Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Àrea de Pesca d’Altura

NORMATIVA DE PESCA D’ALTURA 2008
ARTICLE 1
1.-QUANTITAT MÍNIMA DE PARTICIPANTS:
Per dur a terme la celebració, tan de competicions com de concursos, la participació mínima serà
de 10 embarcacions.
2.-ORGANITZADORS:
Tots els clubs que vulguin organitzar campionats o concursos, hauran de remetre al comitè de
competicions de pesca d’altura de la Federació, la següent informació, perquè els esmentats
campionats, siguin aprovats:
Club organitzador.
Data del concurs.
Modalitat de pesca.
Zona de pesca.
Bases del concurs.
Horaris.
Número d’embarcacions i pescadors aproximats.
Personal responsable de l’esdeveniment.
Comitè organitzador de l’esdeveniment.
Solament pels concursos de curricà d’altura i bromeig, annexar formulari del Ministeri (annex III),
amb totes les dades.
Aquestes dades s’han de presentar a la FCPEIC, com a màxim dins del primer trimestre de l’any, ja
que les Administracions fora d’aquest termini, no accepten cap tramitació.
L’organització dels concursos oficials tenen com a màxim dos anys consecutius pel mateix club,
solament es canviarà si es un altre club federat qui fa la sol·licitud i reuneix les condicions
d’organització.
3.-PERMISOS :
Les sol·licituds a tots els estaments competents dels permisos obligatoris i les notificacions per
poder dur a terme el concurs, com són: Generalitat de Catalunya, Guàrdia Civil del Mar, Capitania
Marítima, Ministeri Agricultura, Pesca y Alimentación en curricà d’altura i bromeig (annex III), els
tramitarà la FCPEIC.
Un cop concedits els permisos, tan oficials com oficiosos, aquest es regirant per les normes de la
FCPEIC, no podent incorporar cap altre competició que no segueixi les normes establertes per
aquesta Federació.
4.-DENOMINACIÓ DELS CONCURS OFICIOSOS:
4.1.- CONCURS SOCIAL:
Es realitza només amb la participació únicament d’esportistes del club organitzador.
4.2.- CONCURS OBERT (OPEN):
No hi ha cap impediment pels esportistes per la situació del seu port base. Els concursos oberts que
entrin a formar part de la LLIGA CATALANA, passaran a ser Oficials, i independents de la
classificació del propi concurs, només puntuaran per la lliga els equips que compleixin els requisits
establerts.
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5.- DENOMINACIÓ DELS CONCURSOS OFICIALS:
5.1.- CAMPIONAT DE CATALUNYA:
Hauran de tenir llicencia federativa catalana i port base a Catalunya.
5.2.- LLIGA CATALANA:
Hauran de tenir llicència federativa catalana i port base a Catalunya. Els equips prendran el nom
del patró i l’embarcació.
6.- COMITÈ DE COMPETICIÓ:
Estarà compost pels integrants del comitè de pesca d’Altura de la FCPEIC: president, coordinador,
representant dels pescadors, representants dels jutges i delegats provincials de l’àrea.
6.1.- FUNCIONS DEL COMITÈ:
Supervisar les sol·licituds presentades. L’assignació dels campionats, controlar que es compleixi les
normatives establertes. Atendre les reclamacions presentades o derivar-les a l‘estament
corresponent.
7.- COMITÈ ORGANITZADOR:
Designat pel club organitzador. El comitè organitzador estarà compost per persones federades o no,
que puguin contribuir amb les seves dots socials, coneixements culturals o turístics al lluïment dels
esdeveniments socials que pugin esdevenir-se en els Campionats.
7.1 FUNCIONS DEL COMITÈ:
Disposar de tota la infrastructura necessària pel desenvolupament de la competició. L’organització
haurà de preveure l’arribada de les embarcacions a port, tenir un responsable de la recepció de les
captures i el seu trasllat a la zona de pesatge. El Club organitzador assumeix les funcions: les
inherents al seu caràcter d’amfitrions , allotjament i tots els serveis d’estança.
8.- JURAT:
Compost per : President. Delegat de la Federació corresponent, Jutges designats per la Federació,
Un representant dels patrons escollit en la reunió del patrons, Un membre de l’organització.
8.1.- FUNCIONS DEL JURAT:
Vetllar que s’acompleixin les normes de la competició, atendre les possibles reclamacions i aixecar
acta de la competició.
El jurat designarà, si ho creu oportú a un o més vaixells per ser l’interlocutor entre les diferents
embarcacions del concurs.
En el suposat de suspendre la prova per decisió del jurat, i algun dels concursants per motius de
distància, avaria de VHF o en qualsevol dels mitjans de comunicació, no es pugui informar de la
suspensió de la prova, no procedirà a cap reclamació.
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9.-JUTGES
Els jutges seran designats per la Federació Catalana de Pesca. Durant el desenvolupament de les
proves o competicions el jutge es l’única autoritat que té potestat disciplinaria.
9.1.- FUNCIONS DELS JUTGES:
Formar part del jurat. Dictaminar i sancionar els actes punibles que, en l’aspecte esportiu, poguessin
produir-se durant la competició, controlar el pesatge, aixecar i signar l’acta amb les incidències
ocorregudes durant les proves, d’informar als participants de la cancel·lació de la prova, els
participants hauran d’informar pel mitjà més ràpid (ràdio o telèfon) el número de captures obtingudes
fins el moment de la suspensió ,sempre i quant en el moment de la suspensió hagi transcorregut el
50% de la jornada de la competició i es doni com a valida la prova. Les decisions del jutges seran
inapel·lables.
10.-CONTROLADORS:
Sempre que aquesta Federació ho consideri necessari es podran embarcar, total o parcialment,
jutges o controladors a bord de les embarcacions participants. En cas de sobrepassar les places
segon el ROL, Despatx d’embarcacions, el patró renunciarà a una plaça embarcada per cedir-la al
jutge - controlador.
La no acceptació de jutges - controladors per l’embarcació concursant serà motiu de desqualificació.
10.1.- FUNCIONS DELS CONTROLADORS:
Vetllar que s’acompleixin les normes de la competició, mantenir-se a una distància que permeti
veure i no entorpir els moviments o maniobres de l’esportista participant. Donar fe de les captures.
Prendre nota sense obligació d’advertir al concursant, per no incorre en discussions innecessàries,
de tot acte que per part de l’esportista o d’altres persones es pugin considerar-se com infraccions de
les normes de la competició, fer lliurament de tota aquesta informació al jutge.
11.- CONTROLS
Hi haurà una fitxa on constaran totes les següents dades de l’embarcació:
Nom del patró, tripulants, numero de llicències, telèfon de contacte amb l’embarcació, Annex III...
etc.
Es controlaran les captures, firmes de sortida, llicències i tot els que es cregui convenient per el bon
funcionament de la prova.
Totes les embarcacions inscrites en les competicions hauran de facilitar la seva posició a
requeriments dels jutges o del comitè.
