Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Àrea de Pesca d’Altura

ARTICLE 1
MODALITATS DE PESCA D’ALTURA
A- CURRICÀ:
A1- Curricà de costa o llauge: modalitat des de embarcació en marxa, amb esquer natural o
artificial i en fondàries fins a uns 150 metres. Els aparells utilitzats no superaran les 30 lliures
com a màxim. Les espècies capturades són Pelàgiques i Demersals com les palometes, llobarros,
circias, déntols i tallahams..
A2- Curricà d’altura:
modalitat des de embarcació en marxa i amb esquers artificials o
naturals. Els aparells utilitzats no superaran les 50 lliures. Espècies que es pesquen amb aquesta
modalitat són els grans Pelàgics com túnids, agulles, marlins, espases,...
B- GRUMEIG: modalitat on es capturen tonyines denominades gegants, des de embarcació
parada y fent servir esquer natural. Els aparells utilitzats no superaran les 130 lliures
C-SPINNING:.
Acció de pesca:
L’acció de pesca es produeix amb l’embarcació parada o en punt mort, mitjançant llançament
preví per part del mateix pescador de l’esquer amb la canya, el moviment a l’esquer
s’aconsegueix amb l’acció combinada de canya i carret.
Un concursant només pot tenir en acció de pesca una única canya, permetent-se tenir a punt de
pesca altres canyes per a un us opcional.
No es permet cap mena de llançament o abocament de bromeig, substància natural o artificial o
cap altre sistema per atraure, acostar o agrupar els peixos, només amb el desplaçament de
l’embarcació es poden seguir les moles de peix.
ARTICLE 2
ORGANITZADORS
Tots els clubs que vulguin organitzar concursos federats, deurà remetre a la federació las bases
del concurs per tal que aquests siguin aprovats i on constaran el següents apartats:
Permisos : Les sol·licituds a tots els estaments competents dels permisos obligatoris i les
notificacions per poder dur a terme el concurs, com són: Generalitat de Catalunya, Guàrdia Civil
del Mar, Capitania Marítima, Ministeri de Agricultura Ramaderia i Pesca en curri d’altura i grumeig
annexo III.
Denominació del concurs
Àmbit territorial:
Concurs social: el qual es realitza només amb la participació únicament de esportistes del club
organitzador.
Concurs obert: el qual no hi ha cap impediment per els esportistes per la situació de la seva
base.
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Lliga Catalana: Per poder ser part d’aquesta lliga, els clubs sol·licitants hauran de complir els
requisits que aquesta estableix.
ARTICLE 3
A- Distàncies entre vaixells:
CURRICÀ: La distància mínima per aquesta modalitat aquella que respecti la maniobrabilitat de
les embarcacions i de les seves línies. 250 metres, 1/8 de milla.
GRUMEIX: La distancia entre vaixells en la modalitat de grumeig serà com a mínim de 250
metres. S’haurà de respectar la línia de grumeig de les embarcacions ja fondejades a la zona. A
la reunió de patrons es podran modificar sempre i quan tothom hi estigui d’acord.
B-Zona de Pesca:
Sempre restaran sota les limitacions pròpies de embarcacions i patrons.
CURRICÀ D’ALTURA: La zona de pesca permesa com a màxim per el Curricà d’altura serà
mínim de 5 milles i un màxim de 60 milles
-CURRICÀ DE COSTA: Zona de pesca fins a les 12 milles a partir del port on es realitza el
concurs. Només el comitè de competició te la facultat de canviar la zona de pesca, per raons de
seguretat o per facilitar als participants el major nombre de captures.
-GRUMEIX: Les zones estaran determinades per la organització. En les zones determinades
especialment per grumeig, les embarcacions que optin per la pesca a la ronsa, hauran de
respectar una distància de 5 milles al voltant de la zona delimitada per la organització per la
modalitat de fondeig.. Així mateix, les embarcacions fondejades
hauran de controlar constantment la seva posició per tal de comprovar que per efectes de
corrents o d’altres mantinguin la distancia de seguretat amb respecte a les altres embarcacions.
