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“Activitats sub-benèfiques” 
XI Trofeu Josep Noguera - SKAPHOS 2016 

FINAL CAMPIONAT DE CATALUNYA 

Dies, 11 i 12 de juny de 2016 

Reglament Particular  
1. REGLAMENT 

1.1. El Reglament Particular del XI Trofeu Josep Noguera - SKAPHOS 2016 complementa el 

Reglament General de Pesca Submarina del Campionat de Catalunya de la Federació 

Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS).  

2. Campionat de Catalunya 

2.1. La present competició és puntuable per al Campionat de Catalunya. 

3. Trofeus propis del XI Trofeu Josep Noguera - SKAPHOS 2016 

3.1. Es lliuraran els següents trofeus del resultat de la suma dels percentatges de cada 

mànega dels dos dies de competició: 

3.1.1. Primer, segon i tercer de la general 

3.1.2. Primer peça major 

3.1.3. Primer Club SKAPHOS 

4. Inscripcions i normes de participació 

4.1. Les inscripcions dels participants seran en línia i es faran mitjançant la web 

www.fecdas.cat apartat pesca submarina, activitats: 

4.1.1. CCF1 - Final Camp.Catalunya Mànega I (data: dissabte 11 juny, 2016). 

4.1.2. CCF2 - Final Camp.Catalunya Mànega II (data: diumenge 12 juny, 2016). 

4.2. Drets d’inscripció: gratuït. 

4.3. L’inici de les inscripcions serà el dia 20/05/2016. 

4.4. La finalització de les inscripcions serà el dilluns, dia 06/06/2016. 

4.5. Un dia abans de la data de termini es publicarà la llista d’inscrits provisional i el dia 

següent de la data de termini es publicarà la llista d’inscrits definitius. 

4.6. Per a la seva organització cal omplir també el formulari complementari de dades 

d’inscripció i organització. Link: Formulari 
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4.7. Només es podran inscriure els 20 primers classificats de la classificació general del 

Campionat de Catalunya 2016 de pesca submarina, després de disputar-se les 3 

selectives. 

4.8. Tots els participants hauran de proveir-se d'embarcació i de barquer. 

4.9. 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 i federativa FECDAS. 

4.10. Per homologar la inscripció cal que tota la documentació digitalitzada (pdf o jpg) es 

faci arribar al correu electrònic apnea@skaphos.org abans del dia 06/06/2016. 

4.10.1. Federativa participant i barquer 

4.10.2. Llicència de pesca subaquàtica recreativa del participant 

4.10.3. Assegurança embarcació 

4.10.4. Rol embarcació 

4.10.5. Titulació nàutica del barquer 

4.11. El primer dia de competició cal presentar original de tota la documentació per a la 

seva verificació. 

5. Programa i normes competició 

5.1. Concentració: a partir 7:00h Club Nàutic Costa Brava de Palamós 

5.2. Sortida i arribada neutralitzades: La sortida i arribada seran neutralitzades en el mateix 

punt en cada mànega. A les 8.15h h totes les embarcacions hauran de posar-se en camí 

cap al lloc acordat per donar la sortida a les 8.30h. 

5.2.1. 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 

5.3. Durada de les proves: 5 hores des de l'inici 

5.4. Zona de competició mànega 1r dia : 

5.4.1. Platja d’Aro - Cala Golfet (Calella de Palafrugell) 

               N41 48.804 E3 04.079 (Limit sud) 

               N41 48.403 E3 05.997 (Limit sud) 

               N41 52.740 E3 10.729 (Limit Nord) 

               N41 52.536 E3 11.848 (Limit Nord 

               Exclòs:  Mirar el PDF Zona Finals 2016, 50 metres de la bocana Port Marina i Port Platja 
d’Aro, i zona portuària, de la punta de la bocana del port de Palamós fins la ratlla perpendicular a la 
platja de Palamós. 