Els jutges podran aproximar-se a qualsevol embarcació a mar amb precaució i inclòs pujà a bord
per tal de comprovar el compliment de totes les normatives, també podran revisar les embarcacions
a port.
En cap cas, cap embarcació podran recalar en un port diferent de l’organitzador excepte en cas de
força major i de la corresponent autorització del jurat, cap embarcació podrà abalorar-se a cap altre
durant la competició.
La no acceptació d’aquesta normativa serà motiu de desqualificació.
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12.- LLICÈNCIES
Totes les embarcacions hauran d’estar en possessió de la llicència federativa.
És imprescindible que tots els esportistes i embarcacions estiguin en possessió de les corresponents
llicències obligatòries per poder realitzar aquesta activitat. A curricà d’Altura i bromeig de l’annex III
de l’embarcació.
L’organització sol·licitarà la documentació necessària per poder realitzar aquesta activitat.
Els patrons son responsables del compliment de la normativa de la Direcció General de la Marina
Mercant corresponent a certificats, revisions, despatxos, rols, assegurança obligatòria i les especials
mides de seguretat per la tripulació.
13.-COMUNICACIONS:
Tota embarcació participant disposaran, obligatòriament, d’un receptor - transmissor VHF. Es
obligatori escollir un canal de radio, el més adient per les comunicacions entre els participants i l’
organització, així com un telèfon de contacte per qualsevol tipus d’emergències.
14.-PREMIS:
S’estableixen distincions pels 3 millors classificats. El Club organitzador es reserva el dret d’oferir
altres premis o obsequis.
14.1.- CAMPIONAT DE CATALUNYA:
S’estableixen 4 medalles per cada equip. Campió, sots- campió i tercer classificat.
15.-REUNIÓ DE PATRONS
Abans del començament de cada concurs, és realitzarà una reunió per tal d’informar a tots el
patrons de les instruccions d’última hora, pel millor desenvolupament de la prova.
En aquesta reunió es donaran a totes les embarcacions les fulles de sortida que hauran de
complimentar-se i lliurar-se al jurat cada dia de competició, abans de la sortida, requisit sense el qual
no serà vàlid el resultat del dia.
En les fulles de registre s’anotaran tan els pescadors, com per raons de control i seguretat qualsevol
persona autoritzada pel jurat que els acompanyi a bord del vaixell.
En aquesta reunió s’escollirà un representants dels patrons que tindran vot en cas de reunió del
jurat. Aquest haurà de representar equànimement a tots el participants i en cas de Lliga Catalana o
similars no podran accedir aquells que tinguin algun tipus de interès propi en els resultats que de la
reunió s’esdevinguin.
Es redactarà un acta que es posarà en coneixement de totes les embarcacions per tal de que tinguin
constància de les possibles modificacions d’última hora. La presencia en aquesta reunió és
obligatòria per a tots el patrons i depenen del comitè organitzador també, pot ser per a les
tripulacions.
16.-PESATGE:
El pesatge correspon als jutges. Les bàscules han d’estar certificades. No es pesaran les captures
de cap embarcació que no tingui la fulla de sortida firmada. Durant la pesada haurà d’estar present
el patró de l’embarcació o un persona de la tripulació autoritzada pel patró que firmarà la conformitat,
en cas de no estar present i no firmar no tindran dret a cap reclamació.
17.-CAPTURES:
Totes les captures hauran de ser donades a beneficència. La Federació Catalana facilitarà con ferho, al club organitzador. Aquestes dades s’hauran de fer públiques i enviar a la Federació el
corresponent rebut, que acrediti el seu destí.
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18.- RECLAMACIONS.
Totes les reclamacions seran efectuades durant el termini d’una hora, desprès de fer-se publiques
les classificacions provisionals, un cop acabat el termini les classificacions seran oficials. La
quantitat designada per poder fer efectiva una reclamació es de 100 Euros en efectiu. Si la
reclamació prospera el dipòsit es retornarà.
Reclamacions de caràcter administratiu hauran de ser presentades a Capitania Marítima que
correspongui, per part dels patrons de les embarcacions
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LLIGA CATALANA DE PESCA D’ALTURA
1.- El equip guanyador de la Lliga Catalana es el màxim representant de la FCPEIC, tan en els
Campionats d’Espanya com en els Internacionals ja que aquesta plaça esta guanyada competint en
les proves designades en el Calendari Oficial d’aquesta Federació, i es el representant oficial de
Catalunya.
També tindran plaça assegurada tan el Campió de la Lliga com els Campions de Catalunya de
Curricà Costa i Fons, Bromeig, Curricà Altura i Spinning; en tots els campionats de Catalunya.
2.- LES PROVES:
Les sol·licituds dels concursos que puntuïn per la lliga hauran de ser demanats abans de la
celebració del Saló Nàutic de Barcelona, de cada any, per poder ser presentades em l’esmentat
Saló.
Degut a l’extensió de la costa catalana i per tal de facilitar la participació en totes les proves
puntuables, la Federació Catalana de Pesca tindrà molt en comte les dates i les ubicacions de les
esmentades proves.
3.- EQUIPS:
Podran participar els equips que acompleixin els següents requisits:
1. Tenir Llicència Federativa catalana i port base a Catalunya.
2. Disposar de les Llicències corresponents i totes les autoritzacions administratives
necessàries.
3. Els equips agafaran el nom del patró i de l’embarcació, sense la presencia del patró inscrit no
puntuarà per la lliga. L’equip inscrit ha de tenir en les totes competicions l’assistència del
mateix patró. En cas d’avaria o per les característiques del concurs, podrà acudir amb un altre
embarcació i mantindré el nom de l’equip.
4.- PUNTUACIÓ:
Independentment de la classificació del propi concurs.
Les puntuacions es formularan a partir dels resultats oficials de cada prova atorgant el número
màxim de punts al guanyador de cada concurs.
PRIMER CLASSIFICAT .............................................
SEGON CLASSIFICAT..............................................
TERCER CLASSIFICAT..............................................
QUART CLASSIFICAT................................................
CINQUÈ CLASSIFICAT..............................................
SISÈ CLASSIFICAT...................................................
SETÈ CLASSIFICAT.................................................
VUITÈ CLASSIFICAT..................................................
NOVÈ CLASSIFICAT .................................................
RESTA DE CLASSIFICATS .........................................
5.- EL GUANYADOR SERÀ EL QUE SUMI MÈS PUNTS:
Trofeu Campió Lliga Catalana i banderí de campió
 Trofeu Sots Campió Lliga Catalana
 Trofeu Tercer Classificat Lliga Catalana
 Es lliurarà un trofeu als deu primer classificats.

100 PUNTS
80 PUNTS
70 PUNTS
60 PUNTS
50 PUNTS
40 PUNTS
30 PUNTS
20 PUNTS
10 PUNTS
5 PUNTS
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CURRICÀ DE COSTA i FONS
ARTICLE 2
1.-CURRICÀ DE COSTA I FONS:
Equip mínim de dues persones (es recomana tres per seguretat). Modalitat des d’embarcació en
marxa, amb esquer natural o artificial. Les espècies capturades són Pelàgiques i Demersals com les
palometes, llobarros, círvies, déntols i tallahams.