Normativa per modalitat de grumeig: En aquesta modalitat s’haurà de facilitar la
següent informació: a) un cop arribat al lloc de pesca donar posició de G.P.S. amb
dos decimals i amb profunditat de sonda.. b) anunci de embarcació en combat
c) anuncia peix a bord o en cas contrari pèrdua de la peça.
Cada organització determinarà els procediments de comunicació.
C-Comunicacions: tota embarcació participant disposaran d’un receptor-transmisor VHF. Es
obligatori el escollir un canal de radio més adient per les comunicacions entre els participants i la
organització, així com un telèfon de contacte per qualsevol tipus d’emergències.
D-Sistemes de puntuació:
SPINNIG: El pes total es dividirà pel numero de pescadors que vagin en una mateixa
embarcació.
Curricà d’Altura: 1 punt per Quilo y 1 punts per peça que sobrepassí els 10 Kg. 5 punts
per peça que sobrepassi els 20 Kg. i 10 punts per peces superiors als 30Kgs.
Currica de Costa: Cada organització depenent de les espècies valides per cada concurs
establiran un sistema de puntuacions que bonifiqui sempre les captures de major pes. Per la
modalitat de
Grumeig: 1 punt per Kg. Cada club organitzador haurà de presentar a la Federació Catalana
el sistema de puntuació que regirà el campionat, sempre i quan no participin a la lliga Catalana,
per tal de que es dongui l’aprovació corresponent.
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Las penalitzacións de qualsevol tipus en cas de que no hi hagin captures per aplicarla, es
traslladarien a la màniga següent.
Serà el guanyador aquell que obtingui major numero de punts
En cas d’empat serà el millor lloc per la peça mes gran, o menor número de peces.
E-Espècies vàlides i talles mínimes: En tots el casos es deuran respectar les talles mínimes
dictades per la Generalitat de Catalunya per cada espècie vàlida el concurs. Per els campionats
oficials es respectaran les dictades per la Federació.
Tonyina vermella: 6,4 kg. 70cms. Ni puntua ni penalitza. Albacora y resta d’espècies vàlides 4
kg.
Picudos: 1,20mts
F-Comissaris: Es de lliure elecció per els organitzador de cada concurs, solament serà
imprescindible la seva presència a cada embarcació en marca i solta.
G-Equips:
Nombre de persones: spinnig : Equip mínim 2 persones
Spinning:Material
Canya: Només s’autoritza l’ús de canyes d’una mida igual o superior a 101 centímetres des de el
carret a la punta i un màxim de 68 centímetres des del carret a la base, amb un mínim de
quatre anelles o de fil interior.
Carret: El carret ha de ser convencional i pot ser de bobina fixa o giratòria.
Línia: La línia es lliure en quan a diàmetre i material, la resistència la establirà el reglament de
competició. No es permet el llastrat de la línia.
Baix de línia: El baix es lliure en quan a material i resistència però està limitat en l’allargada a
4,57 metres en línies de fins 20 lliures de resistència i a 9,14 metres en línies superiors. No es
permet el llastrat del baix de línia.
Esquers: Han de ser artificials de qualsevol tipus, Popers, jiggs, peixos artificials, vinils,
culleretes, etc. No espot augmentar el nombre d’hams però si es poden substituir els hams així
com les anelles de subjecció.
Curricà de Costa :Equip mínim 2 persones (es recomana per seguretat 3) i un màxim de 5
per equip.
Curricà d’altura i Grumeig: Equip mínim 3 persones i màxim de 5 per equip.
Línies: cada comitè organitzador podrà establir el tipus de línia, sempre
que no
excedeixi del màxim premés per la normativa 50 lliures per Curricà i 130 per grumeig.
Hams. simples.
