
Federació Catalana de 
Pesca Esportiva i Càsting 

Bases Campionats FCPEIC

C/ Bejar, 59 Baixos· 08014 Barcelona ·Tel 932893300  Fax 93 932880552 ·malito: fedecatpesca@fcpeic.com · http://www.fcpeic.cat

Campionat: Campionat de Catalunya

Modalitat: Embarcació Fondejada

Data: 6 i 7 de març de 2009

Escenari 
Esportiu: Aigües exteriors Port de Badalona

Municipi: Badalona

Places 
Campionat: 40 places (36 pels clubs  + 4 alta competició FCPEIC)

Participació: Podran inscriure’s participants de tots els Clubs i Associacions de pesca de 
la  Federació  Catalana (FCPEIC)  que  van  celebrar  concursos  socials 
d'embarcació fondejada segons el calendari oficial de competicions de l'any 
2008 i que compleixin els requisits establerts com entitat registrada de la 
FCPE i C.

En cas de superar la previsió de places posades a disposició del campionat 
(36 + 4), s’utilitzarà la formula del prorrateig per llicencies de competició.

Tots els esportistes, hauran d’estar en possessió de la llicència federativa 
de competició emesa en nom del club o societat de pesca que representen.

Preu
Inscripció: Segons taula annexa

Dates Inscripció: El període d'inscripció finalitzarà a les 20:00 hores del dia 21 de febrer de 
2009.
Totes les fulles d’inscripcions, s’hauran de remetre a la Federació Catalana 
de Pesca, degudament signades i segellades.
Es consideraran vàlides totes les inscripcions que compleixin amb tots els 
requisits establerts en l'imprès d'inscripció (s'annexa a les presents bases).
No  s'acceptaran  les  inscripcions  que  no  estiguin  realitzades  mitjançant 
l'imprès específic , així com les que es realitzin fora del termini establert

Concentració,
Sorteig i Pesada:

Concentració a les 06,00 hores a la esplanada del Club Nàutic de 
Badalona.
Sorteig  a  las  19,30  hores  a  les  instal·lacions  del  Club  Nàutic  (Port  de 
Badalona) 
Pesada   a  les  mateixes  instal·lacions  (local  de  la  societat  de 
Badalona)     
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Horari : 7 de març de 2009 
06,00 hores  Concentració
06,45 hores  Sortida embarcacions
07,30 hores  Començament 1a mànega
08,30 hores  Canvi de llocs 
09,30 hores  Canvi de llocs
10,30 hores  Canvi de llocs
11,30 hores  Final de la 1a mànega i retorn a port
12,30 hores  Pesada i classificació 1ª mànega
13,15 hores  Sortida d'embarcacions
14,00 hores  Començament 2ona mànega
15,00 hores  Canvi de llocs
16,00 hores  Canvi de llocs
17,00 hores  Canvi de llocs
18,00 hores  Final de la 2ona mànega i retorn a port
19,30 hores  Pesada i classificació 2ona mànega
20,00 hores  Classificació final

Normes i 
Reglamentació:

Reglament de competicions de la FEPYC. (2008).
Normes del Comitè de Competicions de l’Àrea d’Embarcació de la 
Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.
Legislació  vigent en matèria de pesca esportiva de Catalunya.

Premis: Medalla Campió de Catalunya(Federació Catalana).
Medalla Sots Campió de Catalunya(Federació Catalana).
Medalla 3er Classificat de Catalunya (Federació Catalana).
Trofeu pels tres primers classificats, cedits per l’Excel·lentíssim Ajuntament 
de Badalona.
Trofeu a  la  peça de major pes.

Campionat 
d’Espanya:

Els  nou  (9)  primers  classificats,  formaran  la  Selecció  Catalana   que 
representarà  a  Catalunya  en  el  Campionat  d’Espanya  de  Pesca 
d’embarcació Fondejada 2009.
El Comitè de Competicions se reserva el dret d’ampliar fins a dotze (12) els 
representants de Catalunya.

Normes bàsiques: - És obligatori portar la Llicència de pesca en vigor, així com la Llicència 
Federativa de Competició.

- Posat cas que a algun esportista se li  sol·liciti  i no les porti,  no se li 
permetrà participar en el campionat fins que les presenti.

- El  començament  de  la  prova  es  senyalitzarà  mitjançant  una  senyal 
acústica. La finalització de la mateixa es senyalitzarà mitjançant dues 
senyals acústiques, separades entre si per un interval de cinc minuts. 
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Desprès  de  la  primera  senyal  de  fi  de  prova,  l’  esportista  cessarà 
immediatament l’activitat de pesca, treien  la/es línia /es de l’aigua. A  la 
segona senyal acústica de fi de prova totes les la/es línia /es hauran de 
estar fora de l’aigua.

- Esta completament prohibit manipular las peces obtingudes. Totes les 
peces que a consideració del Jutge de la prova, creguin  que han estat 
manipulades,  seran penalitzades descomptant el seu pes del total.

- Es obligatori presentar les peces netes i sense hams, rebutjant totes les 
que no ho compleixin.

- Cal portar les peces verinoses rasurades, per tant es recomana portar 
mitjans per rasurar.

- A efectes de pesada seran valides totes les peces que superin la mida 
mínima determinada  per  a  cada  espècie.  Per  totes  les  espècies  no 
relacionades en la fulla de mides que es subministrarà, s’estableix una 
mida mínima de 12 cm. (Es prega respecteu  las mides de les peces a 
cada espècie, sobre tot aquelles que sabem que son molt escasses.)

