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CAMPIONAT CATALUNYA PER EQUIPS 2017 
“TROFEU MARES PURE INSTINCT” 

PORTBOU, 27 DE MAIG 2017 
 

 

REGLAMENT PARTÍCULAR DE LA COMPETICIÓ: 
 

- Aquesta prova es regirà segons el Reglament vigent de pesca 
submarina de la FECDAS. 

- Pre-inscripció OBLIGATORIA a través de la web FECDAS abans 
de dijous dia 25 de Maig, i presentar les Llicències de pesca el dia 
del Campionat. 

- El “Full d'Inscripció” baix adjunt degudament emplenada i 
signada pel capità de l'equip, s'ha d'enviar al correu 
pescasub@fecdas.cat. 

- Drets Inscripció: 30 Euros    
- La zona de competició es la marcada amb les coordenades GPS 

descrites en aquest full. 
- Com la zona d'aquesta competició té 2 reserves protegides (part 

nord gestionada per França, part sud gestionada per la Generalitat 
de Catalunya), atenció en triar la zona de pesca per no incomplir la 
llei i evitar sancions 

- El pes mínim de les captures serà de 500 grams, excepte per 
aquelles espècies amb pes mínim superior segons el reglament.  

- 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: 
07:30 h Trobada de Competidors al Port de Portbou per inscripció i 

varada d’embarcacions. 
08:15 h Reunió Obligatòria amb el Jurat de Competició i entrega Pla 

d’Evacuació. 
08:45 h Sortida cap al punt de concentració. 
09:00 h Inici de la prova. 
15:00 h Final de la Competició, control i precinta de captures i retorn 

a port. 

16:00 h  Pesatge de las captures i Entrega de Trofeus 
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PUNT CONCENTRACIÓ BAHÍA DE LLANÇÀ 
 
ÀREA DE COMPETICIÓ LA UNIÓ DE LES SEGÜENTS COORDENADES: 
N42 25.457 E3 10.230 - PORTBOU 
N42.25.533 E3 11.813 
N42.20.101 E3 11.830 - PLATJA PORT DE LA SELVA 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
CAMPIONAT DE CATALUNYA CLUBS 

Pesca Submarina per Equips 
 

 
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: 
 

 