2.- DISTÀNCIES ENTRE VAIXELLS:
La distància mínima per aquesta modalitat serà aquella que respecti la maniobrabilitat de les
embarcacions i de les seves línies, distància mínima 100 metres.
3.- ZONA DE PESCA:
La zona serà l’assignada per l’organització i el jurat. En cap cas es podrà sobrepassar la distància
de 12 milles de la costa. Només el jurat te la facultat de canviar la zona de pesca, per raons de
seguretat o per facilitar als participants un major nombre de captures.
4.- ESPÈCIES VÀLIDES I TALLES MÍNIMES:
En tots el casos s’hauran respectar les talles mínimes dictades per la Generalitat de Catalunya per
cada espècie vàlida. Pels campionats oficials es respectaran les dictades per la Federació
5.-CARNADES:
D’acord entre el comitè organitzador i el jurat, i depenent de cada tipus de concurs es decidiran
quins son els tipus vàlids pel campionat o competició. Tan si son naturals com artificials sempre
estaran sota la normativa
6.-CANYES:
2 per llicències i màxim de 7 per embarcació.
7.- HAMS:
Esquer natural simple o dos simples en tàndem segons normativa IGFA . Dobles en ploma, ràfia,
vinils, tonyines que estiguin dissenyats per aquest us. Triples en esquers artificials i rígids tipus peix
( Rapala, Storm, Halco.. etc) artificials que estiguin dissenyats per aquest us.
8.- LÍNIES: Màxim 20 lliures. Cada comitè organitzador podrà establir el tipus de línia, sempre que
no excedeixi el màxim permès per la normativa.
8.1.- Baix de línia o leader :
El us del baix de línia no es obligatori, però si s’utilitza no podrà ser de més de 4,57 metres, no
existeixen limitacions en material i resistència
8.2.- Doble línia:
L’ús de la doble línia no es obligatòria, però si s’utilitza no podrà ser de més de 4,57 metres i tindrà
que estar feta amb la mateixa línia de pesca.
8.3.- La combinació de la doble línia més el baix de línia no podrà ser de més de 6,10 metres. Les
línies metàl·liques estan prohibides.
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9.- PROFUNTDITZADORS / EXCITADOR :
Es podran fer servir els profunditzadors. Els excitadors es podran utilitzar muntats dins de les canyes
permeses, no es poden utilitzar com excitadors boies de fondeig que desprès de la picada deixi el
peix indefens.
10.-SISTEMES DE PUNTUACIÓ:
1 punt per quilo. Cada organització depenent de les espècies valides per cada concurs establirà un
sistema de puntuacions que bonifiqui sempre les captures de major pes i dificultat.
10.1.- EMPAT:
En cas d’empat el millor lloc serà per la peça de major pes, en cas de seguir l’empat serà el millor
lloc per el que tingui el numero menor de peces.
10.2.- EMPAT AMB LA PEÇA DE MAJOR PES:
En cas d’empat en la peça de major pes, es comptabilitzarà la següent peça de més pes dels
mateixos competidors i així successivament, tot i així, de continuar l’empat es considerarà el que
tingui la millor classificació final.
11.- PENALITZACIONS
11.1.- PER TEMPS D’ARRIBADA:
Entre 0 a 15 minuts després del temps establert...................Menys 25% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 5 punts.
Entre 15 a 30 minuts després del temps establert...................Menys 50% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 10 punts.
Entre 30 i 45 minuts després del temps establert...................Menys 75% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 15 punts.
Més de 45 minuts després del temps establert desqualificat de la jornada de pesca i es penalitzarà
amb menys 20 punts de la classificació general.
El pescador té l’obligació de tornar al port al acabar cada jornada de pesca. En cas de no tornar al
port de l’esdeveniment, perquè decideixi anar al seu port base o similar haurà de comunica-ho al
comitè de competició i a efectes de classificació general comptabilitzarà com desqualificat, en cas
de no comunicar-ho no puntuaria per la Lliga Catalana.
11.2 PER PES DE LES CAPTURES:
Fins el 10% per sota del pes límit establert pel comitè no puntua ni penalitzà.
Més d’un 10% per sota del pes establert, penalitzà el seu pes més 5 punts per peça.
11.3 DURANT ELS DIES DE COMPETICIÓ:
Queda prohibida la pesca i la sortida de port sense l’autorització del comitè.
11.4 PER SOBREPASSAR LÍMIT DE CANYES , LÍMIT DE LLIURES EN LES LÍNIES O
QUALSEVOL DELS PUNTS D’AQUEST ARTICLE QUE NO TINGUIN LA SEVA PRÒPIA
PENALITZACIÓ:
En cas provat de que una embarcació hagi sobrepassat els límits establerts no comptabilitzarà les
captures del dia i a més tindrà una penalització de 50 punts.
11.5-LES PENALITZACIONS De qualsevol tipus en cas de que no hi hagin captures per aplicar-les,
es computaran a la classificació general en negatiu.
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BRUMEIG DES DE COSTA
ARTICLE 3
1.-BRUMEIG DES DE COSTA:
Equip mínim 2 persones. Modalitat on es capturen bonítols, verats, llampugues etc.
En aquest tipus de competició es podrà anomenar a un o varis vaixells interlocutors entre els
pescadors, i al que s’anomenarà Vaixell Pòdium.
Un cop l’embarcació esta a la zona de pesca es tindrà que comunicar al vaixell pòdium la seva
posició, l’anunci de canyes a l’aigua, l’anunci de canyes fora de l’aigua. Podrà continuar-se un
combat sempre i quant s’hagi comunicat al Vaixell Pòdium amb anterioritat al temps límit i per un
temps màxim de 10 minuts a partir de l’ hora límit.
2.-DISTÀNCIES ENTRE EMBARCACIONS :
La distància entre embarcacions en la modalitat de bromeig serà com a mínim de 50 metres. S’haurà
de respectar la línia de bromeig de les embarcacions.
3.- ZONA DE PESCA:
En cap cas es podrà sobrepassar la distància de 12 milles de la costa. Les zones estaran
determinades per l’organització. Les embarcacions que optin per la pesca a la deriva hauran de
respectar una distància mínima de 200 metres de la zona delimitada per la pesca amb embarcació
fondejada, per aquesta modalitat de bromeig. Així mateix, les embarcacions fondejades hauran de
controlar constantment la seva posició per tal de comprovar que per efectes de corrents o d’altres
motius, mantinguin la distància de seguretat amb respecte a les altres embarcacions. En cas de que
dues embarcacions per efectes del vent o corrents s’envaeixin entre si el límit de distancia permès,
tindrà que aixecar línies i desplaçar-se aquella embarcació que haguí sigut l’ultima en parar a la
zona de pesca.
4.- ESPÈCIES VÀLIDES I TALLES MÍNIMES:
En tots el casos s’hauran respectar les talles mínimes dictades per la Generalitat de Catalunya per
cada espècie vàlida. Pels campionats oficials es respectaran les dictades per la Federació.
