FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA ESPORTIVA I CÀSTING
ÀREA DE SALMÒNIDS

NORMA INTERNA
COMPETICIÓ SALMÒNIDS 2023

NOVEMBRE 2022

PÀGINA EN BLANC

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Àrea de Salmònids

ÍNDEX
1.

ANTECEDENTS___________________________________________ 2

2.

OBJECTE________________________________________________ 2

3.

DISPOSICIONS GENERALS _________________________________ 2

4.

CAMPIONAT D’ESPANYA __________________________________ 2

5.

CAMPIONAT DE CATALUNYA_______________________________ 3

5.1.

Fase prèvia ______________________________________________ 3

5.2.

Selectius ________________________________________________ 4

6.

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ECONÓMICA ______________________ 5

7.

CONVOCATORIA I INSCRIPCIÓ _____________________________ 5

8.

ÀREA DE SALMÒNIDS _____________________________________ 6

9.

PROVES I CATEGORIES ___________________________________ 6

10.

DEROGACIÓ _____________________________________________ 6

11.

DIFUSIÓ _________________________________________________ 6

12.

ENTRADA EN VIGOR ______________________________________ 6

13.

MODIFICACIONS _________________________________________ 6

ÍNDEX

Pàgina intencionadament en blanc

1

NICS-22

NORMA INTERNA COMPETICIÓ SALMÒNIDS 2023 (NICS-23)

1. ANTECEDENTS
Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
(GENCAT).
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport
(GENCAT).
RESOLUCIÓ vigent, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant
la temporada 2023.
Estatuts de la Federació Catalana de Pesca i Càsting (FCPEC).
Reglament de Competicions de Pesca Esportiva i Casting (2.018). Federación Española de
Pesca y Casting (FEPyC).
Modificacions al Reglament 2018.
Reglament de regim disciplinari y justicia esportiva (FEPyC).
Disposicions de la junta i assemblea general de la FCPEC.
2. OBJECTE
Regular i normalitzar les competicions esportives de l'Àrea de salmònids de la FCPEC, amb la
finalitat d'aconseguir la millor classificació possible dels esportistes, la millora de les seves capacitats
i dels resultats en els campionats d'Espanya.
3. DISPOSICIONS GENERALS
Aquesta norma regula totes les competicions que es realitzen en l'àmbit de l'Àrea de salmònids
de la FCPEC l'any 2023 i està d'acord amb la normativa de rang superior, de caràcter esportiu i del
medi natural.
Els objectius són millorar el nivell esportiu i mantenir el nombre de competicions i esportistes
participants. Per aconseguir-ho cerca l'ordenació dels esportistes pel seu nivell, aconseguir
campionats de Catalunya adequats i a l'abast de la FCPEC, el creixement de l'esport base, la
minimització de l'atzar en les competicions, la promoció d'aquestes i la millor representació de la
FCPEC a les competicions organitzades per la FEPyC.
4. CAMPIONAT D’ESPANYA
Participaran els esportistes federats d’alt nivell inscrits per la FCPEC, que s’hagin classificat en
el campionat de Catalunya corresponent. En el cas que la FEPyC admetí la inscripció d'esportistes
en número superior als que conformen el mínim de la selecció catalana, tindran prioritat els convocats
per la FEPyC i els següents en la classificació del campionat de Catalunya.
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La designació dels membres de l'equip que puntuï per la selecció catalana, serà responsabilitat
de l'Àrea de salmònids.
Els esportistes que participin en aquest campionat han de signar un compromís quant a la
representació institucional.
Mentre hi hagi acord amb l'ACPEC (Associació de Clubs de Pesca Esportiva de Catalunya),
aquesta entitat subvencionarà la inscripció dels quatre primers classificats del campionat de
Catalunya en les categories Absoluta i Joventut, de pesca amb mosca.
Per poder participar en els campionats d'Espanya de duos, si no s'ha fet classificatori de
Catalunya, es podran inscriure els que hagin participat en el campionat de Catalunya individual de la
mateixa prova (mosca, llançat, etc.). En aquest cas, es prioritzarà sumant la classificació individual
de cada membre del duo.
5. CAMPIONAT DE CATALUNYA
Al campionat de Catalunya poden participar els esportistes d'alt nivell (AN) i d'esport base (EB).
D’haver participació suficient, existirà una doble classificació.
Els esportistes amb llicència federativa d'alt nivell optaran a ser inscrits al campionat d'Espanya
corresponent.
En cas d'existir entitats organitzadores i si hi ha un nombre suficient de participants, el campionat
de Catalunya pot constar d'una sola competició o de vàries, denominades "selectius".
El campionat de Catalunya es regira pel reglament de la FEPyC i per aquesta NICS-23, amb les
particularitats que s'estableixin en les bases de cada competició. Així mateix, s'aplicarà el reglament
de règim disciplinari i justícia esportiva de la FEPyC, mentre no n'hi hagi de propi en la FCPEC.
El campionat de Catalunya s'han de fer abans del campionat d'Espanya on hagin de participar
els esportistes classificats o seleccionats.
Les dates no podran coincidir amb esdeveniments esportius oficials d'àmbit superior con són el
campionat d'Espanya, d'Europa o del món, incloent-hi els dies de viatge i entrenaments. Sempre que
hi participin esportistes de la FCPEC.
Es prohibeix als esportistes inscrits, pescar en els escenaris on es va a celebrar el campionat de
Catalunya els 7 dies anteriors a la seva celebració. Tret que se disputi una Competició Oficial en
l'escenari.
Les competicions seran de dos dies.
5.1.

