Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Àrea de Carpfishing

2a FASE SELECTIU DE CATALUNYA DE CARPFISHING

CATEGORIA ABSOLUTA
Data: 07, 08 i 09 de Juny de 2013.
Lloc: Pantà de Ponç Rialb (Solsona).
Especialitat: Carpfishing.
Modalitat: Única, per duos.
Concentració: Restaurant Moli del Pont km. 110,800 C-26 – Olius (Solsona)
Preu: 15,00 € per participant i concurs (es cobrarà el dia de la concentració)
PROGRAMA
Divendres 07 de Juny
15:00 h. Concentració i comprovació de documentació.
15:15 h. Sorteig dels llocs. Tot seguit, sortida cap als mateixos.
17:00 h. Entrada als llocs de pesca i inici campionat.
Dissabte 08 de Juny
Tot el dia Continuació de la prova.
Diumenge 09 de Juny
15:00 h. Últim pesatge i finalització de la proba
Per poder participar en aquesta competició, és imprescindible tenir la
llicència federativa de competició de l’any 2013.
Horaris dels pesatges
Dia 07: 21:00
Dia 08: 08:00, 13:00 i 21:00
Dia 09: 08:00, 13:00
Normativa
• Aquest any hi haurà 2 fases de selectiu sense límit de parelles participants, no competiran en els
selectius les 3 primeres paralles classificades l’ any 2012. Nomes es classificaran les 16 primeres
parells dels 2 selectius per a les dos fases finals del Campionat de Catalunya.
• Sacs de retenció : Un mínim de 7 per duo.
• Moqueta de recepció : mides mínimes , 90x70 cm.
• Salabre (sacadera) : 90 cm d’amplada mínim.
• Obligatori l’ús de material de cura específic per la carpa.
• Les llavors, obligatòriament que estiguin completament cuites, no semi cuites o
crues.
• Des de les 23:00 hores fins a les 06:00 hores es prohibeix encebar les aigües.
Classificació final
Constarà de la suma de quilos i punts per zones A i B obtinguts per parella. En cas de que hi hagi
ceros, els punts es sumaran de la quantitat apuntada + un + les parelles inscrites a la zona i partit
per dos. Exemple si hi ha 10 parelles per zona i 6 parelles puntuen, llavors 10+6+1= 17 dividit per
2= 8,5 punts que rebrien els ceros.
Per tot allò no recollit en aquestes bases, qualsevol decisió serà atesa d’acord amb el
Reglament de Competicions de CarpFishing de Catalunya.
Joan Rodríguez Martínez
Delegat de Carpfishing
Tel: 629 47 92 38
www.fcpeic.cat

e-mail: jrcarpfishing@gmail.com