5.- CARNADES:
El comitè organitzador decidirà quins son els tipus vàlids pel campionat. El esquer serà
subministrats per l’organització. La quantitat d’esquer serà la mateixa per a tots els participants, i en
cap cas es podrà sobrepassar els límits autoritzats.
6.-CANYES I VOLANTINS:
2 per llicencies i màxim de 4 per embarcació.
7.- HAMS:
Simples o dos simples muntats en tàndem segons Normes IGFA. En cap cas seran d’acer
inoxidable.
8.-LÍNIES:
Màxim 20 lliures. Cada comitè organitzador podrà establir el tipus de línia, sempre que no excedeixi
del màxim permès per aquesta normativa.
8.1.- BAIX DE LÍNIA O LEADER : L’ús del baix de línia no es obligatori però si s’utilitza no podrà
excedir de 4,57 metres. No existeix limitació en material i resistència.
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8.2.- DOBLE LÍNIA:
L’ús de la doble línia no es obligatòria, però si s’utilitza no podrà ser de més de 4,57 metres i tindrà
que estar feta amb la mateixa línia de pesca.
8.3.- La combinació de la doble línia més el baix de línia no podrà ser de més de 6,10 metres. Les
línies metàl·liques estan prohibides.
8.4.-PROFUNDITZADORS I PLOMS:
Es podran fer servir ploms a les línies, no es pot utilitzar la boia de fondeig que desprès de la picada
deixi al peix indefens.
9.- SISTEMES DE PUNTUACIÓ:
El pes total es dividirà pel nombre de pescadors de l’embarcació.
Un punt per quilo, cada organització depenen de les espècies valides per cada concurs establirà un
sistema de puntuació que bonifiqui sempre les captures de major pes i dificultat.
9.1.- EMPATS:
En cas d’empat serà el millor lloc per la peça de més pes, en cas de seguir l’empat serà el millor lloc
per el que tingui el menor numero de peces.
9.2.- EMPAT AMB LA PEÇA DE MAJOR PES:
En cas d’empat en la peça de major pes, es comptabilitzarà la següent peça de més pes dels
mateixos competidors i així successivament, tot i així, de continuar l’empat es considerarà el que
tingui la millor classificació final.
10.- PENALITZACIONS
10.º1 PER PES DE LES CAPTURES:
Fins el 10% per sota del pes límit establert pel comitè no puntua ni penalitzà.
Més d’un 10% per sota del pes establert, penalitzà el seu pes més 5 punts per peça.
10.2- PER TEMPS D’ARRIBADA:
Entre 0 a 15 minuts després del temps establert...................Menys 25% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 5 punts.
Entre 15 a 30 minuts després del temps establert...................Menys 50% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 10 punts.
Entre 30 i 45 minuts després del temps establert...................Menys 75% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 15 punts.
Més de 45 minuts després del temps establert desqualificat de la jornada de pesca i es penalitzarà
amb menys 20 punts de la classificació general.
El pescador té l’obligació de tornar al port al acabar cada jornada de pesca. En cas de no tornar al
port de l’esdeveniment, perquè decideixi anar al seu port base o similar haurà de comunica-ho al
comitè de competició i a efectes de classificació general comptabilitzarà com desqualificat, en cas
de no comunicar-ho no puntuaria per la Lliga Catalana.
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10.3 DURANT ELS DIES DE COMPETICIÓ:
Queda prohibida la pesca i la sortida de port sense l’autorització del comitè.
10.4 PER SOBREPASSAR LÍMIT DE CANYES , LÍMIT DE LLIURES EN LES LÍNIES O
QUALSEVOL DELS PUNTS D’AQUEST ARTICLE QUE NO TINGUIN LA SEVA PRÒPIA
PENALITZACIÓ:
En cas provat de que una embarcació hagi sobrepassat els límits establerts no comptabilitzarà les
captures del dia i a més tindrà una penalització de 50 punts.
10.5LES PENALITZACIONS De qualsevol tipus en cas de que no hi hagin captures per aplicar-les,
es computaran a la classificació general en negatiu.
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CURRICÀ D’ALTURA
ARTICLE 4
1.-CURRICÀ ALTURA:EQUIP MÍNIM DE 3 PERSONES.
Modalitat des d’embarcació en marxa i amb esquers artificials. Espècies que es pesquen en aquesta
modalitat són els grans Pelàgics com tonyines, agulles, marlins, espases,...
2.- DISTÀNCIES ENTRE VAIXELLS :
La distància mínima per aquesta modalitat serà la que respecti la maniobrabilitat de les
embarcacions i de les seves línies. 250 metres, 1/8 de milla.
3.- ZONA DE PESCA:
La zona de pesca permesa pel Curricà d’altura serà com mínim de 5 milles de la costa
4.- ESPÈCIES VÀLIDES I TALLES MÍNIMES:
En tots el casos s’hauran de respectar les talles mínimes dictades per la Generalitat de Catalunya
per cada espècie vàlida. Pels campionats oficials es respectaran les dictades per la Federació.
Tonyina vermella 30 kg. (115 cm. Ni puntua ni penalitzà). Llampuga, Bacora, Listado, Bacoreta i el
resta d’espècies valides 4 Kg ( Mètode A) de la punta del morro al final de l’aleta caudal. “Picudos”:
120 cm. (Mètode B), des de la punta del maxil·lar inferior al radi més curt de l’aleta caudal.
5.- CARNADES:
Curricà d’altura no s’admetran esquers naturals vius o morts.
6.- CANYES:
2 per llicència i màxim de 7 per embarcació.
7.- HAMS:
Simple o dos simples en tàndem segons normativa IGFA . Dobles en ploma, ràfia, vinils, tonyiners
que estiguin dissenyats per aquest us. Triples en esquers artificials i rígids tipus peix ( Rapala,
Storm, Halco.. etc) artificials que estiguin dissenyats per aquest us.
8.- LÍNIES:
Màxim 50 lliures. Cada comitè organitzador podrà establir el tipus de línia, sempre que no excedeixi
del màxim permès per aquesta normativa.
8.1.- .- BAIX DE LÍNIA O LEADER:
L’ús del baix de línia no es obligatori però si s’utilitza no podrà ser de més de 9,14 metres. No hi ha
limitacions en material i resistència.
8.2.- DOBLE LÍNIA:
L’ús de la doble línia no es obligatòria, però si s’utilitza no podrà ser de més de 9,14 metres i tindrà
que estar feta amb la mateixa línia de pesca.
8.3.- La combinació de la doble línia més el baix de línia no podrà ser de més de 12,19 metres. Les
línies metàl·liques estan prohibides.
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9.- PROFUNTDITZADORS i EXCITADORS:
Es podran fer servir els profunditzadors. Els excitadors es podran utilitzar muntats dins de les canyes
permeses, no es poden utilitzar d’excitadors boies de fondeig que desprès de la picada deixi el peix
indefens
10.- SISTEMES DE PUNTUACIÓ:
Tonyina Vermella i Picudos 1 Punt per Quilo i 1 punt per peça que sobrepassi els 35 Quilos. 5 Punts
per peça que sobrepassi els 40 Quilos. 10 Punts per peces que superin els 50 Quilos.
