CAMPIONAT DE CATALUNYA MAR COSTA DAMES, U/16 I U/21 2007

Federació Catalana
de Pesca Esportiva i Càsting
C/Béjar 59 baixos
08014 Barcelona
Tel. 932893300
Fax. 932890552
fedecatpesca@fcpeic.com
www.fcpeic.cat

Campionat

Catalunya

Modalitat

Mar Costa

Categoria

Dames, U/16 i U/21

Data

14 d’abril de 2007

Escenari
Esportiu

Platja de Castelldefels

Municipi

Castelldefels

Participació

Preu
Inscripció

Dames: Lliure
U/16: Fins a 15 anys complerts l'any de la competició
U/21: Fins a 20 anys complerts l’any de la competició
Gratuïta

Dates
inscripció

El període d'inscripció finalitzarà a les 20:00 hores del dia 4 d’abril de 2007
Totes les fulles d’inscripcions, s’hauran de remetre a la Federació Catalana
de Pesca degudament signades i segellades.
Es consideraran valides totes les inscripcions que compleixin amb tots els
requisits establerts en l'imprès d'inscripció (s'annexa a les presents bases).
No s'acceptaran les inscripcions que no estiguin realitzades mitjançant
l'imprès específic , així com les que es realitzin fora del termini establert.

Requisits

Tots els esportistes, hauran d’estar en possessió de la llicència federativa
de competició emesa en nom del club o societat de pesca que representen.

Concentració,
sorteig i
pesada

Horari

Normes i
Reglamentació
Premis
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Concentració: dissabte 14 d’abril a les 08:00 hores
Seu social SDPMC Castelldefels
Passeig de la Marina, 267
08860 Castelldefels
1ª mànega: de 10,00 a 13:00 hores
2ª mànega: de 16:00 a 19:00 hores
3ª mànega: de 21:00 a 24:00 hores
Reglament de competicions de la F.E.P. (2004)
Legislació en matèria de pesca esportiva de Catalunya
Per cada categoria:
Medalla Campió/na de Catalunya
Medalla Sub Campió/na de Catalunya
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Medalla Tercer/a classificat/da de Catalunya
Trofeu a la peça de major pes
Es classifiquen pel Campionat d’Espanya:
Les sis primeres esportistes classificades en la categoria de Dames
Els sis primers esportistes classificats en la categoria U/16
Els sis primers esportistes classificats en la categoria U/21

Campionat
d’Espanya

Normes
bàsiques

-

És obligatori portar la Llicència de pesca en vigor, així com la Llicència
Federativa de Competició.
Posat cas que a algun esportista se li sol·liciti i no les porti, no se li
permetrà participar en el campionat fins que les present.

-

El començament de la prova es senyalitzarà mitjançant una senyal
acústica. La finalització de la mateixa es senyalitzarà mitjançant dues
senyals acústiques, separades entre si per un interval de cinc minuts.
Desprès de la primera senyal de fi de prova, l’ esportista cessarà
immediatament l’activitat de pesca, treien la/es línia /es de l’aigua. A la
segona senyal acústica de fi de prova totes les la/es línia /es hauran de
estar fora de l’aigua.

-

Els llocs de pesca estaran, degudament senyalitzats i un cop siguin
ocupats per l’esportista i començada la prova, només es permetrà l’accés
a les persones autoritzades per l’Organització.
Serà motiu de desqualificació de la fase, la permanència en els llocs de
pesca, de persones alienes a la competició.

-

Un cop començada la prova, no es permetrà sota cap concepte , lliurar
als esportistes material, bosses, menjar etc.., en cas de necessitat es
sol·licitarà la presencia del control o jutge.

-

Totes les peces obtingudes hauran de ser anotades pel esportista ,
coincidint en quantitat , el numero de peces pesades i l’acta de control de
captures que signarà cada esportista i el control del sector.

-

Les bosses de captures que no coincideixi en quantitat amb el acta
firmada, es comptabilitzaran en la pesada com zero.

-

Esta prohibit manipular las peces obtingudes. Totes les peces que a
consideració del Jutge/es de la prova creguin que han sigut manipulades,
seran penalitzades descomptant el seu pes del total.

-

Es obligatori presentar les peces netes i sense hams, rebutjant totes les
que no ho compleixin.

-

Cal portar les peces verinoses rasurades, per tant es recomana portar
mitjans per rasurar.

-

A efectes de pesada seran valides totes les peces que superin la mida
mínima determinada per a cada espècie. Per totes les espècies no
relacionades en la fulla de mides que se subministrarà, s’estableix una
mida mínima de 12 cm. (Es prega respecteu las mides de les peces a
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cada espècie, sobre tot aquelles que sabem que son molt escasses,
llobarros, orades, etc...)

Nota

-

Totes les peces presentades a la pesada, inferior en 1 cm., de la mida
mínima (12 cm.) , seran penalitzades descomptant el seu pes del total.

-

Tots els esportista/es, estan obligats a deixar la zona/es de pesca
assignada/es, neta/es, llençant la brossa a les bosses que lliurarà
l’Organització.

-

Es permet la utilització d'un màxim de tres perles flotants col·locades en el
tram de la línia de l'ham, i amb un diàmetre o mida màxima de cadascuna
d'elles de 15 mm. sempre que la suma del tram de línia i de l'ham no
excedeixi de 35 cm. en total.

-

Està prohibit la utilització ni tinença de cap tipus de producte químic o
element olorós, considerats com il·legals o antireglamentaris com per
exemple: matèries atraients, feromones, pastes per a acarnissar, així com
hams de mesura inferior a la reglamentada (12X5 mm.), flotadors de
mesura superior a 15 mm., grumejadors i transportadors.
L'ús i la possessió d'allò anteriorment indicat, tindrà la consideració de
falta molt greu, aplicant-se de manera automàtica la desqualificació de la
fase a l'esportista que infringeixi la norma.

-

La no presentació o l’abandonament de la prova sense autorització, tindrà
la consideració de falta molt greu.

-

Les reclamacions i/o impugnacions que es poguessin derivar del resultat
del campionat, s’hauran de realitzar per escrit i dipositar una fiança per
valor de 10 llicències federatives de competició.

-

Les Classificacions seran definitives una hora desprès
publicació.

-

La inscripció al campionat, implica l'acceptació de les presents bases i
normes.

-

L'organització, per qüestions tècniques, de climatologia, etc., es reserva
el canvi dels horaris establerts així com els escenaris esportius.

-

Els possibles canvis seran comunicats en temps i espai suficient.

Altre
informació

de la seva

A tots els esportistes se’ls subministrarà en el descans entre mànigues, un
dinar i un sopar pic-nic.

Àrea de Mar Costa
F.C.P.E. i C.
Barcelona, març de 2007
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Fulla d’inscripció
Societat: (nom identificatiu)
Delegació Territorial:
Barcelona

Tarragona

Girona

Esportistes
Nom i Cognoms (*)

Data naixement (**)

Llicencia Fed.

(*) Dades complertes amb nom i dues cognoms
(**) Categories U/16 i U/21

D.
com a (1)
de la societat , declara que
tots els esportistes que es relacionen al present full d'inscripció, tenen coneixement de tots els reglaments,
normes i bases per les quals es regeix el present Campionat de Catalunya, assumint la responsabilitat que
els correspon com a esportistes.

Signat.:
Carrec (1).:
(1) President/a, secretari/a, vocal, delegat

,
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de

(Signatura i segell de la Societat)

de 2007
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