Fase prèvia

Si la categoria i modalitat superen els 30 esportistes l’any anterior, es pot fer una fase prèvia
classificatòria per al campionat de Catalunya.
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Poden participar tots els esportistes d'AN i d'EB que ho desitgin i que disposin de la llicència
federativa corresponen, excepte:
•

els que estiguin sotmesos a expedient disciplinari

•

els 16 primers classificats del campionat de Catalunya de l’any anterior

•

els que disposin de la condició d’esportista d’alt Nivell de la FEPYC

•

els provinents de la categoria joventut que compleixen 19 anys en l’any de competició i que
hagin quedat entre els 4 primers, l’any anterior.

5.2.

Selectius

Son les competicions que componen el campionat de Catalunya. D’existir un mínim de tres (3)
entitats que es proposin per organitzar, solament podran organitzar un selectiu per entitat i/o escenari.
Als selectius que componen el campionat de Catalunya d’AN participaran 24 esportistes amb
federativa d’alt nivell, seguint el següent ordre:
•

els 16 primers del campionat de Catalunya de l’any anterior

•

els que disposin de la condició d’esportista d’alt nivell de la FEPYC

•

els que venint de la categoria joventut s’hagin classificat entre els 4 primers del campionat
de Catalunya

•

els que calguin per arribar a 24, per ordre de classificació en la fase prèvia i que no estiguin
sotmesos a expedient disciplinari.

En la classificació final de cada selectiu solament es desempatarà a efectes dels premis. En cas
d’empat en la classificació final del Campionat de Catalunya, sempre es desempatarà.
El sistema de classificació pot variar en funció de l’escenari esportiu, podent ser per fases,
sectors físics i horaris, trams o mixt (sector horari/trams). En les bases de la convocatòria
s’especificarà clarament el sistema de classificació:
•

Classificació per fases. El desenvolupament de la competició es compondrà de quatre fases
on participin tots els esportistes, la fase es divideix en dues mànigues d'una durada de pesca
efectiva de dues hores com a mínim cadascuna d'elles.

•

Classificació per sectors. Els sectors poden ser físics o horaris. Tots els esportistes
passaran per tots els sectors, per tant, hi haurà igual número de fases que de sectors.