5.5. Zona de competició mànega 2n dia : 

5.5.1 Cala Golfet(Calella de Palafrugell) – Punta D’Es Plom (Begur) 

     N41 52.740 E3 10.729 (Limit sud) 

     N41 52.536 E3 11.848 (Limit sud) 

     N41 57.708 E3 13.978 (Limit nord) 

    N41 57.723 E3 14.527 (Limit nord 

    Exclòs: Exclòs:  Mirar el PDF Zona Finals 2016, escullera port Llafranc i un radi de 300 metres   

de Broneo de les boies dels Ullastres i de les Illes Formigues zona Nord-Est. 
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1.1. Pesada de captures: a partir de les 14.45h 

1.2. Cerimònia de trofeus segona mànega: en finalitzar la pesada 

1.3. El pes mínim de les captures serà de 500 grams, els congres o morenes 4 kg i mero o afins 

serà de 3 kg. 

1.4. Aparcament dels participants: aparcament gratuït per al cotxe i remolc, i s’haurà de 

deixar en la zona habilitada al voltant dels magatzems (“angars”) del nord. 

1.5. Aparcament per al públic: podran utilitzar l’aparcament habilitat al voltant dels 

magatzems (“angars”) del nord i tindrà tarifació de Parking (veure preus caixa pagament). 

1.6. Rampa durant els dies de preparació zona de competició: 

1.6.1. El preu per dia serà de 15 euros. Inclou rampa, aparcament i dutxa. El seu import 

serà lliurat com a donatiu a les Entitats benèfiques contra el càncer per SKAPHOS 

SUB. 

1.6.1.1. Qui no hagi fet reserva prèvia haurà de pagar l’import normal de rampa de 

27 euros i d’aparcament 27 euros més. 

1.6.2. Cal fer-ne el pagament posant el nom de l’esportista al compte corrent de 

l’SKAPHOS del banc de Sabadell núm. BSAB ESBB - ES92 0081 0439 2800 0120 

1921. 

1.6.2.1. Aconsellem la sol·licitud i pagament planificat de tots els dies i en cas de no 

utilitzar-la en alguna ocasió es retornarà els diners. 

1.6.3. Cal sol·licitar-ho amb antelació segons el formulari complementari de dades 

d’inscripció i organització o bé des del correu electrònic apnea@skaphos.org 

1.6.4. Rampa i amarre durant els dies de competició:  

1.6.4.1. La rampa dels dos dies de competició serà gratuïta. 

1.6.4.2. El divendres, dissabte i diumenge es podrà deixar gratuïtament l’embarcació 

amarrada a l’aigua en zona del moll de la gasolinera, previ reserva i comunicació. 

1.6.4.3. El divendres, dissabte i diumenge es podrà deixar gratuïtament el cotxe, 

remolc i embarcació en la zona d’aparcament habilitat. 

1.6.5. SKAPHOS SUB ni el Club Nàutic Costa Brava és responsable dels possibles 

desperfectes ni robatoris que puguin haver-hi durant l’estada en la zona 

d’aparcament i/o amarre. 

2. Consideracions finals 

2.1. L'organització us demana que en tot moment sigueu respectuosos i causeu els menors 

inconvenients possibles. Qualsevol incidència durant la competició i els dies previs de 

preparació de la prova que fos qualificada pel Jurat de Competició com a greu podria ser 

motiu de desqualificació. 

2.2. Durant aquest esdeveniment esportiu benèfic es farà un reportatge fotogràfic i de vídeo 

per a la seva difusió a les xarxes socials: webs, facebook... Per la qual cosa, en virtut del 

que estableix la Llei LOPD 15/1999 i la LSSI-CE 34/2002, es farà difusió de les imatges 

enregistrades sota la titularitat de SKAPHOS SUB sent la seva finalitat de promoció de 

l’esmentat esdeveniment esportiu i de les activitats del Club. Podeu exercitar el dret 

d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint un escrit a SKAPHOS SUB - Pg. del Mar, 

15 (17230) Palamós o enviant un correu a l’adreça apnea@skaphos.org acreditant la 

titularitat conforme a dret. 
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2.3. Aquesta activitat serà inclosa en les “Activitats sub-benèfiques” que organitza SKAPHOS 

SUB. 


