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FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA ESPORTIVA I CASTING 
 

Àrea d’Embarcació  
 

Campionat de Catalunya Embarcació Fondejada 2.013 
 
Data:  26 I 27 d’abril de 2.013 
 
Organització: CLUB DE PESCA MAR-SPORT 
 
Municipi:        Arenys de Mar 
 
Places: 44 en total (38 per clubs + 6 alta competició (FCPEIC). 
 
Participació: Podran inscriure’s participants de tots els Clubs  de 
Pesca de la Federació Catalana que van celebrar concursos socials 
2.012 d’embarcació fondejada, i van enviar la declaració de 
captures i que compleixin els requisits establers com entitat 
registrada de la FCPEIC 
 
En cas de superar la previsió de places posades a disposició del 
campionat (38+ 6), s’utilitzarà la formula de prorrateig per llicencies 
federatives de l’any 2.012.  
Tots els esportistes , hauran de presentar la llicencia federativa de 
competició i la llicencia de pesca en vigor.  
 
 
 
 
 
 
 



Preu d’inscripció:  

¶ 55 € per cada esportista per clubs fins a 30 llicencies.  

¶ Un inscripció gratuïta per clubs entre 30  i 50 llicencies. 

¶ Dos inscripcions gratuïtes per clubs entre 50 i 75 llicencies 

¶ Tres inscripcions gratuïtes per clubs de  mes de 75 llicencies  
El pagament es podrà fer en efectiu en la reunió del 
divendres.  
 

El període d’inscripció finalitzarà el dia 15 d’abril de 2.013. 
 
Totes les fulles d’inscripcions s’hauran de remetre a Club de Pesca 
Mar-Sport, Port d’Arenys de Mar degudament signades i segellades. 
Es pot enviar per mail a clubmarsport@gmail.com  
 
Es consideren vàlides totes les inscripcions que compleixin amb tots 
els requisits establerts. 
 
No s’acceptaran les inscripcions que no estiguin realitzades 
mitjançant l’imprès específic, (s’annexa a les presents bases) així 
com les que es realitzin fora de termini establert  
. 
Està previs que els vuit (8) primers, quedin classificats per  
participar en el proper “Campeonato de España 2.013”.  
 
Enviar a aquest mail  una copia del full d’inscripció 
 
Mail francesc.est@gmail.com  
 
Per qualsevol altre informació també podeu fer-ho a aquest correu 
electrònic.  
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Normes bàsiques: 
 

¶ Les normes aplicables per aquesta competició son:                  
-Reglament de la FCPIC (2008) 
-Bases de competició de l’àrea. 
-Legislació vigent en matèria de pesca esportiva a Catalunya. 

¶ El campionat es realitzarà en 2 manegues de 3 hores. La 
senyal de començament i final de cada una serà per radio. 

¶ A efectes de pesada, seran valides totes les peces que 
superin la mida mínima determinada per a cada espècie. Per 
totes les especies no relacionades en el imprès de mides de la 
federació Catalana, s’estableix una mida mínima de 12 cm. 

¶ Totes les peces presentades a la pesada, inferior a (1) un 
centímetre de la seva mida es penalitzaran descomptant el 
seu pes.   

¶ Està completament prohibit manipular les peces obtingudes. 
Totes les peces que a consideració del jutge de la prova, 
cregui que han estat manipulades  seran penalitzades. 

¶ Es obligatori presentar les peces netes i sense hams. 

¶ Cal portar les peces verinoses totalment rasurades.  

¶ Es obligatori respectar totes les normatives de la llei de pesca 
marítima axis com totes les normatives mediambientals, 

¶ Els esportistes hauran de deixar l’embarcació neta i ordenada. 

¶ Les reclamacions es podran presentar dipositant una fiança 
per import de 10 llicencies federatives i es retornarà en cas 
que sigui estimada la reclamació.  
1.-Sobre incidències de la competició: 1/2 hora com a màxim 
desprès de la arribada a port.  
 2.-Sobre les classificacions: 1/2 hora com a màxim  desprès    
de la publicació de resultats. 

¶ La inscripció al campionat, implica l’acceptació de les presents 
bases i normes. 

¶ L’organització, per qüestions tècniques, de climatologia o 
logístiques, es reserva el dret de canviar els horaris establerts 
així com els llocs de competició.  

¶ En cas de climatologia adversa, si alguna manega es tingues 
de suspendre i superat la meitat del temps, es considerarà 
vàlida. 

¶ IMPORTANT.  Igual que l’any passat l’esquer obligatori 
serà; coreà i llagostí, sense limitació de quantitat.  

 
 



 
 

 
 

PROGRAMA 
 

Port d’embarcament:  Port d’Arenys de Mar, instal·lacions del 
CLUB de Pesca Mar-Sport  

 
Divendres 26 d’abril 
 
19 hores: Sorteig d’embarcacions. Instal·lacions del Club de 
Pesca Mar-Sport   
 
Dissabte 27 d’abril    
 
  6,00 Lliurament de documentació primera mànega  
   
  6,30 Embarcament 
 
  7,30 Començament de la primera mànega 
 
10,30 Final de la primera mànega i retorn a port. 
 
11,00 Esmorzar i pesada 
 
11,30 Embarcament 
 
12,30 Començament de la segona mànega 
 
15,30 Final de la competició i retorn a port 
 
16,30 Pesada segona mànega i dinar 
 
18,00  Proclamació de campions. 
 
Aquests horaris son a nivell orientatiu 

 



 

         FULL D’INSCRIPCIÓ 
 
Club________________________________________________________ 
 
Localitat_____________________________Tel mòbil_________________ 
 
Persona de contacte ___________________________________________ 
 
Mail de contacte_______________________________________________ 
 
Esportistes         Nom i cognoms  ________Num. de federativa 
 
01__________________________________________________________ 
 
02__________________________________________________________ 
 
03__________________________________________________________ 
 
04__________________________________________________________ 
 
05__________________________________________________________ 
 
06__________________________________________________________ 
 
07__________________________________________________________ 
 
08__________________________________________________________ 
 
09__________________________________________________________ 
 
10__________________________________________________________ 
 
11__________________________________________________________ 
 
12__________________________________________________________ 
 

       TOTAL___________Euros 

L' import d’inscripció, es podrà fer en efectiu en la reunió del divendres,  

 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.:                                                                                       Segell Club                           