10.1 BACORA I RESTA DE ESPÈCIES:
1 Punt per Quilo i 1 punt per peça que sobrepassi els 7 Quilos. 5 Punts per peça que sobrepassi els
10 Quilos. 10 Punts per peces que superin els 15 Quilos.
10.2.- EMPATS:
En cas d’empat serà el millor lloc per la peça més gran en cas de seguir l’empat serà el millor lloc
perquè tingui el menor numero de peces.
10.3.- - EMPAT AMB LA PEÇA DE MAJOR PES:
En cas d’empat en la peça de major pes, es comptabilitzar la següent peça de més pes dels
mateixos competidors i així successivament, tot i així, de continuar l’empat es considerarà el que
tingui la millor classificació final.
11.- PENALITZACIONS
11.1.- PER TEMPS D’ARRIBADA:
Entre 0 a 15 minuts després del temps establert...................Menys 25% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 5 punts.
Entre 15 a 30 minuts després del temps establert...................Menys 50% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 10 punts.
Entre 30 i 45 minuts després del temps establert...................Menys 75% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 15 punts.
Més de 45 minuts després del temps establert desqualificat de la jornada de pesca i es penalitzarà
amb menys 20 punts de la classificació general.
El pescador té l’obligació de tornar al port al acabar cada jornada de pesca. En cas de no tornar al
port de l’esdeveniment, perquè decideixi anar al seu port base o similar haurà de comunica-ho al
comitè de competició i a efectes de classificació general comptabilitzarà com desqualificat, en cas
de no comunicar-ho no puntuaria per la Lliga Catalana.
11.2 PER PES DE LES CAPTURES:
Fins el 10% per sota del pes límit establert pel comitè no puntua ni penalitzà.
Més d’un 10% per sota del pes establert, penalitzà el seu pes més 5 punts per peça. La tonyina
vermella no penalitzarà si fa com a mínim 115cms.
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11.3 DURANT ELS DIES DE COMPETICIÓ:
Queda prohibida la pesca i la sortida de port sense l’autorització del comitè.
11.4 PER SOBREPASSAR LÍMIT DE CANYES , LÍMIT DE LLIURES EN LES LÍNIES O
QUALSEVOL DELS PUNTS D’AQUEST ARTICLE QUE NO TINGUIN LA SEVA PRÒPIA
PENALITZACIÓ:
En cas provat de que una embarcació hagi sobrepassat els límits establerts no comptabilitzarà les
captures del dia i a més tindrà una penalització de 50 punts.
11.5LES PENALITZACIONS
De qualsevol tipus en cas de que no hi hagin captures per aplicar-les, es computaran a la
classificació general en negatiu.
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BRUMEIG
ARTICLE 5
1.-BRUMEIG:EQUIP MÍNIM 3 PERSONES.
Modalitat on es capturen tonyines picuds i taurons denominats gegants, des d’ embarcació a la
ronsa o fondejada i fent servir esquer natural.
En aquest tipus de competició es podrà anomenar a un o varis vaixells interlocutors entre els
pescadors, i al que s’anomenarà Vaixell Pòdium.
En aquesta modalitat es tindrà que facilitar al vaixell pòdium o al comitè la següent informació: Un
cop situats a la zona de pesca donar la seva posició de GPS. Anunci d’embarcació en combat.
Anunci de peça a bord o pèrdua de la peça. En cas de picada abans de l’anunci de canyes fora de
l’aigua, es permetrà continuar el combat fins tenir la peça a bord o la pèrdua de la mateixa. Podrà
continuar-se un combat sempre i quant s’hagi comunicat amb anterioritat al temps límit i per un
temps màxim de dues hores a partir de l’ hora límit.
2.-DISTÀNCIES ENTRE EMBARCACIONS :
La distància entre embarcacions en la modalitat de brumeig serà com a mínim de 250 metres.
S’haurà de respectar la línia de brumeig de les embarcacions ja fondejades a la zona. A la reunió de
patrons es podrà modificar sempre i quan tothom estigui d’acord.
3.- ZONA DE PESCA:
Les zones estaran determinades per l’organització. En les zones determinades especialment per
brumeig, les embarcacions que optin per la pesca a la ronsa, hauran de respectar una distància
mínima d’1 milla de la zona delimitada per la pesca amb embarcació fondejada, per aquesta
modalitat de brumeig. Així mateix, les embarcacions fondejades hauran de controlar constantment la
seva posició per tal de comprovar que per efectes de corrents o d’altres motius, mantinguin la
distància de seguretat amb respecte a les altres embarcacions. En cas de que dues embarcacions
per efectes del vent o corrents s’envaeixin entre si el límit de distancia permès, tindrà que aixecar
línies i desplaçar-se aquella embarcació que haguí sigut l’ultima en parar a la zona de pesca.
4.- ESPÈCIES VÀLIDES I TALLES MÍNIMES:
En tots el casos s’hauran respectar les talles mínimes dictades per la Generalitat de Catalunya per
cada espècie vàlida. Pels campionats oficials es respectaran les dictades per la Federació.
Tonyina vermella 80 quilos, Peix espasa, Taurons i altres espècies 40 quilos.
5.- CARNADES:
El comitè organitzador decidirà quins son els tipus vàlids pel campionat. El esquer serà
subministrats per l’organització. La quantitat de esquer i brumeig serà la mateixa per a tots els
participants, i en cap cas es podrà sobrepassar els límits autoritzats.
6.-CANYES:
2 per llicencies i màxim de 5 per embarcació.
7.- HAMS:
Simples. En cap cas seran d’acer inoxidable.
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8.-LÍNIES:
Màxim 130 lliures. Cada comitè organitzador podrà establir el tipus de línia, sempre que no excedeixi
del màxim permès per aquesta normativa.

8.1.- BAIX DE LÍNIA O LEADER :
L’ús del baix de línia no es obligatori però si s’utilitza no podrà excedir de 9,14 metres. No existeix
limitació en material i resistència.
8.2.- Doble línia:
L’ús de la doble línia no es obligatòria, però si s’utilitza no podrà ser de més de 9,14 metres i tindrà
que estar feta amb la mateixa línia de pesca.
8.3.- La combinació de la doble línia més el baix de línia no podrà ser de més de 12,19 metres. Les
línies metàl·liques estan prohibides.
9.- PROFUNDITZADORS:
Es podran fer servir.
10.- SISTEMES DE PUNTUACIÓ:
1 punt per Quilo. Serà el guanyador aquell que obtingui major numero de punts
10.1.- EMPATS:
En cas d’empat serà el millor lloc per la peça de més pes, en cas de seguir l’empat serà el millor lloc
per el que tingui el menor numero de peces, en cas de seguir l’empat serà el millor lloc per aquell
que hagi obtingut la captura en menys temps.
