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ALTA COMPETICIÓ CATALANA SALMÒNIDS LLANÇAT 
 
 
Requisits establerts per la formalització de l’Alta Competició Catalana de Salmònids Llançat i 
modificacions al Campionat de Catalunya Salmònids Llançat 2008, aquestes modificacions 
varen ser proposades per el President del Comitè Paco Pagano, en la Reunió Anual del Comitè 
de Salmònids del 2007 i corroborades per unanimitat de tots els pescadors participants en el 
Campionat de Catalunya Salmònids Llançat del 2007, que son els principals implicats. 
 
 Aquesta modificació està plantejada per donar un impuls de major competitivitat al hora d’accedir 
als Campionats Nacionals, mesura que com podem comprovar els últims anys, ha tingut força bons 
resultats en Salmònids Mosca Absolut, es per tant que volem també millorar aquesta competitivitat que 
sens dubte ens portarà a uns bons resultats esportius en un futur.  
 

Els pescadors de l’Alta Competició Catalana Salmònids Llançat serà una condició que tindran un grup 
de pescadors de Catalunya y la que servirà per seleccionar els membres que formaran part de la Selecció 
Catalana que representarà a Catalunya en les competicions Nacionals.  

 
Situació actual:  
La Selecció Catalana que participava en el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques 

Salmònids Llançat, estava formada per els 8 millors classificats del Campionat de Catalunya del any 
anterior. 

De cada Territorial Catalana accedien al Campionat de Catalunya 10 pescadors, així doncs, sumaven 
40 participants i per poder ser el nombre correcte per les tres maneges del Campionat de Catalunya que 
ha de ser divisible per 2 i desprès per 3, es necessitaven 2 pescadors mes, i es optà per cobrir aquestes 
places amb el Campió i Subcampió del any anterior. 

 
Situació establerta per el 2008: 
L’Alta Competició Catalana Salmònids Llançat per el 2008 estarà formada per un total de 20 

pescadors. 
La classificació del Campionat de Catalunya 2008 serà la que servirà, per accedir a la condició de 

pescadors de l’Alta Competició Catalana Salmònids Llançat 2008, així doncs, seran els 8 primers classificats 
el que hi accediran, en cas que algun no ho accepti es continuarà en la llista fins aconseguir-los, per 
acabar de cobrir les places fins a la totalitat necessària resten 12 pescadors, aquests es completaran amb 
els pescadors de major palmarès personal dels últims 5 anys en Campionats Nacionals i Catalans. 

 
Aquesta condició han de voler accedir-hi voluntàriament, en cas que algun no ho accepti, es seguirà 

la llista del palmarès en qüestió fins aconseguir-los, en cas de no ser així, s’agafaran de la classificació del 
Campionat de Catalunya 2008. 

 
En cas de dificultat en aconseguir els 20 pescadors, aquesta xifra es podria reduir a 16 y a les hores 

serien 8 els que hi accedirien des de la llista de palmarès. 
 
Aquest Selectiu anual, tindrà les mateixes condicions de competició, de nombre de maneges, 

classificacions i demes, que els que es celebren en la modalitat de Salmònids Mosca Absolut. 
Els següents anys els pescadors que perdran la condició de Pescadors de l’Alta Competició Catalana 

de Salmònids Llançat, seran els 8 últims classificats del Selectiu a celebrar anualment, i els que accediran a 
cobrir aquestes bacants seran els 8 primers classificats que no tinguin ja aquesta condició, des del 
Campionat de Catalunya del any en curs. 

 
La Selecció Catalana que participarà en el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques, estarà 

formada per el Campió de Catalunya del any anterior y dels 7 primers classificats del Selectiu d’Alta 
Competició Catalana Salmònids Llançat també del any anterior. 
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El Campió de Catalunya que accedirà directament a formar part de la Selecció Catalana que 
participarà al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques Salmònids Llançat del any següent, no es 
obligatori que participi en el Selectiu d’Alta Competició Catalana Salmònids Llançat del any en curs si no ho 
vol, però perdrà la opció de quedar en la condició de Pescador d’Alta Competició Catalana Salmònids 
Llançat fins a la propera opció, en el Campionat de Catalunya del any següent. 

 
Al Campionat de Catalunya Salmònids Llançat 2008, els participants que hi accediran des de les 

Territorials seran amb les mateixes condicions anteriors amb un total de 42, però el any 2009 es 
modificarà, passant a un total de 36 (repartits en 9 per 4 Territorials), això fa un nombre total divisible per 
2 i desprès per 3 i també ens permet que al ser-ho per 4 ens dona totes les facilitats al hora de les 
maneges, sectors i Territorials.    

 
 
 
 
Totes aquestes mesures han estat molt valorades i consensuades amb l’Equip de 

Salmònids de la FCPEIC, es per tant que creiem que son del tot coherents, tant per part de les 
Territorials, com per els competidors i com no, per la FCPEIC, estem convençuts que aquestes 
mesures, seran enteses i acceptades per tots, ja que estan preses amb la única ambició 
d’aconseguir uns millors resultats esportius a fora de Catalunya, donat que consideràvem que 
en la disciplina de salmònids llançat necessitàvem un impuls una mica mes competitiu. 
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