FECDAS
Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques
Moll de la Vela, 1
08930 St. Adrià del Besos (Barcelona)
Telèfon 933 560 543

XIX COPA CATALANA PER EQUIPS 2022
2-10-2022
REGLAMENT PARTICULAR DE LA COMPETICIÓ:
-

Drets Inscripció: 24,65 euros per equip

FINALITAT I PUNTUACIÓ
-

L’objectiu de la prova és escollir els 3 primers Clubs de la Copa Catalana de Pesca
Submarina.
La manera d’escollir-los serà sumant la puntuació dels 2 primers equips de cada club.
La Copa Catalana s’aconsegueix en guanyar tres vegades. En l’edició del 2022 està en
joc la V Copa Catalana.
Aplicació del reglament de pesca submarina FECDAS per cupos.

HORARI DE COMPETICIÓ:
07:30 h
08:20 h
08.30 h
14:30 h
15:00 h

Trobada de Competidors a la rampa del Port de Mataró.
Reunió Obligatòria amb el Jurat de Competició i entrega Pla d’Evacuació.
Inici neutralitzada de la prova davant de la bocana del port.
Final de la competició davant de la bocana del port.
Pesatge de les captures i Entrega de Trofeus
Refrigeri - piscolabis
Altres informacions:
-

Trofeus per tos els components dels 3 primers equips classificats, i per la peça
major.
Totes les embarcacions hauran d’estar proveïdes de emissora VHF. Tenir la
documentació al dia: certificat de navegabilitat, assegurança i titulació el patró
d’embarcació
Imprès rampa Port de Mataró enviat abans dia 30 de setembre a
info.portmataro@gencat.cat
Telèfon durant competició és: 622 766 967
Delegat Federatiu: Joan Graupera

ZONA DE COMPETICIÓ

-

De PREMIÀ DE MAR (GMS N41 29.460' E2 22.210) fins ARENYS DE MAR (GMS N41
34.767 E2 34.004).
Zones excloses de competició: emissaris i bocanes de ports fins 100 metres.

Recordatori. Reglament general pesca submarina FECDAS
15.1 Es disputa una sola prova amb embarcació particular amb participants representants del mateix
club i una durada de 6 hores.
15.2 Els participants han de disposar d’almenys un barquer pel govern de l’embarcació, que pot ser
un dels pescadors.
15.3 En els equips formats amb tres pescadors, almenys un pescador sempre ha de romandre a
l’embarcació.
15.4 En els equips formats per dos pescadors, en cas de no disposar de barquer, almenys un
pescador ha de romandre a l’embarcació.
15.5 Qualsevol infracció d’un membre d’un equip afecta a tots els components de l’equip.