10.2.- EMPAT AMB LA PEÇA DE MAJOR PES:
En cas d’empat en la peça de major pes, es comptabilitzarà la següent peça de més pes dels
mateixos competidors i així successivament, tot i així, de continuar l’empat es considerarà el que
tingui la millor classificació final.
11.- PENALITZACIONS
11.1.- PER PES DE LES CAPTURES:
Fins el 40% per sota del pes límit establert pel comitè no puntua ni penalitzà.
Més d’un 40% per sota del pes establert, penalitzen el seu pes més 5 punts per peça
11.2.- DURANT ELS DIES DE COMPETICIÓ:
Queda prohibida la pesca i la sortida de port sense autorització del Comitè.
11.3.- PER SOBREPASSAR EL LÍMIT DE DISTANCIA DE LA ZONA DE PESCA, LÍMIT DE
CANYES , LÍMIT DE LLIURES EN LES LÍNIES O QUALSEVOL DELS PUNTS D’AQUEST
ARTICLE QUE NO TINGUIN LA SEVA PRÒPIA PENALITZACIÓ :
En cas provat de que una embarcació hagi sobrepassat els límits establerts no comptabilitzarà les
captures del dia i a més tindrà una penalització de 50 punts.
11.4.- LES PENALITZACIONS
De qualsevol tipus en cas de que no hi hagin captures per aplicar-les, es computaran a la
classificació general en negatiu.
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SPINNING
ARTICLE 6
1.-SPINNIG: EQUIP MÍNIM DUES PERSONES.
L’acció de pesca es produeix amb l’embarcació parada o en punt mort, mitjançant llançament previs
per part del mateix pescador de l’esquer amb la canya, el moviment s’aconsegueix amb l’acció
combinada de canya i rodet.
Un concursant només pot tenir en acció de pesca una única canya, permetent-se tenir a punt de
pesca altres canyes per un us opcional.
No es permet cap mena de llançament o abocament de brumeig, de substàncies natural o artificial o
cap altre sistema per atreure, acostar o agrupar els peixos, solament amb el desplaçament de
l’embarcació es poden seguir les moles de peix.
2.- DISTÀNCIES ENTRE EMBARCACIONS:
La distància mínima per aquesta modalitat serà aquella que respecti la maniobrabilitat de les
embarcacions i de les seves línies. Distància mínima 100 metres.
3.- ZONA DE PESCA:
La zona serà designada per l’organització i el jurat, i en cap cas es podrà sobrepassar la distància de
12 milles de la costa. Solament el jurat te la facultat de canviar la zona de pesca, per raons de
seguretat o per facilitar als participants el major numero de captures.
4.- ESPÈCIES VÀLIDESI TALLES MÍNIMES:
En tots el casos s’hauran respectar les talles mínimes dictades per la Generalitat de Catalunya per
cada espècie vàlida. Pels campionats oficials es respectaran les dictades per la Federació.
5.- ESQUERS:
Han de ser artificials de qualsevol tipus, Popers, jiggs, peixos artificials, vinils, culleretes, etc. No es
podrà augmentar el nombre d’hams però si es poden substituir els hams així com les anelles de
subjecció.
6.-CANYA:
Només s’autoritza l’ús de canyes d’una mida igual o superior a 101 centímetres des del roleu a la
punta i un màxim de 68 centímetres des del rodet a la base, amb un mínim de quatre anelles o de fil
interior.
7.- RODET:
El rodet ha de ser convencional i pot ser de bobina fixa o giratòria.
8.-LÍNIA:
Màxim de 30 lliures. Cada comitè organitzador podrà establir el tipus de línia, sempre que no
excedeixi del màxim permès per aquesta normativa.
8.1.- BAIX DE LÍNIA O LEADER :
L’ús del baix de línia no es obligatori però si s’utilitza no podrà excedir de 9,14 metres. No existeix
limitació en material i resistència
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8.2.- DOBLE LÍNIA:
L’ús de la doble línia no es obligatòria, però si s’utilitza no podrà ser de més de 9,14 metres i tindrà
que estar feta amb la mateixa línia de pesca.
8.3.- La combinació de la doble línia més el baix de línia no podrà ser de més de 12,19 metres. Les
línies metàl·liques estan prohibides.
9.- SISTEMES DE PUNTUACIÓ:
El pes total es dividirà pel numero de pescadors de l’embarcació.
9.1.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ:
1 punt per Quilo, cada organització depenen de les espècies valides per a cada concurs establirà
uns sistema de puntuació que bonifiquin sempre les captures de major pes i dificultat.
9.2.- EMPATS:
En cas d’empat serà el millor lloc per la peça de més pes en cas de seguir l’empat serà el millor lloc
pel que tingui el menor numero de peces.
9.3.- EMPAT AMB LA PEÇA DE MAJOR PES:
En cas d’empat en la peça de major pes, es comptabilitzarà la següent peça de més pes dels
mateixos competidors i així successivament, tot i així, de continuar l’empat es considerarà el que
tingui la millor classificació final.
10.- PENALITZACIONS
10.1.- PER TEMPS D’ARRIBADA:
Entre 0 a 15 minuts després del temps establert...................Menys 25% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 5 punts.
Entre 15 a 30 minuts després del temps establert...................Menys 50% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 10 punts.
Entre 30 i 45 minuts després del temps establert...................Menys 75% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 15 punts.
Més de 45 minuts després del temps establert desqualificat de la jornada de pesca i es penalitzarà
amb menys 20 punts de la classificació general.
El pescador té l’obligació de tornar al port al acabar cada jornada de pesca. En cas de no tornar al
port de l’esdeveniment, perquè decideixi anar al seu port base o similar haurà de comunica-ho al
comitè de competició i a efectes de classificació general comptabilitzarà com desqualificat, en cas
de no comunicar-ho no puntuaria per la Lliga Catalana.
10.2 PER PES DE LES CAPTURES:
Fins el 10% per sota del pes límit establert pel comitè no puntua ni penalitzà.
Més d’un 10% per sota del pes establert, penalitzà el seu pes més 5 punts per peça. La tonyina
vermella no penalitzarà si fa com a mínim 115cms.
10.3 DURANT ELS DIES DE COMPETICIÓ:
Queda prohibida la pesca i la sortida de port sense l’autorització del comitè.

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Àrea de Pesca d’Altura
10.4 PER SOBREPASSAR LÍMIT DE CANYES , LÍMIT DE LLIURES EN LES LÍNIES O
QUALSEVOL DELS PUNTS D’AQUEST ARTICLE QUE NO TINGUIN LA SEVA PRÒPIA
PENALITZACIÓ:
En cas provat de que una embarcació hagi sobrepassat els límits establerts no comptabilitzarà les
captures del dia i a més tindrà una penalització de 50 punts.
10.5LES PENALITZACIONS De qualsevol tipus en cas de que no hi hagin captures per aplicar-les,
es computaran a la classificació general en negatiu.
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JIGING.
ARTICLE 7
1.-JIGING: EQUIP MÍNIM DUES PERSONES.
