Reglament Intern de Mar Costa

Reglament Intern de Mar Costa
2010

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting

1

Reglament Intern de Mar Costa

P R E À M B U L.El present reglament sorgeix de l'Àrea de Mar Costa de la FCPEIC, comptant amb
els presidents de les Societats i Clubs que efectuen competicions de Mar, amb la
voluntat de dotar, tant a societats com a Esportistes, d'un instrument que reculli
de forma clara i ordenada els drets i les obligacions vigents a l'hora de competir
oficialment en les diferents competicions de Pesca Esportiva, en la modalitat de
Mar Costa, dependents de la FCPEIC.
Per aconseguir el màxim coneixement i consens, s'ha convocat una reunió
informativa entre les Societats de Mar Costa, una vegada conegut, debatut,
acceptat i signat el text per tots els assistents a la reunió, s'acorda que en futures
reunions anuals es puguin afegir les millores que, sempre dins del marc legal
estatutari de la FCPEIC, Reglament de la FEP i Decrets de la Generalitat de
Catalunya, es creen necessaris per a la millora de la competició en aquesta
modalitat.
El present reglament serà, a partir de la seva publicació, d'obligat compliment tant
pel Comitè de Mar Costa com per totes les Societats de Pesca Mar Costa i
esportistes de Catalunya que vulguin participar en les diferents competicions i els
seus classificatoris. El reglament intern ha de servir per obtenir un millor ordre,
funcionament, entesa i coordinació de la competició per tots els intervinents en la
mateixa, (Comitè, jutges, Controls, societats i Esportistes).
Finalment, hem d'assumir tots, cadascun des del lloc, el respecte al medi natural
com a objectiu importantíssim i indispensable per poder seguir practicant el nostre
esport. Les societats han de fomentar entre els seus associats normes de protecció
i cura del medi per a la protecció del nostre mar i platges.
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QUOTES DE LES SOCIETATS I CLUBS A LA F.C.P.E.i C. A.
PUNT 1
La Llic€ncia Federativa •s el document que acredita l'esportista per practicar la
competici‚. Els Clubs i Societats tenen l'obligaci‚ de disposar en una data anterior
a l'inici de les competicions de les llic€ncies federatives dels seus esportistes que
han demanat i abonat pr€viament a la FCPEIC.
PUNT 2
Els Clubs i Societats per poder participar en qualsevol competici‚ federada han
d'estar al corrent de la quota d'afiliaci‚ a la FCPEIC abans de comenƒar qualsevol
campionat oficial.
PUNT 3
Els Clubs i Societats hauran d'abonar la quota de petici‚ de concursos a la FCPEIC
al demanar els concursos i sempre abans de comenƒar qualsevol campionat oficial.
PUNT 4
No s'admetr„ cap inscripci‚ de cap esportista i / o equip, que en la data m„xima
d'inscripci‚ al campionat segons les bases del mateix, no hagi complert amb els
requisits dels PUNTS 1, 2 i / o 3.
QUOTES D’INSCRIPCI•N ALS CAMPIONATS DE CATALUNYA.
PUNT 5
Categoria

Inscripci‚

U16
U21
Dames
Senior
Lliga de Clubs

Gratis
Gratis
Gratis
Veure Quadre d'imports (*)
500 € per equip (**)

