
 

 

 

Jornada de Pesca  D’ESPÈCIES: 

Dia: 28/5/2017 

Sortida 7:00 al Port de Roses  (a les proximitats de la Bocana) 

Hora Finalització: 13:00 al Port de Roses (s’informarà per radio de la zona a on deixar les 

embarcacions) 

Un cop finalitzat el concurs, es farà un dinar al port de Roses, al que hi podran assistir els 

acompanyants extra que ho desitgin, prèvia comunicació en el moment de fer la inscripció. 

Inscripcions : Fins el dia 24/05 als següents telèfons: 

- 653.846.504 Cinto Berta  (GEN Roses) 

- 686.538.662  Albert Villanueva  (Club Pesca Costa Brava) 

- 653.960.129  Eduard Berruezo   (Club Pesca Costa Brava) 

- 608.677.603 Antoni Moner   (SUPER PESCA Bàscara) 

- 619.990.466 Angel Alavés      (FISHING SHOP Santa Margarita) 

Preus:   

Socis GEN :            8 € P.Persona (inclou inscripció i dinar informal al Port) 

Socis CPCB:            8 € P.Persona (inclou inscripció i dinar informal al Port) 

No Socis:          10 € P.Persona (inclou inscripció i dinar informal al Port) 

Nens :             8 € P.Persona (inclou inscripció i  dinar informal al Port) 

Ticket extra dinar:    8 € P.Persona  

 

Bases de la Jornada de Pesca: 

modalitat d’espècies:  Es tracta de pescar el màxim número d’espècies, no el màxim de peces o 

Kgs. Els cefalòpodes també puntuaran. 

Com a màxim es comptabilitzaran, 2 peces de cada espècie, que anomenarem espècie 

completa. 

Concurs obert a tothom, socis i no socis de les entitats organitzadores. 

Arts de Pesca: Es podrà pescar amb totes les modalitats que es vulgui, sempre i quan siguin 

legals d’acord amb la normativa vigent de pesca esportiva. 

Tots els pescadors hauran de disposar de la llicència de pesca corresponent 

Canal de comunicació VHF :  69 

 



Sistema de Puntuació : 

Espècie completa:   3  punts 

Resta d’espècies:     1 punt  

Peces > de 25 cm :   1 punt extra 

Nota:  

Les embarcacions d’ 1 o 2 pescadors, multiplicaran els punts totals per  1.50 

Les embarcacions     de  3 pescadors, multiplicaran els punts totals per  1.30 

Les embarcacions     de  4 pescadors, multiplicaran els punts totals per  1.15 

Les embarcacions     de  5 pescadors, multiplicaran els punts totals per  1.00 

Premis: 

1er classificat 

2n  classificat 

3r   classificat 

Peça més grossa (pes) 

En cas d’empat entre 2 o més embarcacions guanyarà el que hagi pescat més “espècies 

completa” i en cas de un segon empat, guanyarà la peça més grossa. 

En cas de mal temps, l’organització informarà si es suspèn el concurs i posarà un altra data per 

celebrar-lo. 
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