L’acció de pesca es produeix amb l’embarcació parada (fondejada o a la cacea) deixant fondejar per
part del pescador l’esquer amb una única canya, sense l’ajut dels rodets elèctrics ni sistemes
mecànics que ajudin al moviment de la canya o el rodet ni a la extracció de les peces, el moviment
s’aconsegueix amb l’acció combinada de canya i rodet per part del pescador.
El pescador utilitzarà en acció de pesca una única canya , podent tenir a punt i muntades tantes com
consideri oportú. (amb els artificials).
No es permet de cap manera el llançament o abocaments de brumeig, de substàncies naturals o
artificials o d’altres sistemes per acostar o agrupar els peixos.
2.-DISTÀNCIES ENTRE EMBARCACIONS :
La distància mínima per aquesta modalitat serà aquella que respecti la maniobrabilitat de les
embarcacions i de les seves línies. Distància mínima 30 metres.
3.- ZONA DE PESCA:
La zona estaran assignades per l’organització i el jurat, en cap cas es podrà sobrepassar la
distància de 12 milles de la costa. Tan sols el jurat te la facultat de canviar la zona de pesca, per
raons de seguretat o per facilitar als participants el major numero de captures.
4.- ESPÈCIES VÀLIDES I TALLES MÍNIMES:
En tots el casos s’hauran respectar les talles mínimes dictades per la Generalitat de Catalunya per
cada espècie vàlida. Pels campionats oficials es respectaran les dictades per la Federació.
5.- ESQUERS:
Han d’ésser artificials, amb un màxim d’un ham simple a la part superior i un altre a la part inferior,
l’ús de hams dobles o triples estarà permès solament si s’utilitza un per artificial.
6.-CANYES:
S’autoritza només l’ús de canyes de una mida igual o superior a 101 centímetres des del rodet a la
punta i un màxim de 68 centímetres des del rodet a la base, amb un mínim de quatre anelles o de fil
interior.
7.- RODET:
Convencional i pot ésser de bobina fixa o giratòria.
8.-LÍNIES: Màxim 50 lliures. Cada comitè organitzador podrà establir el tipus de línia, sempre que
no excedeixi del màxim permès per aquesta normativa.
8.1.- BAIX DE LÍNIA O LEADER :
L’ús del baix de línia no es obligatori però si s’utilitza no podrà excedir de 9,14 metres. No existeix
limitació en material i resistència.
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8.2.- DOBLE LÍNIA:
L’ús de la doble línia no es obligatòria, però si s’utilitza no podrà ser de més de 9,14 metres i tindrà
que estar feta amb la mateixa línia de pesca.
8.3.- La combinació de la doble línia més el baix de línia no podrà ser de més de 12,19 metres.
8.4.-Les línies metàl·liques estan prohibides.
9.- SISTEMES DE PUNTUACIÓ:
El pes total es dividirà pel numero de pescadors de l’embarcació
9.1- SISTEMES DE PUNTUACIÓ:
El pes total es dividirà pel nombre de pescadors de l’embarcació.
Un punt per quilo, cada organització depenen de les espècies valides per cada concurs establirà un
sistema de puntuació que bonifiqui sempre les captures de major pes i dificultat.
9.2.- EMPATS:
En cas d’empat serà el millor lloc per la peça de més pes, en cas de seguir l’empat serà el millor lloc
per el que tingui el menor numero de peces.
9.3.- EMPAT AMB LA PEÇA DE MAJOR PES:
En cas d’empat en la peça de major pes, es comptabilitzarà la següent peça de més pes dels
mateixos competidors i així successivament, tot i així, de continuar l’empat es considerarà el que
tingui la millor classificació final.
10.- PENALITZACIONS
10.1.- PER TEMPS D’ARRIBADA:
Entre 0 a 15 minuts després del temps establert...................Menys 25% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 5 punts.
Entre 15 a 30 minuts després del temps establert...................Menys 50% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 10 punts.
Entre 30 i 45 minuts després del temps establert...................Menys 75% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 15 punts.
Més de 45 minuts després del temps establert desqualificat de la jornada de pesca i es penalitzarà
amb menys 20 punts de la classificació general.
El pescador té l’obligació de tornar al port al acabar cada jornada de pesca. En cas de no tornar al
port de l’esdeveniment, perquè decideixi anar al seu port base o similar haurà de comunica-ho al
comitè de competició i a efectes de classificació general comptabilitzarà com desqualificat, en cas
de no comunicar-ho no puntuaria per la Lliga Catalana.
10.2.- PER PES DE LES CAPTURES:
Fins el 10% per sota del pes límit establert pel comitè no puntua ni penalitzà.
Més d’un 10% per sota del pes establert, penalitzà el seu pes més 5 punts per peça. La tonyina
vermella no penalitzarà si fa com a mínim 115cms.
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10.3.- DURANT ELS DIES DE COMPETICIÓ:
Queda prohibida la pesca i la sortida de port sense l’autorització del comitè.
10.4 PER SOBREPASSAR LÍMIT DE CANYES , LÍMIT DE LLIURES EN LES LÍNIES O
QUALSEVOL DELS PUNTS D’AQUEST ARTICLE QUE NO TINGUIN LA SEVA PRÒPIA
PENALITZACIÓ:
En cas provat de que una embarcació hagi sobrepassat els límits establerts no comptabilitzarà les
captures del dia i a més tindrà una penalització de 50 punts.
10.5.-LES PENALITZACIONS
De qualsevol tipus en cas de que no hi hagin captures per aplicar-les, es computaran a la
classificació general en negatiu.
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PESCA A MOSCA EN EMBARCACIO
ARTICLE 1 PRINCIPIS
Aquest Campionat te com finalitat determinar les habilitats i la capacitat d’adaptació dels nostres
competidors en un ambient de novetat i atractiu com es el litoral del mediterrani.
El principi bàsic pel qual es regirà aquesta competició serà el de la pesca esportiva que combina la
sostenibilitat del medi amb el respecta per les espècies capturades mitjançant la practica de la pesca
sense mort. Sense oblidar, com base fonamental, la filosofia de la pesca a mosca en aigües
continentals.
ARTICLE 2 ACCIÓ DE PESCA:
Els equips participants estaran formats per dos pescadors.
L’acció de pesca es produeix amb l’embarcació parada o en punt mort, fent llançaments previs per
part del pescador amb la canya. Un concursant solament pot tenir en acció de pesca una única
canya, es permet tindré a punt de pesca altres canyes per un us opcional.
Els patrons seran adjudicats als participants mitjançant sorteig que es realitzarà a la reunió dels
patrons.
No es permet cap manera de llançaments o abocaments de brumeig de substàncies naturals o
artificials, ni altres sistemes per atraure o agrupar els peixos, solament amb el desplaçament de
l’embarcació es pot seguir els cardumenes de peixos.
ARTICLE 3 MATERIAL O EQUIP:
3.1 SEGURETAT
S’imposa l’obligatorietat de l’utilització de la cistella devanadora i olleres polaritzades.
3.2 CANYES
Seran valides totes aquelles canyes que permetin el llançament convencional de la línia amb una
longitud màxima de 9 peus (2,74 m) i no inferior a 6 peus (1,82 m).
