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Horari de competició: 
 

07:30 h Inici inscripció a la platja de Tamariu 
08:45 h Sortida embarcació comunitària (S’AVANÇA A LES 8:30 h ) 
09:15 h (9h) Inici de la prova per la punta d’Es Plom fins la punta Sa Rubia  
14:15 h (14h) Fi de la prova i acte seguit recollida dels participants per la punta d’Es Plom 
16:00 h  Inici pesada de les captures i en acabar lliurament de trofeus 

 
Drets d'inscripció: 12 euros 
  
Zona de competició: punta d’Es Plom fins la punta Sa Rubia (Tamariu) 
 

Informació Complementària 
 
- Les captures es lliuraran a beneficència i es farà una estadística de les mateixes per tal que el DAAM pugui 

realitzar estudis científics. 
 
- Aquesta prova es regirà pel vigent Reglament Pesca Submarina de la FECDAS. 
 
- Es recorda la prohibició de pescar mol·luscs, crustacis, peixos lluna... desqualificant al participant que ho 

incompleixi. 
 
- No allunyar-se més de 25 metres de la boia de senyalització, ni treure-la de l’aigua en cas de descansar 

sobre les roques. 
 
- No hi ha canvi de zona tal com indica el reglament de competició de la FECDAS. 
 
- L'inici de la prova amb l'embarcació comunitària serà per la d’Es Plom. 
 
- El pes mínim per peça serà de 300 gr., els congres o morenes que pesin més de 4 kg puntuaran 1.000 punts 

i el pes mínim per mero serà de 3 kg. Recordem així mateix, que les captures amb pes inferior al 70% del 
seu pes mínim tindran descomptes en la puntuació (pes inferior a 210gr.; congre-murena 2.800gr.; mero 
2.100gr.) En cas de penalització de 3 peces el participant serà desqualificat. 

 
“Com a novetat en el nou reglament, s’aplicarà una bonificació de punts per espècie de 300gr, pes mínim.” 

 
- Trofeus: Sènior: del 1r al 7è Veterà: del 1r al 3r Peça major  

 
 
 
 
 
 

¡ US DESITGEM QUE TINGUEU MOLTA SORT ! 
 
 