Baix de línia: màxim 12,19mts en total.
carnades: Cada comitè i depenent de cada tipus de concurs decidiran quins son els tipus
vàlids per el campionat. Tan si son naturals com artificials sempre restaran sota la normativa . En
Curricà d’altura no s’admetran esquers naturals vius o morts.
Canyes: 7 per embarcació.
Profunditzadors: es podran fer servir.
H- Pesatge: La federació Catalana posarà a disposició dels clubs organitzadors el personal
necessari per tal de controlar el pesatge. Les bàscules han de ser certificades. No es pesaran les
captures de cap embarcació que no tingui la fulla de sortida firmada. Durant el pesatge haurà de
restar present el patró de la embarcació o un persona de la tripulació autoritzada pel patró que
firmaran la conformitat, en cas de no estar present i no firmar no tindran dret a cap reclamació.
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L’organització preveurà l’arribada de les embarcacions a port i la descarrega de les captures. Un
membre del jurat omplirà la fitxa de l’embarcació corresponent i confirmarà el numero de peces
entregades a pesatge.
Premis:
Se estableixen distincions per els 3 millors classificats.
Peça major.
I- Captures: Totes les captures hauran de ser donades a beneficència. La Federació Catalana
facilitarà con fer-ho en cas que el comitè ho demani. Aquestes dades s’hauran de fer públiques i
enviar a la federació el corresponent rebut.
ARTICLE 3
LLICENCIES
Per participar en un concurs, tots els inscrits hauran de posseir una llicencia federativa o bé
estar inclosos amb la federativa de la embarcació des de la qual participaran amb el concurs. És
imprescindible que tots el esportistes i embarcacions estiguin en possessió de les corresponents
llicències obligatòries per poder realitzar aquesta activitat.
Els patrons son responsables del compliment de la normativa de la Direcció general de la Marina
Mercant corresponent a certificats, revisions, despatxos, rols, assegurança obligatòria i les
especials mides de seguretat per la tripulació. L’organització podrà sol·licitar tota la
documentació, reservant-se el dret d’admissió a la prova.
ARTICLE 4
REUNIÓ DE PATRONS
Abans de l’inici de cada concurs, és realitzarà una reunió per tal d’informar a tots el patrons de
les instruccions d’última hora, per el millor desenvolupament de la prova.
En aquesta reunió s’escollirà 1 representants dels patrons que tindran vot en cas de reunió del
comitè de competició. Aquest hauran de representar equànimement a tots el participants i en cas
de Lliga Catalana o similars no podran accedir aquells que tinguin algun tipus de interès propi en
els resultats que de la reunió s’esdevinguin.
Per majoria dels patrons assistents i sempre amb l’aprovació dels jutges els apartats D
(distancia entre vaixells), E (zones de pesca) i K (equips) es podran modificar, la resta no es
podran modificar.
El comitè organitzador juntament amb els jutges son els únics que poden decidir sobre la
cancel·lació de la prova per condicions meteorològiques, en cas de que havent anul·lat la sortida
alguna embarcació surti, aquesta serà desqualificada.
Es redactarà un acte que es posarà en coneixement de totes les embarcacions per tal de que
tinguin constància de les possibles modificacions d’última hora. La presencia en aquesta reunió
és obligatòria per a tots el patrons i depenen del comitè organitzador també ho pot ser per a les
tripulacions.
Amb aquesta reunió es donaran a totes les embarcacions les fulles de sortida que hauran de
complimentar i lliurar al comitè cada dia de competició abans de la sortida, requisit sense el qual
no serà vàlid el resultat del dia
En les fulles de registre s’anotaran tant els pescadors com per raó de control i seguretat
qualsevol altra persona autoritzada per el comitè que els acompanyi a bord del vaixell.
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ARTICLE

5

En Cap cas cap embarcació podran recalar en un port diferent del organitzador excepte en cas
de força major i de la corresponent autorització del comitè de competició.
Cap embarcació podrà abarloarse a cap altre durant la competició.