3.3 RODET:
El Rodet serà el natural per aquest tipus de pesca, ja sigui manual, semiautomàtic o antireverse.
Es permet l’ús i tinença de bobines addicionals proveïdes de diferents tipologies de línies per ser
emprades segons criteri dels participants.
3.4 LÍNIES
3.4a. Serà vàlid qualsevol tipus de línia existent al mercat ( WF, DT....etc.) en les seves varietats
flotants o d’enfonsament , així com el “backing” suficient que permeti la capacitat del rodet.
3.4b. Queda prohibit l’ús de caps de llançament, així com de qualsevol tipus de material incorporat a
la línia que proporcioni un enfonsament o flotabilitat addicional a les propietats bàsiques del mateix.
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3.5 BAIXOS DE LÍNIA I TERMINALS
3.5a. El baix de línia podrà estar compost de varis sedals en trams descendents i nuats o en un sol
cònic sense límit de resistència ni longitud.
3.5b.S’autoritza expressament l’ús de terminals de Kevlar o Acer.
3.5c. Queda totalment prohibit incorporar al baix de línia cap tipus de material addicional a la seva
composició original. En especial material que facilitin el seu enfonsament o la seva flotabilitat.
ARTICLE 4 RECLAMS O ARTIFICIALS:
4.1. S’autoritza l’ús d’imitacions artificials construïdes amb materials natural o sintètics destinats
aquest tipus de pesca i muntats en un ham simple.
4.2. Es permet l’ús d’un sol artificial en acció de pesca.
4.3. Queden exclosos aquells materials utilitzat en altres modalitats de pesca, sent a títol enunciatiu
però no limitatiu el vinil , la fusta de bassa, la fibra de vidre .. etc.
4.4. Queda expressament prohibit l’ús de tàndems.
4.5. També s’exclou l’ús de qualsevol tipus de colorant o aromatitzant.
4.6. En cap cas s’acceptaran reclams o artificials que vulnerin el principi de llançament amb les
diferents tipologies de línies i que la finalitat bàsica es que la línia confereixi el pes suficient pel
desplaçament del reclam, mai a viceversa.
4.7. El jutge podrà sol·licitar en qualsevol moment i a qualsevol participant que efectuï un llançament
de 4 temps per comprovar aquesta condició.
ARTICLE 5 DISTÀNCIES ENTRE EMBARCACIONES:
La distància mínima per aquesta modalitat, serà aquella que respecti la maniobrabilitat de les
embarcacions i de les seves línies. Distància mínima 50 metres.
ARTICLE 6 ZONA DE PESCA:
La zona serà assignada per l’organització i el jurat, en cap cas es podrà sobrepassar la distància de
12 milles de la costa. Tan sols el jurat te la facultat de canviar la zona de pesca, per raons de
seguretat o per facilitar als participants el major numero de captures.
ARTICLE 7 ESPÈCIES VÁLIDAS :
En tots el casos s’hauran respectar les talles mínimes dictades per la Generalitat de Catalunya per
cada espècie vàlida. Pels campionats oficials es respectaran les dictades per la Federació.
Totes les captures s’hauran de mesurar amb la major celeritat possible i tornar-les a l’aigua en
perfectes condicions.
Qualsevol peça que sofreixi danys innecessaris o que mori no puntuarà i serà motiu de
desqualificació del participant que la capturi.
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ARTICLE 8 PATRONS-JUTGES:
8.1. El Patró de l’embarcació vetllarà en tot moment per l’integrat dels participants. El seu criteri
s’haurà d’acatar sempre, en qualsevol circumstancia. No obstant, en cas de disconformitat en les
decisions imposades pel patró, els participants podran presentar per escrit queixa formal davant
l’organització, qui dirimirà sobre l’esdeveniment i prendrà les mesures oportunes . Sent aquesta
decisió vinculant i definitiva.
8.2. En cap cas el patró ajudarà als competidors durant la jornada de pesca.
8.3. Un cop la captura sigui alçada i pujada a bord pel participant, el patró procedirà a la seva
mesura, acceptació, comptabilització i retorn al medi.
8.4. El participant tindrà que esperar que el jutge mesuri i accepti la captura abans de tornar a l’acció
de pesca.
8.5. El Patró haurà de seguir les indicacions dels participants per desplaçar-se a les zones de pesca.
ARTICLE 9 SISTEMES DE PUNTUACIÓ:
Cada organització depenen de les espècies valides per cada concurs establirà un sistema de
puntuació que bonifiqui sempre les captures de major mida i dificultat.
9.1 EMPAT:
En cas d’empat serà el millor lloc per la peça de més mida, en cas de seguir l’empat serà el millor
lloc per el que tingui el menor numero de peces.
9.2.- EMPAT AMB LA PEÇA DE MAJOR MIDA:
En cas d’empat en la peça de més mida, es comptabilitzarà la següent peça de més mida dels
mateixos competidors i així successivament, tot i així, de continuar l’empat es considerarà el que
tingui la millor classificació final.
10.- PENALITZACIONS
10.1.- PER TEMPS D’ARRIBADA:
Entre 0 a 15 minuts després del temps establert...................Menys 25% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 5 punts.
Entre 15 a 30 minuts després del temps establert...................Menys 50% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 10 punts.
Entre 30 i 45 minuts després del temps establert...................Menys 75% dels punts.
En cas de que no hi hagin captures per aplicar-les es penalitzarà amb menys 15 punts.
Més de 45 minuts després del temps establert desqualificat de la jornada de pesca i es penalitzarà
amb menys 20 punts de la classificació general.
El pescador té l’obligació de tornar al port al acabar cada jornada de pesca. En cas de no tornar al
port de l’esdeveniment, perquè decideixi anar al seu port base o similar haurà de comunica-ho al
comitè de competició i a efectes de classificació general comptabilitzarà com desqualificat, en cas
de no comunicar-ho no puntuaria per la Lliga Catalana.
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10.2 PER PES DE LES CAPTURES:
Fins el 10% per sota del pes límit establert pel comitè no puntua ni penalitzà.
Més d’un 10% per sota del pes establert, penalitzà el seu pes més 5 punts per peça. La tonyina
vermella no penalitzarà si fa com a mínim 115cms.
10.3 DURANT ELS DIES DE COMPETICIÓ:
Queda prohibida la pesca i la sortida de port sense l’autorització del comitè.
10.4 PER SOBREPASSAR LÍMIT DE CANYES , LÍMIT DE LLIURES EN LES LÍNIES O
QUALSEVOL DELS PUNTS D’AQUEST ARTICLE QUE NO TINGUIN LA SEVA PRÒPIA
PENALITZACIÓ:
En cas provat de que una embarcació hagi sobrepassat els límits establerts no comptabilitzarà les
captures del dia i a més tindrà una penalització de 50 punts.
10.5LES PENALITZACIONS
De qualsevol tipus en cas de que no hi hagin captures per aplicar-les, es computaran a la
classificació general en negatiu.

