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NOTA INFORMATIVA ALS PESCADORS DE SALMÒNIDS LLANÇAT 
 
 

Fase Prèvia Alta Competició Catalana Salmònids Llançat 2009 
 
Els dies 19 i 20 de Setembre de 2009 a Barruera (LLEIDA), Riu Noguera de Tort - Coto de Coll, 
Matricula NR-019, es celebrarà aquesta competició que es el primer pas per accedir a formar la 
Selecció Catalana que participa en els Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques, es 
una competició a 4 maneges dissabte i diumenge tot el dia, de on sortiran els 8 primers 
pescadors classificats que al 2010 disputaran el 1er Selectiu Alta Competició Catalana 
Salmònids Llançat conjuntament amb els 8 pescadors que estan ja en Alta Competició Catalana 
Salmònids Llançat. 
 
Així doncs, els informem que ja esta obert el període d’inscripció i que es tancarà el dia 11 de 
Setembre de 2009, per la inscripció es necessari que la Societat o Club de Pescadors enviï el 
full d’inscripció amb les dades dels participants. 
Per participar en aquesta competició es necessària la Llicencia Federativa de Competició. 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I Copa Catalana Salmònids Llançat 2009 
 

Els dies 26 i 27 de Setembre de 2009 a Pedret (BARCELONA) Riu Llobregat – Coto Pedret, 
Matricula LL-003, es celebrarà aquesta competició a 3 maneges dissabte tot el dia i diumenge 
mati, on se nomenaran Campió, Subcampió i Tercer Classificat d’aquesta I Copa Catalana, 
acabant en el dinar de cloenda. 
 
Així doncs, els informem que ja esta obert el període d’inscripció i que es tancarà el dia 18 de 
Setembre de 2009, o fins completar els 42 pescadors inscrits, per la inscripció es necessari que 
la Societat o Club de Pescadors enviï el full d’inscripció amb les dades dels participants. 
Per participar en aquesta competició es necessària la Llicencia Federativa Recreativa i/o de 
Competició. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paco Pagano 
Delegat de Salmònids 

 
 

Per qualsevol consulta o aclariment no dubtin en trucar 670 279 230 
 

De dilluns a divendres de 19:30 a 22:30 hores i dissabtes i diumenges de 10:00 a 22:30 hores 


