
FINAL CAMPIONAT DE CATALUNYA 
Pesca Submarina Sènior Individual – PLATJA D’ARO 

Dissabte 18 i diumenge 19 de maig de 2013 
 
Normes per a la participació:  
- Cal fer la inscripció on line, des del link INSCRIPCIÓ fins el dimecres 15. 
https://docs.google.com/forms/d/1AI56D_lt4lHqOphNTlZWNSA-z_v1b7xWK28bbfYerK4/viewform?pli=1 
- Tots els participants hauran de proveir-se d'embarcació i de barquer. Qualsevol altra opció caldrà 

sol·licitar-lo per escrit. 
- 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’Aro 
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 D'ARO - PORT LLAFRANC. Sortida neutralitzada a les 
9 h des de platja Sant Antoni de Calonge. 
Zona de competició mànega 2n dia: PORT D'ARO - TOSSA DE MAR (PTA. ES PALOMAR). Sortida 
neutralitzada a les 9 h des d’escullera Port Sant Feliu de Guíxols. 
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. 
- Els espigons seran vàlids per la competició, no es podrà pescar a les aigües interiors del port, els 
canals d'accés al port, zona d'amarratges. 
- 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:  
- Lamentablement, la greu crisis no es permet donar pícnic ni dietes per als participants. En acabar 

cada mànega hi haurà fruita i aigua durant la pesada. 
- El pescador i el barquer podrà emportar-se una peça cadascú, cada dia. 
- Les embarcacions i els remolcs es podran deixar en la zona que estableixi el Club Nàutic Port 

d’Aro des del divendres fins el diumenge. 
 

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. 



DADES QUE CALDRÀ OMPLIR EN EL FORMULARI ESTABLERT PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ: 

https://docs.google.com/forms/d/1AI56D_lt4lHqOphNTlZWNSA-z_v1b7xWK28bbfYerK4/viewform?pli=1  

En virtut del que estableix la Llei LOPD 15/1999 i la LSSI-CE 34/2002, us informem que les dades facilitades 
formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de FECDAS sent la seva finalitat la participació de l’interessat en la 
activitat de referència, la tramitació, gestió i coordinació de la seva sol·licitud, a més de rebre informació al respecte 
per part de l’organitzador, quedant tots els afectats sotmesos a la normativa esportiva i federativa d’aplicació. Poden 
exercitar el dret d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint un escrit a apnea@fecdas.cat acreditant la 
titularitat conforme a dret. 

El fet d’omplir aquest formulari implica que el sol·licitant reconeix que la informació i les dades personals que ens 
indica són seves, exactes i certes. 

Amb la meva inscripció certifico que la meva 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 el barquer que la utilitzarà disposa de federativa en vigor i la titulació necessària per portar-la. 

Obligatori  FINAL CAMPIONAT DE CATALUNYA (18 i 19 de maig de 2013) 
FORMULARI INSCRIPCIÓ 

*  NOM 

*  COGNOMS 

*  DNI/NIE 

*  TELÈFON MÒBIL 

*  ALTRES TELÈFONS FAMÍLIA 

  E‐MAIL / CORREU ELECTRÒNIC 

*  CLUB 

*  CATEGORIA 

  Sènior 

  Sènior Veterà 

*  NÚMERO FEDERATIVA 

*  Nº LLICÈNCIA RECREATIVA DE PESCA SUBMARINA 

*  DATA CADUCITAT LLICÈNCIA PESCA SUBMARINA 

  EMBARCACIÓ NÚM. MATRÍCULA 

  LLARGADA 

  ASSEGURADORA EMBARCACIÓ 

  DATA CADUCITAT 

  DIES EMBARCACIÓ AMARRADA AL PORT D’ARO 

  Dv 17, ds 18 i dg 19 

  Ds 18 i dg 19 

  Dg 19 

  No cal amarre 

  ÚS DE RAMPA VARADERO PORT D’ARO (preu 20 euros baixada/pujada) 

  Els remolcs cal deixar‐los en el Port d’Aro 

  Dv fins les 19h 

  Ds a partir 8h 

  Ds a partir 16h 

  Dg a partir 8h 

  Dg a partir 16h 

  ÚS DE RAMPA CN COSTA BRAVA – PALAMÓS (gratuït) 

  Els remolcs més de 2 dies cal deixar‐los en el Port d’Aro 

  Divendres 

  Dissabte 

  Diumenge 

  NOM BARQUER 

  COGNOMS BARQUER 

  DNI/NIE 



  TELÈFON MÒBIL 

  TITULACIÓ QUE DISPOSA 

  DATA CADUCITAT TITULACIÓ 

  DIES QUE FARÀ DE BARQUER 

  Dissabte 18 

  Diumenge 19 

  NOM BARQUER diumenge 19 

  COGNOMS BARQUER diumenge 19 

  DNI/NIE 

  TELÈFON MÒBIL 

  TITULACIÓ QUE DISPOSA 

  DATA CADUCITAT TITULACIÓ 

  DIES QUE FARÀ DE BARQUER 

  Diumenge 19 

   

   

   

   

 


