FEDERACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS
SUBAQUÀTIQUES
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum)
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 356 05 43 | 620 28 29 39
Adreça electrònica: fecdas@fecdas.cat

SOCIETAT DE PESCA I
ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
SPAS MATARÓ
Port Mataró - Modulo B2
08301 Mataró (Barcelona)
Informació 937901771 / 661 770 391

CAMPIONAT DE PESCA SUBMARINA CATALUNYA 2021

Estimats amics,
Un cop més et donem la benvinguda a aquesta nova edició del Trofeu SPAS Miquel Gil, desitjant
que durant la prova gaudiu del Campionat de Catalunya, així com de les magnifiques
instal·lacions portuàries que gentilment ens ha cedit pel desenvolupament d’aquesta prova el
Port de Mataró.
Seguidament us detallem els aspectes més destacables de la prova:
Modalitat: Embarcació particular
Horari: 9-14 (5h)
Categoria: Sènior (qualsevol federat pot participar indiferentment edat i/o sexe)
Inscripcions: Ja estan OBERTES aquí
Preu: 20€ ambdós dies
Horari de la competició:
7:30 Inscripcions Port Mataró (les barques ja deuen estar a l’aigua)
8:30 Concentració obligatòria per darreres instruccions i aclariments, no es pot al·legar
desconeixement.
9:00 Inici competició en punt neutralitzat
14:00 Final competició en punt neutralitzat
15:00 Dinar (inclòs en la inscripció) respectant les mesures de restauració del covid vigents en
aquell moment
16:00 Pesatge Port Mataró

Trofeus: per els primers classificats i peça major. El patrocinador de la competició Onnautic
regalarà un bonus de 300€ per el guanyador per gastar en material electrònic.
Reglament: S'aplicarà el reglament 2021 de fecdas:
- General: https://fecdas.cat/docs/Reglament_PESCA_SUBMARINA_2021_ea26ea.pdf
- Cupos: https://fecdas.cat/docs/Reglament_PESCA_SUBMARINA_2021__Annex_5_9581af.pdf
- Us podeu imprimir la infografia dels cupos i duur-la a la boia plastificada. (adjunt).
- L'ús de la bascula, gps i sonda està permès.
- L'ajuda del barquer per pujar el pèndol està permesa.
- Està penalitzat capturar un peix i no presentar-lo al pesatge, dur fusells carregats a
l'embarcació, allunyar-se mes de 25m de la boia de senyalització que ha de tenir mínim 10L
capacitat i bandera alfa.
Donació captures: Es donaran les captures a la beneficència, exceptuant una peça per
participant/jornada.
Rampa Mataró en obres:
El Port de Mataró te la rampa en obres, per tant, les barques deuen arribar al Port de Mataró
per mar. Teniu una rampa a Port Balis, si voleu anar-hi el mateix dissabte al matí us preguem
porteu la documentació embarcació preparada i arribeu amb molta antelació a fi d’evitar
embussos. La FECDAS abonarà l’import de l’ùs de la rampa amb data de dissabte i diumenge,
però inicialment deveu pagar-ho i demanar la factura a nom de la federació. Teniu 30 dies
naturals per enviar les factures a pescasub@fecdas.cat
Les dades de la factura son:
FEDERACIÓ CATALANA D'ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum)
08930 Sant Adrià de Besòs
NIF: Q5855006B
Amarrament Mataró:
Dubtes truqueu a Joan Graupera (622766967)
Des de dimarts 8 fins al diumenge 13 tenim un pantalà al Port de Mataró per deixar les
embarcacions sense cost. Però prèviament cal inscrits a la web de FECDAS.
Pàrquing Mataró:
Qui s’apunti a la llista abans de dimarts 8 a les 00:00 podrà entrar el cotxe al Port de Mataró de
forma gratuïta el dissabte i diumenge, gracies a l’ajuda de la FECDAS.
Jornades:
- Primera jornada 12 Juny des de Premià de Mar fins Mataró:
Límit terra: (GMS N41 29.460 E2 22.210) fins (GMS N41 32.196 E2 27.263)
Límit mar: (GMS N41 28.558 E2 22.832) fins (GMS N41 31.159 E2 28.538)
*Traceu una línia recta entre ambdós punts per saber els límits laterals, no hi ha límit a
mar obert
- Segona jornada 13 Juny des de Mataró fins Arenys:
Límit terra: (GMS N41 32.196 E2 27.263) fins (GMS N41 34.767 E2 34.004)
Límit mar: (GMS N41 31.159 E2 28.538) fins (GMS N41 33.495 E2 34.875)
*Traceu una línia recta entre ambdós punts per saber els límits laterals, no hi ha límit a
mar obert
ESTAR FORA DE LA ZONA DE COMPETICIÓ ES UNA INFRACCIÓ GREU (DESQUALIFICACIÓ)

Exclusions: Emissaris prohibits i un radi de 200m de qualsevol bocana o zona portuària, zones
senyalitzades com zones de bany i l’antiga piscifactoria Arenys.
La zona no te límit de mar obert, es a dir, es podrà anar a qualsevol fondària. Cada dia
s'abalisarà la zona amb grans boies per delimitar el límit est/oest (trobar-se fora d'aquest
abalisament suposarà infracció greu).

Zona dia 1: mapa

Zona dia 2: mapa

Organigrama
Comissari: Oscar Perez
Metge: Agustí Ruiz
Director proba: Joan Ramon Vidal
Delegat federatiu: Joan Graupera (622766967)
Canal VHF 14

El patrocinador de la federació Searibs vindrà a exposar una embarcació, si teniu interès en
particular podeu parlar amb Juan Carlos Galan (622338716).
Tindrem un mecànic disponible ambdós dies per donar assistència a possibles averies que es
puguin donar en les embarcacions. Servei no inclòs en la inscripció, us farà un descompte en la
tarifa habitual.
Recordeu que no es permès mirar zona amb fusells en l’embarcació els últims tres dies.
L’organització es reserva el dret d’adjudicar (mitjançant sorteig) un comissari per anar amb
algun participant durant tota la proba a fi de vetllar perquè es compleixi el reglament.

¡DESITGEM PODER GAUDIR D’UNA FESTA BENÉFICA AMB UN AMBIENT ESPECTACULAR!

