
XVI CAMPIONAT DE CATALUNYA - SALMÒNIDS - MOSCA - ABSOLUT 2005

PROGRAMA

DATA : 9 i 10 de Juliol de 2005
LLOC : PONT D'ARROS (VAL D'ARAN) LLEIDA
CONCENTRACIÓ : HOTEL PEÑA - Tel. 973 640 886 
RIU : GARONA
MATRICULA : AUBERT (GA - 019b) i NAUT ARAN 1 (GA - 036)

INDICACIONS BÀSIQUES

* Aquest campionat es regirà per les normes del Reglament Oficial de la Federación Española de 
  Pesca.
* Per poder participar en aquest Campionat son necessàries les llicències de pesca i Federativa
  vigents.
* La mesura per les truites vàlides és de 19 Cms.
* Aparell de mosques, dos màxim. Tots els hams sense arponet.

HORARI

Divendres, 8 de Juliol

22:00 hores Reunió de Delegats al mateix lloc de la concentració
22:15 hores Sorteig dels llocs de pesca del Dissabte amb els Delegats

Dissabte, 9 de Juliol

07:15 hores Concentració
07:45 hores Sortida vers els llocs de pesca
08:30 hores Inici de la 1ª prova
10:30 hores Final de la 1ª prova
11:30 hores Inici de la 2ª prova
13:30 hores Final de la 2ª prova

15:15 hores Sortida vers els llocs de pesca
16:00 hores Inici de la 3ª prova
18:00 hores Final de la 3ª prova
19:00 hores Inici de la 4ª prova
21:00 hores Final de la 4ª prova
21:30 hores Sorteig dels llocs de pesca del Diumenge amb els Delegats

Diumenge, 10 de Juliol

El mateix horari que el dissabte, per les proves 1ª i 2ª.

14:30 hores Dinar de cloenda i lliurament de premis.

FCPEC   C/ Béjar, 59, Baixos  08014  Barcelona    Tels. 93 289 33 00   Fax 93 289 05 52

Consultes: Paco Pagano Tel. 670 279 230 correu-e: salmonits@fcpeic.com



NOTA:

RELACIÓ DELS ESTABLIMENTS HOTELERS 

ALLOTJAMENTS : HOTEL PEÑA - 973 640 886
Ctra. De França s/n PONT D'ARROS 

HOTEL BARRADOS - 973 640 309
Ctra. De França s/n PONT D'ARROS

HOTEL DE LA VALL - 973 640 200
Av. Pas d'Arro, 38 VIELHA

HOTEL HIPIC - 973 640 888
Ctra. De Francia, s/n VIELHA

HOTEL ETH SOLAN - 973 640 204
Av. Baile Callbetó Barra, 14 VIELHA

La reunió de Delegats i sorteig de llocs de pesca el Divendres i Dissabte, es per tal 
d’agilitar la sortida vers els llocs de pesca dels participants, en cas que algun Delegat 
no pugui assistir a la citada reunió i sorteig, podrà delegar aquesta funció en alguna 
altra persona o pescador, comunicant-ho degudament en la fulla d'inscripció de 
pescadors que aura de transmetre abans del dia 4 de Juliol de 2005 a aquesta 
Federació.                                                                                                                      
Si es absent algun Delegat i no s'ha nomenat cap substitut, es procedirà a fer el 
sorteig amb els representants de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting, 
Jutge de la competició i els Delegats que si assisteixin a la reunió.                                 
A aquesta reunió així com al sorteig de llocs de pesca, no podrà assistir-hi cap altra 
persona que no sigui el Delegat de la Territorial corresponent, o el seu substitut 
degudament acreditat.

Els pescadors, acompanyants de pescadors o territorials serà imprescindible, 
que faixin la inscripció per el dinar de cloenda del Diumenge amb la fulla 
adjunta, indicant nom complert i relació amb el pescador o la territorial, amb la 
mateixa data límit del 4 de Juliol  de 2005.