(*) En la modalitat S€nior: El 1r i 2n esportistes de cada Societat tindran la
inscripci‚ Afegeix apartir del 3r (incl†s) tindran un cost de 50 €.
(**) En la modalitat de Lliga de Clubs: La inscripci‚ rebuda de tots els clubs
participants en el Campionat de Catalunya, servir„ per satisfer les despeses
d'inscripci‚ i desplaƒament als Campionats Nacionals de Clubs dels primers
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classificats en el Campionat Open d' Catalunya Lliga de Clubs. El nombre d'equips
que podran assistir, amb aquest benefici, dependrà de la recaptació i del cost de
participació al campionat nacional. En cas de quedar un sobrant entre el recaptat i
les inscripcions als campionats nacionals, aquest import es destinarà estrictament
a l'àrea de Mar Costa.
Totes les inscripcions s'exposaran a les bases de cada campionat autonòmic de
Catalunya
PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIÓ EN CAMPIONATS DE CATALUNYA
INDIVIDUALS I LLIGA DE CLUBS
PUNT 6
Per participar en les competicions oficials organitzades per la FCPEIC, s'han de
complir els següents requisits.
1 Estar al corrent de pagament de les diferents quotes anuals a la FCPEI (punts 1,
2 i 3)
2 El Club o societat que vulgui participar en Campionats oficials de la FCPEIC ha
d'haver expedit un mínim de 15 llicències federatives als seus associats al llarg de
l'exercici anterior.
3 El Club o societat que vulgui participar en les competicions oficials organitzades
per la FCPEIC deu haver celebrat un mínim de 2 concursos socials de la modalitat
en la temporada esportiva anterior, o en tot cas, si es dóna un canvi de Club o
Societat l'esportista presentat ha d'haver participat com a mínim en 2 concursos
socials l'any anterior en un altre Club o Societat.
4 El Club o societat que vulgui participar en les competicions oficials organitzades
per la FCPEIC ha d'haver tingut en una participació mínima de 10 socis federats en
les competicions socials del club per que aquestes siguin vàlides a efectes de les 2
proves requerides.
5 El Club o Societat hagi de fer arribar a final de cada temporada a la FCPEI el
resum de captures de les seves competicions socials, de l'exercici anterior.
6 El Club o Societat ha d'enviar l'acta final de, com a mínim, 2 concursos socials de
l'exercici anterior i amb més de 10 participants cadascun.
7 El Club o Societat ha de enviar a la FCPEIC la classificació final de l'exercici
anterior.
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8 El Club o Societat ha de enviar a la FCPEIC un certificat de socis de l'exercici
anterior.
9 Per la Lliga de Clubs, a part dels requisits que ha de complir el Club o Societat,
els components de l'equip hauran de tenir una antiguitat a la Societat d'almenys 6
mesos, abans de la competició en qüestió.
10 Els Clubs i Societats de nova creació, hauran de complir els següents requisits:
10/1 Estar al corrent de pagament amb la FCPEIC, en tots els seus apartats.
10/2 Disposar d'un mínim de 15 llicències federatives dins l'any en què es crea
La Societat.
10/3 Segons la data de creació, haver disputat almenys 2 concursos socials.
10/4 Haver efectuat els concursos socials amb un mínim de 10 socis federats.
PUNT 7
Els Campionats de Catalunya, es celebraran a la modalitat de OPEN, amb
participació lliure d'esportistes, podent el Comitè variar el nombre total de
participants depenent de la categoria i disponibilitat de l'escenari.
1 En el cas d'haver de limitar el nombre de participants, es farà un prorrateig per
Clubs o Societats d'acord al nombre de federatives de competició al tancament de
l'exercici anterior.
S'admetrà com a mínim, independentment del prorrateig, a un esportista per club.
PUNT 8
La inscripció dels esportistes a qualsevol campionat el realitzarà el Club o Societat
i sempre ha d'estar a disposició de la FCPEIC abans de la data màxima
assenyalada en les bases.
La inscripció s'ha de remetre a:
- Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.
C / Béjar 59 baixos
08014 Barcelona
- Fax 93 289 05 52
- Email de l'FCPEIC: Roser@fcpeic.cat

5

Reglament Intern de Mar Costa

PUNT 9
EDATS PER PARTICIPAR EN LES DIFERENTS CATEGORIES.
CATEGORIA

EDATS MÍNIMA I MÀXIMA

U16
U21
DAMES
VETERANS

de 10 a 15 anys complerts en l'any de la competició
de 16 a 21 anys complerts en l'any de la competició
amb 16 anys fets podran optar a U21 o Dames.
65 anys fets en la competició.