ARTICLE

6

CONTROLS
Es controlaran les captures, firmes, llicencies i tot el que es cregui convenient en una fitxa on
constaran totes les dades de l’embarcació següents:
Nom del patró, tripulants, numero de llicencies, telèfon de contacte amb el barco sempre i quan
sigui possible, llicencia Annex III... etc.
Tots els vaixells inscrits en les competicions deuran facilitar la seva posició a requeriments dels
jutges o del comitè organitzador.
Els jutges i els membres de l’organització podran aproximar-se a qualsevol embarcació al mar
amb precaució i inclòs pujà a bord per tal de comprovar el compliment de totes les normatives,
també podran revisar les embarcacions al port.
ARTICLE 7
A-JURAD
Estarà compost per:
President: delegat de la Federació corresponent
Jutges designats per la Federació.
1 representant del patrons escollits a la reunió de patrons.
1 membre de la organització.
B-JUTGES
Els jutges seran designats per la Federació Catalana de Pesca. És responsabilitat dels jutges la
decisió de suspendre o aplaçar el concurs. En cas de suspensió de la prova, havent
transcorregut al menys la meitat del temps, la prova podrà ser considerada com a vàlida, en
aquest cas en el moment que els jutges informin als participants d’aquesta decisió, tothom
haurà d’informar pel mitjà més ràpid (ràdio o telèfon) el número de captures obtingudes fins el
moment de la suspensió.
En aquest cas la decisió del jutges serà inapel·lable.
C-RECLAMACIONS. Totes les reclamacions seran efectuades duran el termini d’una hora en el
qual estaran a disposició les classificacions provisional, un cop acabat el termini les classificacions
seran oficials. La quantitat designada per poder fer efectiva una reclamació es de 100€ en
efectiu. Si la reclamació prospera el dipòsit es retornarà.
La decisió del jurat seran inapel·lable un cop transcorreguda 1 hora des de la publicació.
Reclamacions de caràcter administratiu es presentaran a Capitania Marítima corresponent.
ARTICLE 8
PENALITZACIONS
A- Per temps d’arribada:
Entre 0 a 15 minuts després del temps establert...................Menys 25% dels punts.
Entre 15 a 30minuts després del temps establert...................Menys 50% dels punts.
Entre 30 i 45minuts després del temps establert...................Menys 75% dels punts.
Més de 45minuts després del temps establert........................................Desqualificat.
www.fcpeic.com

e-mail: altura@fcpeic.com

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Àrea de Pesca d’Altura
B- Per pes de les captures:
Fins el 10% per sota del pes límit establert per el comitè no puntua ni penalitat.
Més d’un 10% per sota del pes establert, penalitzen el seu pes més un mínim d’un 20 punts per
peça. La TONYINA VERMELLA no puntuarà ni penalitzará si fa 70cms.
C- Per sobrepassar límit de distancia a port, límit de canyes o límit en lliures de
lineas:
En cas provat de que una embarcació hagi sobrepassat el límit establert de milles no
comptabilitzarà les captures del dia i a més tindrà una penalització de -50 punts. En cas de ser
un concurs per mànigues la penalització es mantidrá, si no hi han captures per poder aplicar-la.
ARTICLE 9
MARCA I SOLTA
La marca i solta es realitza per ajudar a obtenir més informació sobre les espècies pelàgiques,
sobre la migració que aquestes espècies realitzen i informació sobre el seu creixement, també
sobre la quantitat de espessiments existien i altres informacions que ajuden a entendre i saber
més sobre aquests peixos.
El procediment del marcatge es realitza amb un bastó de marcatge en el muscle dorsal lluny dels
òrgans vitals del peix. Intentant que aquest sofreixi els menys temps possible i tractant-lo amb
cura de no donar-li cops. En cas de treure’l de l’aigua retornar la peça el més aviat possible a
l’aigua.
La part més important es la solta del peix i omplir completament la tarja d’informació de marca.
S’ha informar de la data , l’espècie, la situació amb G.P.S. estimar el pes i el llarg de la peça
amb tanta precisió com sigui possible. Les dades han de ser el més clares possibles per tal de
que tinguin el màxim valor científic.
