'ajornament de la entrada o la parada de la preparació.  

Si les condicions atmosfèriques ho permeten i en els límits de les possibilitats 

del programa horari, la prova podrà desenvolupar-se normalment.   

Si les condicions atmosfèriques no milloren o si el programa horari no ho 

permetés, la prova serà anul·lada.   

b) Paralització en cas de tempesta, si la tempesta es declara durant la prova.   

Aturada immediata mitjançant un 1r senyal i posada a resguard dels 

participants.  

Si les condicions atmosfèriques ho permetessin, es continuaria la prova 

mitjançant un 2n senyal que permetrà als esportistes accedir novament al seu 

lloc  de pesca i continuar la prova.  

Si per contra, les condicions no milloressin i s’ha complert més de la meitat de 

la mànega aquesta es donarà per finalitzada amb les captures realitzades fins 

aquell moment, en cas contrari la mànega quedarà anul·lada. 

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


              Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting      

Comitè esportiu de Mar Costa 

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 

 

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


              Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting      

Comitè esportiu de Mar Costa 

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 

 

LONGITUD                                   

EN CM

(1) JUREL/A   

LACHA 

PALOMETA                                      

 (2) SARGOS 

VIDIADRA 

RASPALLÓN                              

(3) HERRERA     

RONCADOR                      

(4) BOGA 

ARAÑA 

SALMONETE

(5) VACA 

SERRANO 

LÁBRIDOS

(6) BESUGO 

SALEMA 

OBLADA

(7)LUBINA   

BAILA                  

(8) 

DORADA                                                                              

(9)  

VERRUGATO 

CORVINA-N

(10)  MUGIL 

LISA 

(11)PECES 

PLANOS 

LENGUADO                         

(12) 

PAGRE  

PAGEL                          

(13)ABADEJO 

BACALAO 

FANECA

(14) 

RAYA 

RAPE

(15) 

ANGUILIFORMES 

AGUJA
12 13 20 27 19 18 20 19 24 32 15 13 22 15 13 5
13 17 25 34 25 30 26 24 31 41 19 17 28 19 17 6
14 22 32 43 32 42 32 30 39 51 24 21 35 24 21 8
15 27 39 52 40 55 40 37 49 62 30 26 44 33 26 9
16 32 48 63 49 67 49 44 60 75 36 32 53 40 31 11
17 39 58 75 60 81 59 53 73 90 43 39 64 48 37 13
18 46 69 88 72 97 71 63 87 107 52 47 76 57 44 15
19 54 82 103 86 115 84 74 103 125 61 55 90 67 52 18
20 63 96 119 101 134 99 86 121 145 71 65 106 78 60 20
21 74 111 137 119 156 115 99 141 168 82 76 123 91 70 23
22 85 129 157 138 181 133 114 164 193 95 88 142 106 80 27
23 97 148 178 159 208 153 130 189 220 108 102 163 120 91 30
24 110 168 201 183 237 175 147 216 250 123 117 185 137 103 34
25 125 191 227 209 269 199 166 246 282 139 133 210 155 116 38
26 141 216 254 238 304 225 186 278 316 157 150 237 175 130 43
27 158 243 283 269 342 254 208 313 354 176 170 267 196 145 47
28 176 272 314 303 383 284 232 351 394 196 190 298 219 162 52
29 196 303 347 340 427 317 257 393 437 218 213 332 244 179 58
30 217 337 383 379 475 353 284 437 483 242 237 369 270 198 63
31 240 373 421 422 526 391 313 485 532 267 263 408 299 218 70
32 264 411 461 468 581 432 344 536 585 294 291 450 329 239 76
33 290 452 504 517 639 476 377 591 641 323 321 494 361 262 83
34 317 496 549 570 702 522 411 650 700 353 353 542 396 286 90
35 346 543 597 627 768 572 448 712 762 386 387 593 433 311 98
36 377 592 647 687 838 625 487 778 829 420 424 646 471 338 106
37 410 645 701 751 913 681 528 849 899 457 462 703 513 366 114
38 444 700 757 819 992 741 572 923 973 495 503 763 556 396 123
39 481 759 815 892 1076 803 617 1002 1050 535 547 827 602 428 132
40 519 821 877 969 1164 870 665 1086 1132 578 592 894 650 461 142
41 560 886 942 1050 1257 940 715 1174 1218 623 641 965 701 495 152
42 602 955 1009 1136 1355 1014 768 1267 1308 670 692 1039 755 531 162
43 646 1027 1080 1226 1458 1091 823 1365 1402 720 746 1117 811 569 173
44 693 1103 1154 1322 1566 1173 881 1468 1501 772 802 1199 870 609 185
45 742 1183 1231 1422 1680 1259 942 1576 1604 826 862 1285 932 651 197
46 793 1266 1311 1528 1788 1349 1005 1690 1712 883 924 1375 997 694 209
47 847 1353 1395 1639 1890 1443 1071 1809 1825 942 989 1469 1064 739 222
48 902 1445 1482 1755 2005 1541 1140 1933 1942 1004 1058 1567 1135 786 235
49 961 1540 1573 1877 2120 1644 1211 2064 2064 1069 1130 1670 1209 835 249
50 1021 1640 1667 2005 2235 1752 1286 2200 2191 1136 1205 1777 1285 886 264

CUALQUIER ESPECIE NO INCLUIDA EN LA PRESENTE TABLA SE LE APLICARA LA COLUMNA Nº 1 

Las rayas y similares se medirán únicamente el cuerpo de la misma, excluyéndose la cola.

Las especies que su morfología sean anguiliformes (serpientes,  lirones, anguilas, congrios, etc.) se aplicara la columna nº15

Todas especies inferiores a 12 cms, puntuaran con 1 Punto. Las especies superiores a 50 cms, se les aplicara 50.
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