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NORMES DE PARTICIPACIÓ: 

- Pre-inscripció OBLIGATORIA. Cal lliurar el full de preinscripció a la FECDAS per e-mail pescasub@fecdas.cat 
degudament omplert abans del dijous dia 5 de setembre a les 20:00, data de  tancament de pre-inscripció, i presentar 
les Llicències de pesca el dia del Campionat. 

- Drets Inscripció: Per poder participar cada equip haurà de fer una donació d’aliment que serà entregada 
a l’organització sense ànim de lucre BANC D’ALIMENTS.. 

- Per evitar problemes d’aparcament dels vehicles dels participants, l’inici de la prova serà a les 08:00 del matí. 
- Tots els equips participants hauran de proveir-se d’embarcació i facilitar a l’organització un telèfon mòbil. 
- L’embarcació dels equips participants hauran de portar la documentació i assegurança actualitzada, així com un 

aparell VHF d’acord a la normativa vigent. 
- La zona de competició serà la marcada amb les coordenades GPS descrites en aquest full. 
- Hi haurà Trofeu pels 3 primers equips classificats, així com a la peça major. 

 
REGLAMENT DEL CAMPIONAT: 

- Aquesta prova es regirà segons el Reglament vigent de pesca submarina de la FECDAS. 
- La durada de la prova serà de 6 hores 
- El pes mínim de les captures serà de 500 grams, excepte per aquelles espècies amb pes mínim superior segons el 

reglament. Hi haurà bonificació per cada espècie capturada.  
- Els equips estaran formats per tres pescadors, només poden estar en l'aigua dos esportistes a la vegada. Tot el 

personal embarcat estarà en possessió de la llicència federativa en vigor.  
- Excepcionalment, l'equip podrà estar format per dos esportistes, romanent sempre un en l'embarcació en el cas de no 

disposar d'un barquer.  
- La boia de senyalització serà d'ús obligatori i únicament es permetrà una per equip, sent estrictament necessari 

utilitzar-la mentre un o dos membres de l'equip estiguin a l'aigua. No es podrà arrossegar la boia amb l’embarcació. 
- L'ús del porta peixos a la boia està permès, però mai es permetrà el seu ús a la cintura o en qualsevol altra part del 

cos.  
- Els dos pescadors del mateix equip que es troben en l'aigua, poden ajudar-se mútuament en qualsevol acció de 

pesca. No està permesa l'ajuda entre esportistes de diferents equips excepte en cas de perill. 
- Cada membre de l’equip participant tindrà dret a portar-se una captura, tota la resta es lliurarà a beneficència. 
- No serà vàlid, i per tant motiu de desqualificació, pescar en les zones abalisades amb boies grogues destinades als 

banyistes. Recordem la prohibició segons el reglament de pescar en emissaris submarins. 
- 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. 
- 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 que els comissaris els autoritzin a iniciar la prova. 
 
HORARI DE COMPETICIÓ: 
07:00 h Trobada de Competidors al Port de Mataró per inscripció i varada d’embarcacions. 
07:45 h Reunió Obligatória amb el Jurat de Competició i entrega Plà d’Evacuació. 
07:50 h Sortida cap al centre de la zona de competició. 
08:00 h Inici de la prova. 
14:00 h Final de la Competició, control i precinta de captures i retorn a port. 

15:00 h Pesatge de las captures i Entrega de Trofeus 
 
Altres informacions: 

- Per qualsevol dubte, el telèfon d’informació de la organització es: 661 770 391 
- Director de la Prova: David Garrés 
- Comissari de la Prova: Jaume Raventós 
- Delegat Federatiu: Carles Font 

 
 
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. 
 
Desitgem que sigui una festa de la pesca submarina !!  
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ZONA DE COMPETICIÓ I COORDENADES GPS 
 
LIMIT 1  N41 31.444 E2 26.000 LIMIT 2  N41 28.921 E2 28.649 
LIMIT 3  N41 34.031 E2 31.687 LIMIT 4  N41 30.334 E2 35.488  
     
 

 
 
  
Descripció: 
 
La zona anirà desde la població de Mataró fins la població de Caldes d’Estrac. 
 
 
 



FULL D’INSCRIPCIÓ 
CAMPIONAT DE CATALUNYA CLUBS 

Pesca Submarina per Equips 
Port de Mataró, diumenge 8 de setembre de 2013 

 

OBLIGATORI: cal lliurar el present full d'inscripció mitjançant l'e-mail: 
pescasub@fecdas.cat abans del dijous dia 05.09.13 a les 20:00 hores 

 
DADES EQUIP 

 

 

 

 

Signatura del Capità del Equip: 

 

 

 

 

Data:  

Observacions: 

 

Amb la meva signatura certifico que l’ embarcació, disposa d’aparell VHF, té tots els permisos 
necessaris per navegar, té una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil contractada amb una 
companyia d’assegurances en vigor en la data d’avui i es disposa de la titulació necessària per portar-
la. 

 

CLUB 

 

Noms, Cognoms. Nº de Llicència i Caducitat 

 

 

 

 

 

 

Telèfon contacte: 

 

Correu electrònic: 

 

Embarcació núm. matrícula:   Llargada:  

 

Asseguradora embarcació:  Data caducitat: 

 

 


