
FINAL CAMPIONAT DE CATALUNYA 
Pesca Submarina Sènior Individual – HOSPITALET DE L’INFANT 

Dissabte 9 i diumenge 10 de juny de 2012 
Normes per a la participació:  
- Cal lliurar el full d'inscripció a la federació per e-mail apnea@fecdas.cat del classificat abans del 

dijous dia 7 al vespre. 
- Tots els participants hauran de proveir-se d'embarcació i de barquer. 
- Tal com ens exigeix la Normativa Vigent, caldrà que l'embarcació disposi de la seva documentació i 

assegurança actualitzada, aparell VHF, i que el barquer disposi de la titulació adequada. 
- El primer dia cal presentar la llicència de pesca actualitzada. 
- Tots el barquers hauran de portar mòbil i hauran de dir el número a l'organització. 
Concentració: a les 7.30 h en el Port d’ Hospitalet-vandellòs 
Mòbil organització: qualsevol dubte podeu trucar al telèfon 620 28 29 04 
Durada de les proves: 5 hores des de l'inici 
Zona de competició mànega 1r dia: PORT AMETLLA DE MAR - CAP ROIG. Sortida neutralitzada a 
les 9 h des de 2 milles abans de la punta de l'Àliga. (Planell) 
Zona de competició mànega 2n dia: PORT AMETLLA DE MAR - PLATJA ALMADRAVA. Sortida 
neutralitzada a les 9 h des de davant de la platja de Torrent del Pi, casa de la Palmera. (Planell) 
Sortida i arribada neutralitzades: La sortida i arribada seran neutralitzades en el mateix punt en 
cada mànega. A les 8.30 h totes les embarcacions hauran de posar-se en camí cap al lloc acordat per 
donar la sortida a les 9 h. 
Es donarà la sortida el més puntual possible. Els participants que arribin tard a la sortida hauran de 
presentar-se al lloc de concentració i el comissari general haurà d’autoritzar iniciar la prova. 
 

Reglament: 
- Aquesta prova es regirà pel Reglament vigent de Pesca Submarina de la FECDAS. 
- No es podrà pescar a les bocanes dels ports ni a les esculleres. La distància de seguretat de les 
esculleres serà de 200 metres com a mínim. 
- Quan el pescador estigui a l'aigua la boia de senyalització, en tot moment, haurà de trobar-se prop 
d'ell. 
- En finalitzar la prova, els retards de l'arribada en el punt de control serà motiu de les següents 
penalitzacions: fins a 5 minuts de retard 2.000 punts, cada minut o fracció 500 punts, superior a 15 
minuts desqualificació. 
Pesada: En finalitzar la mànega en el punt de control es precintarà el peix en sacs i cada participant 
caldrà portar-lo al Port de concentració per fer-ne la pesada a les 15h 
El pes mínim per peça serà de 500 gr., els congres o morenes que pesin més de 4 kg puntuaran 1.000 
punts i el pes mínim per mero serà de 3 kg. 
 

Altres informacions:  
- El pícnic dels barquer es lliurarà durant la competició i el del participant n’ acabar la prova. 
- El pescador i el barquer podrà emportar-se una peça cadascú, cada dia. 
- La Federació subvencionarà pels dos dies un total per participant de 30 euros, també la mateixa 

quantitat de 30 euros pel barquer i 50 euros per la benzina. 
- Les embarcacions i els remolcs es podran deixar en la zona que estableixi el club nàutic 

Hospitalet-Vandellòs del Port (tel. 977 82 30 04 Sra. Maria / cnhv@cnhv.net). Serà gratuït els 
dies 8, 9 i 10. Es facilitarà una targeta per accedir al port i una clau magnètica per la marina seca i 
els serveis WC amb un depòsit de 20 € a retornar quan es lliuri la targeta i la clau. Indispensable 
presentar certificat de navegabilitat, l’assegurança i la titulació, i omplir fitxa d’entrada. 

 

L'organització us demana que en tot moment sigueu respectuosos i causeu els menors inconvenients possibles. Qualsevol 
incidència durant la competició i la setmana anterior de la prova que fos qualificada pel Jurat de Competició com a greu 
podria ser motiu de desqualificació. Gràcies. 