La tarja ha de ser enviada a l’organisme pertinent amb totes les dades del que ha realitzar la
marca.
Informar de la recaptura d’un d’aquest peixos és molt important per tal de que el circuit
d’informació es completi. S’ha informar del marcatge que duia el peix, en cas de que el tornis al
mar s’hauria d’implantar un nou marcatge. Tota la informació recopilada d’aquesta nova captura
també s’ha d’enviar a organisme competent.
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ANEX 1.
TALLES MÍNIMES A CAMPEONATS.
TONYINA VERMERLLA: 6,400kg. En cas de no fer el pes mínim no tindran penelització de cap
tipus el que facin 70cms (mètode A).
RESTE D’ESPECIES: 4,000kg. Es deixa un marge d’un 10% per sota el mínim per no penalitzar.
PICUDS: 120cms Des de el pic inferior a la creu de la cua (mètode B)
TALLES MÍNIMES LLEI.
TONYINA VERMELLA: 6,4 kg. o 70 cm.
ALBACORA: 40 cm.
BONITO: 40cms.
AGUJA IMPERIAL: 120cms.
PEZ ESPADA: 120cms.
BARAT: 25cms.
SORELL: 20cms.
LLAMPUGA: 50cms.
LISTADO: 40cms.
MELVA: 30cms.
PALOMETON: 60cms.
LLOBARRO: 30cms.
LLIRI: 60cms.
ESPETON: 25cms.
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ANEX 2.
EL CODI DE CONDUCTA DEL PESCADOR D’ESBARJO
Practicar la pesca d’esbarjo sota els criteris d’una pesca responsable:
Valora i respecta el medi marí.
Compleix la legislació sobre pesca esportiva i la relativa a parcs marins i contaminació.
No utilitzis arts de pesca professional.
No introdueixis espècies no autòctones.
Respecta les espècies legalment protegides i procura no capturar immadurs.
Estigues obert a la filosofia de la pesca sense mort.
Pesca la quantitat suficient per al consum domèstic i mai dediquis la pesca a la venda,
l’intercanvi o la comercialització.
Evita a les captures sofriments afegits.
Col·labora amb les entitat de caràcter científic i conservacionista.
Difon la pesca responsable entre els teus companys.
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ANEX 3.
LA PESCA SENSE MORT
La pesca sense mort és una aplicació de la filosofia conservacionista a la pràctica de la pesca
d’esbarjo que contribueix a la conservació de les poblacions marines.
Com a mínim s’hauria de practicar sempre amb les captures il·legals o no desitjades.
Com s’ha de procedir en la pràctica d’una pesca sense mort.
Valor.
Amb la finalitat de poder-los extreure hams sense o amb poca mort. Cal que l’ham sigui de
material oxidable ja que, si no el pots extreure, després d’un temps l’òxid el degradarà.
Si el peix es troba a molta fondària, l’has de pujar a poc, per tal que es vagi habituant als canvis
de pressió.
Si és possible, no el treguis fora de l’aigua.
Si l’has de treure fora de l’aigua, manipula’l amb cura, fent servir un guant o un drap humit per
subjectar-lo. No l’agafis pels ulls o per les ganes i evita que el peix es doni cops.
Treu-li l’ham amb cura sense estripar i en direcció contrària a la d’entrada. Si és convenient,
utilitza estris adequats. Si no pots treure-li l’ham talla el baix de línia a prop de la boca del peix
perquè no s’enredi.
Torna’l a l’aigua tan aviat com sigui possible. Introdueix-lo a l’aigua amb cura, i subjecta’l per
sota la “panxa” i la cua fins que surti nedant. Si està exhaust, se’l pot reanimar movent-lo amb
cura cap endavant i cap endarrera durant una estona, per tal que l’aigua li entri a les ganyes. Si
el tractes correctament un peix retornat a l’aigua te moltes possibilitats de sobreviure.
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