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CAMPIONAT CATALUNYA PESCA SUBMARINA 
PER EQUIPS DE CLUBS  -  24/03/2019  

REGLAMENT PARTICULAR DE LA COMPETICIÓ: 

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

- Inscripció OBLIGATÒRIA a traves de la web FECDAS abans del dimecres dia 20 
de març a les 24h 

- Drets d’inscripció: 35 euros per equip 

- 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. 
- Lliurar la present documentació per e-mail a pescasub@fecdas.cat o Tel. 609133139 

abans de la data límit d’inscripció: 

o Esportistes: DNI, Federativa i llicència de pesca subaquàtica 
o Embarcacions participants: Certificat navegabilitat, rebut assegurança i títol patró  
o Full de preinscripció signat 

MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ: 

- Pescar dins d'un diàmetre de 50 metres des de qualsevol punt d'una piscifactoria. 
- Pescar dins d'un diàmetre de 50 metres des de qualsevol punt d'un emissari. 
- Pescar dins dels 50 metres de la bocana d'un port i s’estableix un perímetre de seguretat 

de 100 metres davant de totes les bocanes dels ports. 
- Pescar dins de les boies de senyalització grogues (protecció als banyistes). 
- El Jurat de Competició està facultat per desqualificar qualsevol participant que per la 

seva conducta antiesportiva, dins o fora de la competició, es faci creditor d'ella. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL Consorci port Portbou: 

- Tel. 972 39 07 12; www.portdeportbou.cat ; info@portdeportbou.cat  

- Preu rampa dies entrenament, pujar i baixar: 14,60 euros. 
- Preu màxim pàrquing per dia: 10,45 euros i si no hi ha trams horaris a escollir a la 

màquina. 

- Dia de la competició: servei rampa i pàrquing gratuïts. 

HORARI DE COMPETICIÓ: 

07:30 h Trobada de competidors al Port de Portbou per inscripció definitiva i varada 

d’embarcacions. 
08:30 h Reunió obligatòria amb el Jurat de Competició i lliurament 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 d'hora d'arribada equips, per part dels                      

comissaris i retorn a port. 

15:30 h  Pesatge de las captures i lliurament de Trofeus 
15:30 h Inspecció documentació embarcació 

Altres informacions: 

- Trofeus per a tots els components dels 3 primers equips classificats així com a la peça 
major. 

- Totes les embarcacions hauran d’estar proveïdes d’ emissora VHF. 
- Telèfon d’informació de l’ organització és: 609 133 139 (Carles Font) 

- Delegat Federatiu: Carles Font Planella  
- Director de la Prova: Enric Ruano Marqueta 
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ZONA DE COMPETICIÓ I COORDENADES GPS 
 
ZONA LÍMIT NORD: final escullera port de Portbou (GMS N 42° 25' 32.146'' E 3° 10' 7.006''') 

ZONA LÍMIT SUD: Platja de la Vall - Port de la Selva (GMS N 42° 20' 36.874'' E 3° 11' 16.285''') 

Exclòs bocana port Llança perpendicular costa, i esculleres interiors i 25 metres de les bocanes del 
port 

PUNT DE CONCENTRACIÓ: Punta Cap Ras (GMS N 42° 23' 24.8'' E 3° 10' 18.5'') 
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FULL PREINSCRIPCIÓ 
 

MATRÍCULA COTXE dia competició per a la gratuïta aparcament: __________________________  

DADES EQUIP 

CAPITÀ EQUIP 

Nº FEDERATIVA/DNI:  _______________________ CLUB: ___________________________________  

Nº LLICÈNCIA: ________________________ CADUCITAT: ___________________________________  

NOM I COGNOMS: _______________________________  ___________________________________  

TEF. MÒBIL: ______________________________  EMAIL: ___________________________________  

ESPORTISTA  

Nº FEDERATIVA/DNI:  _______________________ CLUB: ___________________________________  

Nº LLICÈNCIA: ________________________ CADUCITAT: ___________________________________  

NOM I COGNOMS: _______________________________  ___________________________________  

TEF. MÒBIL: ______________________________  EMAIL: ___________________________________  

ESPORTISTA  

Nº FEDERATIVA/DNI:  _______________________ CLUB: ___________________________________  

Nº LLICÈNCIA: ________________________ CADUCITAT: ___________________________________  

NOM I COGNOMS: _______________________________  ___________________________________  

TEF. MÒBIL: ______________________________  EMAIL: ___________________________________  

 

DADES BARQUER (omplir en cas que no sigui cap competidor) 

Nº FEDERATIVA/DNI: ____________________________                                     

TITULACIÓ _____________________________________   

NOM I COGNOMS: _______________________________  ___________________________________  

TEF. MÒBIL: ______________________________  EMAIL: ___________________________________  

 

DADES EMBARCACIÓ 

MARCA: ________________________________ MODEL: ___________________________________  

ESLORA: ________________________________ MOTOR: ___________________________________  

MATRÍCULA: ____________________________ ASSEGURANÇA/CADUCITAT _____________________  

 

Signatura del Capità de l’Equip: 

 

 

 

Data: 

 

Amb la meva signatura certifico la veracitat de la informació omplerta al present full. 


