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Reglament Particular PESCA SUBMARINA 2023 
Aquest Reglament Particular complementa el Reglament General (Articles 13.1 i 16) 

 
1 Reglament competició FECDAS 

1.1 Els punts no contemplats en el Reglament General o Particular de Pesca Submarina de la 
FECDAS regirà el Reglament General de Pesca Submarina de la FEDAS. 

Articles que es modifiquen Aplicació temporada any 2023 

Art. 15 Campionat de Catalunya per Equips 

Article 15 3 En els equips formats amb tres 
pescadors, almenys un pescador sempre ha 
de romandre a l’embarcació. 

Art. 15 Campionat de Catalunya per Equips 

Article 15 3 En els equips formats amb tres 
pescadors, almenys un pescador sempre ha 
de romandre a l’embarcació. En aquest cas 
no es podrà portar un barquer addicional 
pel govern de l’embarcació. 

Art. 11 Captures vàlides, puntuació i 
classificació. Article 11.2 Per a les peces 
vàlides s'assigna un punt per gram de pes. 
Les captures que excedeixin dels 15.000 
grams tindran una puntuació fixe de 15.000 
punts. Congres i morenes tindran una 
puntuació fixe de 1.000 punts. 

Nota: seguint criteri FEDAS 

Art. 11 Captures vàlides, puntuació i 
classificació. Article 11.2 Per a les peces 
vàlides s'assigna un punt per gram de pes. 
Les captures que excedeixin dels 10.000 
grams tindran una puntuació fixe de 10.000 
punts. Congres i morenes tindran una 
puntuació fixe de 1.000 punts. 

Art. 11 Captures vàlides, puntuació i 
classificació. Article 11.6 Per a cadascuna de 
les peces vàlides s'assigna una bonificació de 
300, 400 o 500 punts, en funció del pes mínim 
general de la prova. 

Art. 11 Captures vàlides, puntuació i 
classificació. Article 11.6 Per a cadascuna de 
les peces vàlides s'assigna una bonificació de 
300 o 500 punts, en funció del pes mínim 
general de la prova. 

Art. 11 Captures vàlides, puntuació i 
classificació. Article 11.8 Si l’esportista 
presenta una o mes peces que superin el 
cupo, aquest serà penalitzat eliminant el doble 
de peces que s’ha excedit. Sempre 
s’eliminaran les de major pes. 

Nota: seguint criteri FEDAS 

Art. 11 Captures vàlides, puntuació i 
classificació.  

Article 11.8 Si l’esportista presenta una o mes 
peces que superin el cupo establert, es 
retiraran el doble de les peces que el 
superin i sempre seran les de major pes. 

 

2 Reglament general FEDAS 

2.1 Els punts no contemplats en el Reglament General o Particular de Pesca Submarina de la 
FECDAS regirà el Reglament General de Pesca Submarina de la FEDAS. 
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3 Campionat de Catalunya 

3.1 Campionat de Catalunya Sub23: 

3.1.1 Competició d’una mànega. 

3.1.2 Tipus Infanteria 

3.1.3 Tipus Obert 

3.1.4 Si el parte meteorològic del diumenge no permet fer la competició però si el dia anterior, es 
traslladarà la competició al dissabte. La cerimònia de trofeus serà el diumenge 
conjuntament amb les altres categories. 

3.2 Campionat de Catalunya Masculí, Femení i Veterà:  

3.2.1 Competició tipus final de dos mànegues. 

3.2.2 Tipus embarcació particular 

3.2.3 Tipus Obert 

4 Representativitat a les competicions nacionals o internacionals 

4.1 Campionat d’Espanya Individual Sènior Masculí: embarcació particular 

4.1.1 4 places: 2 places per autonomia + 2 places addicionals guanyades l’any 2022 

4.1.2 Despesa selecció catalana: 4.000 euros (1.000 euros per participant) 

4.2 Campionat d’Espanya Individual Sènior Femení: embarcació particular 

4.2.1 2 places: 2 places per autonomia 

4.2.2 Despesa selecció catalana: 2.000 euros (1.000 euros per participant) 

4.2.3 Obert altres places segons reglament particular del Campionat d’Espanya, sense 
assignació despesa. 

4.3 Campionat d’Espanya Individual Sènior Veterà: embarcació particular 

4.3.1 Open: no és campionat d’Espanya, és un obert i no es contempla aquesta categoria. 

4.3.2 No hi ha disponible despesa adjudicada.  

4.4 Campionat d’Espanya Individual Sub23: embarcació comunitària o infanteria 

4.4.1 3 places: 2 places per autonomia + 1 capità 

4.4.2 Despesa selecció catalana: 1.500 euros (500 euros per participant) 

4.4.3 Obert altres places segons reglament particular del Campionat d’Espanya, sense 
assignació despesa. 

4.5 Campionat d’Espanya per Equips: embarcació particular 

4.5.1 2 places: 2 places per autonomia 

4.5.2 Despesa selecció catalana: 2.000 euros (1.000 euros per equip de 3) 

4.5.3 Obert altres equips segons reglament particular del Campionat d’Espanya, sense 
assignació despesa. 
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