
 

                                        
TROFEU ISIDRE SISTARÉ 2018 per Equips 

 
Diumenge, dia 11 Novembre 2018 
Organitza: APS Barcelona 
Lloc de trobada: Varador CN Port d’Aro a partir de les 07:30 hores.  
Xerrada: 8h30 a punt pesatge 
Inici de la prova: Davant la escullera del CN a les 9: 00 (duració : 5h des de inici) 
Final de la prova: A les 14:00 
Hora màxima d´arribada al port(bocana): 30 minuts després final prova 
Zona de pesca: Des de la punta Sur de Platja de Sant Pol a Punta Nord Cala 
Giverola. 
És regirà per el actual reglament de competició de la Fecdas, excepte per el que es 
detalla a continuació. 
 
Pes mínim general: 300 Grams. 
 
Congres i Morenes: a partir dels 4 kilos. Puntuen 1000 més la bonificació. 
Mero: A partir dels 3 kilos. Puntuen el pes total més la bonificació. 
 
S’estableix una limitació per totes les espècies de llísseres de 5 per equip, puntuant 
pel seu pes + bonificacions per peça i espècie. 
 
La prova serà per equips de dos o tres participants mantenint-se sempre, un d’ells 
a la embarcació, amb una boia per equip. Per facilitar la participació, es permetrà 
que cada embarcació participant carregui voluntàriament un segon equip 
participant composat per 2 esportistes pescant plegats amb una sola boia.  
 
Trofeus i Classificació, amb el patrocini de Omer:  

- Trofeu als 3 primers equips classificats absolut. 
- Trofeu als 3 primers equips classificats Social APS 
- Trofeu a la peça major absoluta i peça major Social APS. 

 
El pesatge es durà a terme al costat de la sala polivalent del CN Port d’Aro a partir 
de les 15h (veure anex). 
 
El cost de la inscripció és de 25 € per equip, i inclou la utilització de la rampa del 
varador de Port d’Aro.  
 
Inscripció: web fecdas i avisar 48h abans de la participació per correu 
(info@apsub.org) amb llicencies, assegurança de la embarcació i federatives 
digitals. Si no en paper el dia de la prova.  
 
Contacte: mòbil APS 640.61.42.48 Vincent Giroud info@apsub.org  
 
PD: per motiu d’obres, no es pot agafar benzina al CN Port d’Aro 



 

 
 

 