- Totes les peces presentades a la pesada, inferior en 1 cm., de la mida 
mínima (12 cm.)  , seran penalitzades descomptant el seu pes del total.

- Tots  els  esportista/es,  estan  obligats  a  deixar  la  zona  de  pesca 
assignada  neta  llençant  la  brossa  a  les  bosses  que  lliurarà 
l’Organització.

- Està prohibit la utilització ni tinença de cap tipus de producte químic o 
element olorós, considerats com il·legals o antireglamentaris com per 
exemple: matèries atraients, feromones, pastes per a acarnissar, així 
com hams de mesura inferior a la reglamentada (12X5 mm.), flotadors 
de mesura superior a 15 mm., grumejadors i transportadors. L'ús i la 
possessió de l’esmenta’t  anteriorment,  tindrà la consideració  de falta 
molt greu.

- La no presentació  o l’abandonament  de la  prova sense autorització, 
tindrà la consideració de falta molt greu.

Nota: - Les  reclamacions   i/o  impugnacions  que  es  poguessin  derivar  del 
resultat del campionat, s’hauran de realitzar per escrit i  dipositar una 
fiança per valor de 10 llicències federatives de competició.

- Les  Classificacions  seran  definitives  una  hora  desprès   de  la  seva 
publicació.

- La inscripció al campionat, implica l'acceptació de les presents bases i 
normes.

- L'organització,  per  qüestions  tècniques,  de   climatologia,  etc.,  es 
reserva el canvi dels horaris establerts així com els escenaris esportius.
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Observacions: Entre  manega  i  manega  se  servirà  un  esmorzar  pic-nic   per  tots  els 
patrons i esportistes.
A les 21:30 hores , es celebrarà un sopar de clausura del Campionat.
cloenda del Campionat en el que se servirà un sopar pels esportistes. 
Tots els acompanyants que vulguin sopar amb els esportistes, hauran de 
confirmar la seva assistència a la Societat de Badalona organitzadora de la 
Competició, abans del dia 2 de març de 2009

Àrea d’ Embarcació Fondejada
F.C.P.E. i C.
04 de febrer de 2009
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Full d’inscripció

Societat: (nom identificatiu)
     

Delegació  Territorial:

 Barcelona  Tarragona  Girona

                                      
Esportistes 

Nom i Cognoms (*) Núm. Federativa.

01           

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08

09

10

11

12

(*) Dades complertes amb nom i dues cognoms

Total inscripció……….       Euros

L'import d’inscripció, haurà de ser ingressat abans del dia 25 de febrer en el compte corrent de la Federació Catalana de Pesca 
Esportiva i Càsting, “LA CAIXA”, compte número 2100-1141-51-0200062413, enviant fotocòpia de l'ingrés bancari.

En l'ingrés bancari haurà de constar el nom del club o  societat que ho realitza.

D.                                                                                 com a (1)                           de la societat , declara que tots els esportistes que es 
relacionen al present full d'inscripció, tenen coneixement de tots els reglaments, normes i bases per les quals es regeix el present Campionat de 
Catalunya, assumint la responsabilitat que els correspon com a esportistes. 

Signat.: 
(1) President/a, secretari/a, vocal, delegat (Signatura i segell de la Societat)
                                      , a       de                          de 2008

Dtp Barcelona
C/Béjar, 59 baixos
08014 Barcelona
Tel. 933904420
Fax 933904421

rtpbarcelona@fcpeic.com

Dtp Tarragona
Sant Francesc 14 2n

43003 Tarragona
Tel./Fax 977220410

rtptarragona@fcpeic.com

Dtp Lleida
Pg. de Parc 75 baixos
25700 La Seu d’Urgell
Tel./Fax 973353762
rtplleida@fcpeic.com

Dtp Girona
C/Béjar, 59 baixos
08014 Barcelona
Tel. 932893300
Fax. 932890552

rtpgirona@fcpeic.com

http://www.fcpeic.cat/
mailto:fedecatpesca@fcpeic.com
mailto:rtpgirona@fcpeic.com
mailto:rtplleida@fcpeic.com
mailto:rtptarragona@fcpeic.com
mailto:rtpbarcelona@fcpeic.com


Federació Catalana de 
Pesca Esportiva i Càsting 

Bases Campionats FCPEIC

C/ Bejar, 59 Baixos· 08014 Barcelona ·Tel 932893300  Fax 93 932880552 ·malito: fedecatpesca@fcpeic.com · http://www.fcpeic.cat

Taula d’inscripcions

Inscripcions Cost
inscripció Cost total

1er Esportista Gratuïta
2on Esportista Gratuïta
3er Esportista 50,00 € 50,00 €
4rt Esportista 50,00 € 100,00 €
5è Esportista 50,00 € 150,00 €
6è Esportista 50,00 € 200,00 €
7è Esportista 50,00 € 250,00 €
8è Esportista 75,00 € 325,00 €
9è Esportista 75,00 € 400,00 €

10è Esportista 75,00 € 475,00 €
11è Esportista 75,00 € 550,00 €
12è Esportista 75,00 € 625,00 €
13è Esportista 100,00 € 725,00 €
14è Esportista 100,00 € 825,00 €
15è Esportista 100,00 € 925,00 €
16è Esportista 100,00 € 1.025,00 €
17è Esportista 100,00 € 1.125,00 €
18è Esportista 100,00 € 1.225,00 €
19è Esportista 100,00 € 1.325,00 €
20è Esportista 100,00 € 1.425,00 €

21è en endavant 100,00 € mes per cada inscrit
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