SELECCIONS CATALANESE
PUNT 10

El Comitè de Mar Costa, seleccionarà (*) en les diferents categories els esportistes
que participaran en els Campionats Nacionals, de la manera següent:
1 U16 (3 classificats del Campionat Open de Catalunya U16 + 2 seleccionats).
2 U21 (3 classificats del Campionat Open de Catalunya U21 + 3 seleccionats).
3 DAMES (6 classificades del Campionat Open de Catalunya Dames + 3
seleccionades).
4 SENIOR (9 classificats del Campionat Selectiu Fase Final + 3 seleccionats).
(*) En cas d'haver de classificar o seleccionar d'una altra manera, serà comunicat a
les bases del campionat en quesito
PUNT 11

Els pescadors de la categoria de Sènior, que participin en el Campionat d'Espanya i
aconsegueixin classificar-se entre les parades del 1 al 5 de la general,
aconseguiran automàticament l'Alta Competició Catalana de l'any següent.
COMPETICIÓ CATALUNYA U16
PUNT 12

En la modalitat de U16, aquest comitè confeccionarà un Campionat de Catalunya
U16, en el qual premiï l'aprenentatge, per tant aquest campionat constarà de 2
fases:
1a fase: Teòrica, on se'ls ensenyés i mostrarà diversos aspectes de la pesca i de la
competició.
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2a fase Final: Supervisió de les tasques encomanades en la 1a fase i classificació
de les mànegues corresponents com Campionat OPEN Catalunya U16.
SISTEMA DE PUNTUACIÓ EN ELS CAMPIONATS DE CATALUNYA
PUNT 13

En les competicions organitzades per la FCPEIC es puntuarà 1 punt per peça fora
de mesura (no vàlida), en el moment que un pescador, que té anotat algun punt
per peces no vàlides, capture una peça vàlida, el valor de les peces no vàlides
s'anul.
Cap pescador amb peces no vàlides, es podrà situar en la classificació per sobre
d'un pescador amb peces vàlides. Per tant en primer lloc es classificaran els
esportistes amb captures vàlides ia continuació els que hagin aconseguit captures
fora de mesura.
En els Campionats classificatoris un cop el Comitè tingui suficients esportistes
classificats amb peces vàlides el pesatge de les peces no vàlides ja no es tindran
en compte, en cas contrari, es tindran en compte les peces no vàlides per
classificar els que faltin per completar la classificació o, en cas de ser necessari,
per resoldre els desempats.
SISTEMA DISCIPLINARI

PUNT 14
L'incompliment de la normativa, bases i reglaments, exclourà l'esportista o equip
de la participació en una prova, encara trobant i als afectats en el lloc de
celebració de l'esdeveniment.
PUNT 15
Qualsevol esportista / equip que abandoni una prova, sense previ avís i justificat al
Comitè de Mar Costa, tindrà una sanció d'acord la gravetat de la falta i d'acord al
reglament de la FEPYC.
Tant l'esportista sancionat com la seva societat en el seu nom, podrà presentar
recurs per escrit en el termini màxim de 15 dies naturals a partir de la comunicació
de la sanció.
A la recepció del recurs, el Comitè de Mar Costa tindrà 10 dies naturals per
resoldre a favor o en contra

7

Reglament Intern de Mar Costa

IMPUGNACIONSUGNACIÓN

PUNT 16
Les impugnacions sobre un campionat, es podran presentar dins el termini màxim
d'1 hora després d'estar exposada la classificació final. Passat aquest temps no
podrà ser admesa cap impugnació resultant la classificació vàlida i definitiva.
PUNT 17
Per poder presentar una impugnació s'haurà de dipositar el cost de 10 federatives
de competició de l'any en curs. Qualsevol reclamació que no compleixi aquest
requisit no tindrà aquesta categoria i no podrà ser atesa ni acceptada. En el cas
que la impugnació continuï i es resolgui a favor de l'impugnant, es procedirà a la
devolució de l'depósito.IMPUGNACION
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