•

Classificació per trams. El esportistes participaran en el mateix número de trams. Es farà
una classificació parcial de cada tram i se sumaran les puntuacions dels trams en que s’ha
participat per obtenir la puntuació de la classificació final. Únicament en la classificació per
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trams es podran realitzar tres mànigues de 1 h i 30’ en un dia de competició.
•

Classificació mixta trams /sectors horaris. De les classificacions parcials per trams sortirà
una classificació general per trams y de les classificacions parcials per sectors horaris sortirà
una classificació general de sectors horaris. De la suma de les classificacions generals de
trams i sectors horaris, sense desempatar, s’extraurà la classificació final.

6. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ECONÓMICA
L'organització i gestió econòmica correspon a les entitats de pescadors, per si mateixes o
agrupades.
L'objectiu és l'autofinançament dels campionats i l'ajuda al finançament de les entitats
organitzadores.
Les Entitats organitzadores establiran el preu de les inscripcions.
Els ingressos de les inscripcions dels esportistes, els patrocinis i altres ingressos extraordinaris
es faran directament al compte de l'entitat organitzadora.
Totes les despeses aniran a càrrec de les entitats organitzadores, incloent les dels jutges,
excepte les corresponents al delegat d’Àrea.
Solament la FCPEC lliurarà les medalles i els diplomes esportius. L'entitat organitzadora o qui
aquesta designi (Ajuntaments, patrocinadors, invitats, etc.) lliurarà els trofeus, copes, obsequis i la
resta de premis.
L’entitat que vulgui organitzar campionats de Catalunya farà la proposta a l’Àrea de salmònids:
•

abans del 25 de desembre els campionats de Catalunya a realitzar entre l’1 de gener i el 31
de març.

•

abans del 30 de gener, la resta dels campionats de Catalunya.

L'entitat organitzadora marcarà i desmarcarà l'escenari esportiu d'acord a la normativa en vigor.
En l'organització i desenvolupament de l'esdeveniment es complirà la normativa legal i esportiva
amb la tutela del jutge i del delegat de l’Àrea salmònids.
7. CONVOCATORIA I INSCRIPCIÓ
Les convocatòries les farà l’Àrea de salmònids i constarà, com a mínim, de: entitat organitzadora,
lloc i dates; inscripció / assistència; horari i bases.
Els esportistes s'inscriuran en la competició mitjançant les aplicacions informàtiques de la
FCPEC, i el que figuri a la convocatòria.
Les bases de la convocatòria desenvoluparan i adequaran el reglament i la normativa a l'escenari
i a les particularitats de cada competició.
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8. ÀREA DE SALMÒNIDS
Estarà dirigida pel delegat d’Àrea anomenat pel president de la FCPEC.
Supervisarà l'organització i el desenvolupament dels campionats.
Establirà les bases esportives, farà les classificacions, atendrà les reclamacions dels esportistes
i lliurarà les medalles.
Seleccionarà l’equip que puntuï per la selecció catalana en els campionats d’Espanya.
D'acord amb les Societats de cada modalitat, pot proposar establir o no un recàrrec
exclusivament sobre les inscripcions dels esportistes d'Alt nivell i el seu repartiment entre tots o una
part dels esportistes que participin en els campionats d'Espanya de la modalitat que es tracti.
9. PROVES I CATEGORIES
Es faran campionats de Catalunya en les següents proves i categories:
•

Proves: Llançat, Mosca, Mosca llac i Esquers artificials o Spinning

•

Categories: Absoluta, Joventut i Veterans

10. DEROGACIÓ
La present Norma deroga la normativa existent fins ara en l’Àrea de salmònids de la FCPEC, en
tot allò que se li oposi.
11. DIFUSIÓ
A través dels mitjans de la FCPEC (web, facebook, email, wassap ...) a tots els clubs esportius i
esportistes federats en l'àmbit de salmònids.
12. ENTRADA EN VIGOR
La present Norma entrarà en vigor a partir del dia de la aprovació per l’assemblea de la FCPEC.

13. MODIFICACIONS
Aquesta NICS-23 es podrà modificar parcialment, en les bases de la convocatòria de cada
selectiu o de la final, de manera excepcional i justificada.

Olessa de Montserrat, a 19 de novembre de 2022
EL DELEGAT DE L’ÀREA DE SALMÒNIDS DE LA FCPEC
Satur L. Fagil
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