CAMPIONAT DE CATALUNYA CARPFISHING
CATEGORIA ABSOLUTA
SELECTIU CATALÀ
Data: 25, 26 i 27 de setembre de 2009.
Lloc: Pantà d'Utxesa, Torres de Segre (Lleida).
Especialitat: Aigua dolça CarpFishing.
Modalitat: Única, per duos.
PROGRAMA
•

•

Divendres 25 de setembre
o

17:00 h. Concentració al refugi de pescadors d'Utxesa, i comprovació de
documentació.

o

17:30 h. Sorteig dels llocs. Tot seguit, sortida cap als mateixos.

o

18:00 h. Entrada als llocs de pesca i inici campionat.

Dissabte 26 de març
o

•

Tot el dia Continuació de la prova.

Diumenge 27 de març
o

17:00 h. Últim pesatge.

o

18:00 h. Concentració al refugi de pescadors d'Utxesa.

Nota: Si el número de participants és superior als llocs disponibles, es celebraran dues
fases, una els dies 25, 26 i 27 de setembre, i una altra a determinar.
Inscripcions
Preu de inscripció serà de 50 € per parella. A pagar en metàl·lic a la presentació de la
documentació a la concentració inicial.
Es realitzaran per part de les Delegacions Territorials i els particulars, fins el dia 15
d'agost de l'actual , indicant, per cada duo, nom de l'esportista, associació o club al que
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pertany i número de federativa de competició de l'any en curs i número de telèfon de
contacte .

Enviar les inscripcions a :
⇒

info@ilercarp.com

⇒

Fax de la FCPEC 932890552

Per poder participar en aquesta competició, és imprescindible tenir la llicència
federativa de competició de l'any 2009, que es presentarà al arribar a la taula de la
organització junt amb el DNI.
Els permisos de pesca en zona controlada (tiquets) seran responsabilitat dels
participants, la organització no es ficarà si algú no els porta.
Las queixes i/o protestes , sempre per escrit, seran admeses previ pago de una fiança de
50€ , en cas de no ser admesa no es tornarà els diners. El límit de temps per presentar-les
finalitza als 30 minuts desprès de finalitzar la competició.
Es recorda que existís un reglament de sancions federatives en cas de incomplir part del
reglament o de la convocatòria.
La distància entre participants Serà de 20 m mínim. Autoritzat per la Federació Catalana de
pesca.
No es permet Cebar entre las 00:00 i les 06:00 hores.
No es permet Cebar amb llavors poc o gens bullides , serà controlat per la organització.
Pes mínim per comptabilitzar els peixos 4 Kg.
Horaris dels pesatges i control
Dia 25: 18:00 – 20:00
Dia 26: 07:00 – 13:00
15:00 – 20:00
Dia 27: 07:00 - 13:00
15:00 – 17:00
Normativa
Per tot allò no recollit en aquestes bases, qualsevol decisió serà atesa d'acord amb el
Reglament de Competicions de la Federació Espanyola de Pesca Esportiva i Càsting.
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