
                 Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting          
                                                               Àrea de Salmònids 
 

 
 

CONVOCATÒRIA 
 

11 i 12 de febrer de 2023 
BELLPUIG 

 
La Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEC) convoca, als esportistes federats de totes 

les categories (absolut, veterans, joventut i dames), al VII Campionat de Catalunya de Pesca a Mosca en 
Llac (2023). 

 

 
 

SOCIETATS DE PESCADORS ESPORTIUS DE BELLPUIG i D’ANGLES I COMARCA 
1. Escenari.- Llac de Bellpuig 
2. Lloc de concentració prèvia. Llac de Bellpuig a les 07:45 del 11 de febrer de 2023.  
3. Inscripció / assistència.  

• El club/societat de pesca de l’esportista l’inscriurà al programa Playoff. 
• El justificant bancari d’haver fet l’ingrés de l’import de la inscripció s'enviarà a la "SPEAC de Anglès” 

mailto: santiblanes@gmail.com .  
• El termini d'inscripció finalitza el 1 de febrer de 2023. 
• Preu 75 € x pescador (inclou Inscripció Campionat, dinar de dissabte i diumenge) –Transferències a 

SPEAC ANGLES I COMARCA – BSAB ESBB IBAN ES78 0081 0222 6500 0123 3326 posa'n el 
nom del participant i “inscripció VII CNAT CATALUNYA LLAC”. 

• Les inscripcions no rebudes en la data indicada s'entendrà que no és del seu interès participar en 
aquest Campionat. 

 

 
 

1. Disposar de llicència Federativa  (AN o EB) de la FCPEC. 
2. Acceptar les bases i reglaments que figuren en la convocatòria. 
3. Cedir els possibles drets d'imatge de forma gratuïta, i que aquests puguin ser publicades a efectes 

merament informatius i esportius, en qualsevol format escrit, audiovisual, web i xarxes socials. 
4. Els menors d’edat han d’anar acompanyats o bé amb una autorització de participació signada pels 

pares o tutors legals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisits per poder participar 

Organització 

mailto:santiblanes@gmail.com
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1. Horari 

DISSABTE 11 febrer DIUMENGE 12 febrer 
08:30 – 09:10 08:30 – 09:10 
9:20 – 10:00 9:20 – 10:00 
10:10 – 10:50 10:10 – 10:50 
11:00 – 11:40 11:00 – 11:40 
11:50 – 12: 30 11:50 – 12: 30 

DINAR 12:40 – 13:20 
13:30 - 14:10 DINAR DE CLOENDA 
14:20 - 15:00  
15:10 - 15:50  
16:00 - 16:40  
16:50 - 17:30  

  
2. Allotjament recomanat. Hotel Stop - Carretera Nacional II Km 494, Bellpuig. Telf.: (+34) 973 32 08 65 
3. Responsable de la Organització. Santi Gallego Tel. 606 86 46 50  
4. Responsable de la FCPEC. El Delegat del Comitè de Salmònids Satur L. Fagil Tel. 609 23 19 36 

 

 
 

1. Normativa. La Competició es regirà per: 
a. El Reglament de Competicions de Pesca Esportiva i Càsting de la FEPyC. 
b. La Norma Interna de competicions 2023 del Comitè de Salmònids de la FCPEC 
c. Aquesta convocatòria. 

2. Premis.  
a. Medalla de la FCPEC pels tres primers classificats. 
b. Els esportistes amb federativa d’Alt Nivell, per ordre de classificació, podran participar en el 

Campionat d’España 2024, si hi ha places. 
3. Jurat. El formarà el Delegat de Salmònids, el President de la SPE de Bellpuig i el Jutge anomenat per 

aquest campionat. 
4. Reclamacions i impugnacions  

a. Qualsevol participant podrà presentar reclamació davant el Jutge, estimant aquest si és 
oportuna o no.  

b. En qualsevol cas, si l'esportista seguís entenent que disposa d'arguments i que el jurat no els ha 
tingut en compte, pot impugnar la prova o la competició sencera lliurant el corresponent escrit 
amb les seves al·legacions i un dipòsit,  per un import que serà el preu d'una federativa d’Alt 
Nivell en curs. En cas d'estimar-se la reclamació l'import serà retornat, en cas contrari es 
destinarà a d’espesses de la categoria Joventut. 

c. La resolució de la impugnació la resoldrà el Comitè Esportiu de Salmònids de la FCPEC i, si 
s’escau, el Consell Superior d'Esports de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de poder 
assistir als tribunals que l'impugnant consideri oportú. 

d. Encara en cas d'impugnació, la prova i/o competició seguirà el seu horari i finalització establerts 
a les bases. 

5. Entrenaments.- Els esportistes participants en el campionat no podran entrenar dos dies abans del 
inici, a l’escenari de la competició, doncs el dijous 9 de febrer ja no es pot usar l’escenari. 

6. Sorteig  
a. La prova es realitzarà en tants trams com la organització determini al tancament de les 

Bases 

Horaris, allotjament i contactes 

https://www.fepyc.es/reglamento-de-competici%C3%B3n
https://fcpec.cat/normativa/
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inscripcions. El sorteig es farà el dijous 9 de Febrer a les 20:00h de la tarda a una pàgina 
Web que serà notificada als inscrits amb anterioritat. 

7.  Desenvolupament de la competició. Es compondrà de 16 mànigues, d'una durada de  pesca efectiva  
per pescador   de 40 minuts cadascuna d'elles. Cada pescador tindrà 16 mànigues efectives de pesca 
en els horaris i l´ordre que el sorteig hagi determinat. 

8. Controls. Els esportistes participants. 
9. Mesura de la truita. No hi ha mesura. 
10. Sistema de puntuació de captures.  

a. Totes les truites s’apuntaran com una “T”. No hi haurà premi a la peça major. 
b. En el cas de assolir 12 captures en una màniga, el pescador deixarà de pescar i esperarà en el 

seu tram a la finalització de la màniga. Queda prohibit abandonar el tram abans de la senyal 
acústica que indica el final de la màniga.  

11. Pliques.- Cada esportista es responsable de la seva plica: 
a. La recolliran de l'organització. 
b. La lliuraran al control que serà l’esportista que ocupi el tram anterior. 
c. Comprovaran que s’ha emplenat correctament per part del control i la tancaran amb la seva 

firma. 
d. Un cop tancada, la remetrà immediatament al Delegat de la FCPEC a través de l’APP Wasap, a 

títol particular. 
e. En finalitzar, l'entregarà físicament al Jutge.  

12. Classificació 
a. La classificació serà per mànigues.  
b. En cas d’empat a punts en la classificació final, es desempatarà en primer lloc pel nombre de 

captures, en cas de persistir l’empat, per peça mes grossa i finalment per sorteig, es a dir, pel 
número mes baix de dorsal. 

c. L’organització exposarà la classificació, en la que cada esportista tindrà una puntuació per lloc 
obtingut, del 1 al número total de participants, via wassap. L’exposició serà de 30 minuts, per la 
seva verificació i possibles modificacions d’errors.  

13. Material Esportiu: de conformitat al Reglament de la FEPyC. 
14. Paralització o suspensió: de conformitat al Reglament de la FEPyC. 

 
El Delegat de l’Àrea de Salmònids de la FCPEC 

Satur L. Fagil 
 
 
 


