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CAMPIONAT DE CATALUNYA D’INLAND CÀSTING 

2023 

Data: diumenge 19 de març de 2023  

Lloc: Pistes de càsting de Granollers 

Comitè esportiu: Antonio Soria - 629833443 - antonio.talgo@gmail.com 

INSCRIPCIONS 
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 delegat del 

Club o qualsevol circumstancia. 
o Finalment es fa Desar. 
o  Podeu comprovar la inscripció entrant a Competició/Inscripcions. 

 
El preu de la inscripció és de 30 € que s’abonaran al delegat del Club que realitza el campionats abans 
del inici de la competició. Se inclou el dinar a la pista. 

El termini per a les inscripcions finalitza a las 20:00 h del dijous 16 de març de 2023. 

PARTICIPACIÓ 
Les inscripcions estan limitades a 15 participants per ordre d’inscripció. 

Per a la celebració del campionat s’estableix un mínim de 6 participants per poder puntuar per seleccions 
al campionat d’Espanya de l’especialitat. 

TROFEUS 

A càrrec de la FCPEC medalles per al Campió, Subcampió i Tercer Classificat. 
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JURAT 
El jurat estarà compost per: 
 

− President: delegat federatiu en el campionat. 
− Vicepresident: president o responsable del Club que realitza el campionat. 
− Jutge o jutges del campionat designats per la FCPEC. 
− Vocals: fins a 3 representants dels esportistes i clubs elegits entre els participants. 

 

És responsabilitat del Jurat què el campionat es realitzi sota les regles 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 o delegat 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 les 
classificacions. 

REGLAMENT 
Les normes aplicables per aquest campionat son el Reglament de Competicions de la Federació 
Espanyola de Pesca i Càsting vigent 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 
Es classificaran 4 esportistes amb la inscripció patrocinada en opción A.  

Primer classificat de les proves combinades 1, 2 i 6 
Primer classificat de les proves combinades 3, 4 i 8  
Primer i segon classificat de les proves combinades 5, 7 i 9 

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. 
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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 Reglament 
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. 

CAMPIONAT D’ESPANYA 
Els quatre primer classificats del campionat de Catalunya d’Alt Nivell o llocs successius que participin al 
campionat d’Espanya tindran dret a patrocini de les seves inscripcions en el proper campionat d’Espanya 
de la mateixa prova sols en aquells campionats patrocinats per l’ACPEC. 

Aquest campionat està efectivament inclòs entre els campionats patrocinats. 

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 comité esportiu de l’especialitat. 

Els esportistes d’Alt Nivell amb la inscripció pagada i per ordre de classificació podrán ser inscrits i 
participar en el campionat d’Espanya de la mateixa prova amb les despeses al seu càrrec i fins 
l’esgotament de 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 
La recaptació de les inscripcions d’aquest campionat, descomptades les despeses, es destinarà a 
patrocinar un 5è participant per al campionat de Espanya de la mateixa prova, a elecció del comitè 
esportiu de l’especialitat i fins exhaurir la recaptació; excepte que abans del campionat i en funció del 
nombre de participants s’acordi una altre repartiment per part del Jurat, Comitè i Clubs. 

En cas de no participar en el campionat d’Espanya, aquestes quantitats quedaran a disposició del comitè 
esportiu de l’especialitat. 

MEDI AMBIENT 
És obligació de l’esportista deixar el lloc i zona de llançament completament nets de la brutícia pròpia o 
aliena. Es desqualificarà l'esportista que deixi aparells, fils, 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 recolliu en acabar 
abans d'abandonar el lloc. 
En finalitzar el Campionat cal recollir entre tots els participants els possibles trencaments de fil, ponts i/o 
ploms no recollits en el transcurs de la competició 
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PROGRAMA 
Diumenge 19 de març de 2023 

07:30 h Concentració i reunió de delegats a les pistes. 

08:00 h Sorteig. 

09:00 h Inici del campionat. 

13:00 h Aturada per dinar a la pista. 

14:00 h Represa del campionat. 

20:00 h Lliurament de trofeus d’acord amb el protocol Covid. 
guanyadors. 

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. 

DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES 

1a Prova D-1 Precisió Mosca amb una ma 

2a Prova D-3 Anells Aremberg 

3a Prova D-4 Precisió 7,5 g. (Taca-Taca) 

4a Prova D-2 Distancia Mosca a una ma 

5a Prova D-6 Mosca Salmó dues mans 

6a Prova D-5 Distancia 7,5 g amb una ma 

7a Prova D-8 Precisió 18 g amb rodet giratori 

8a Prova D-7 Distancia 18 g amb dues mans 

9a Prova D-9 Distancia 18 g rodet giratori amb dues mans 
 
 
El delegat del comitè esportiu de Càsting 
Antonio Soria Sallent 

 


