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I Campionat de Catalunya Pesca amb Caiac 22/04/2018 

El Campionat de Catalunya de Pesca amb Caiac, està convocat per la Federació 
Catalana de Pesca i organitzat conjuntament pel GEN Roses i el Club Pesca 
Taurons Catalunya i sota la supervisió del comitè de l’especialitat. 

Aquest campionat es regeix per el Reglament de Competicions de Pesca 
Esportiva i Càsting de le FEPyC i amb compliment de la Normativa de 
Competicions de la FCPEC 

Lloc i data: 

Es celebrarà en les instal·lacions del GEN de Roses el dia 22 d’abril de 2018. 
S’adjunta Annex 1 indicant zona de pesca i ubicació del GEN Roses. La zona 
estarà compresa entre el far verd de Port de Roses i un punt a 1,5 milles a l’oest 
d’aquest far; per l’altre extrem, Punta Falconera i un punt situat a 1,5 milles al 
sud. 

Inscripció i preus: 

Les inscripcions es realitzaran mitjançant el formulari proporcionat per 
l’organització i previ pagament de la quota indicada. Només hi poden participar 
esportistes amb llicència federativa.   

Per tal d’evitar practiques d'abús del dret i d'ofici o a instàncies de qualsevol 
perjudicat, la FCPEC denegarà la inscripció i qualsevol tipus de patrocini en els 
campionats de Catalunya i d'Espanya als esportistes dels quals es tinguin 
proves, per classificacions socials, testimonis, etc., que practiquen la modalitat 
esportiva habitualment en una altra comunitat o ciutat autònoma, amb les 
excepcions establertes al reglament de competicions de la FEP quant als 
campionats per equips (Consell de Presidents de les FFTT de la FEP del 
26/01/2018). 

El formulari d’inscripció el podeu trobar a la web www.genroses.cat o directament 

al link següent: I Campionat de Catalunya Pesca amb Caiac 

L’import d’inscripció és de 25 € persona (inclou inscripció i dinar) 

Tiquet acompanyants per dinar dinar:   10 € persona 
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Es pot realitzar el pagament per transferència a ES31 2100 8175 8423 0005 1278 
(cal enviar justificant transferència a secretaria@genroses.cat ) o be podeu 
realitzar el pagament a les oficines del GEN Roses. Data límit per efectuar el 
pagament 15 d’abril de 2018. 

No es considera inscrita una embarcació que no complexi ambdós requisits, el 
registre a la web i el pagament dels drets d’inscripció 

 

 

 

Bases de participació: 

Jurat 

Es definirà un jurat nominal per fer el pesatge, que es donarà a conèixer a la 
reunió de pescadors abans de l’inici de la competició  

Competició 

Tindrà una durada màxima de cinc hores i el seu inici (hissada bandera verda) i 
final (hissada bandera vermella) sindicaran en el pal de senyals al costat de 
l’edifici del GEN Roses. A la senyal de “final de la proba” a l’hora convinguda, 
serà obligatori parar de pescar; es canyes s’hauran de retirar recollint els aparells 
i caldrà tornar al lloc de concentració. 

Embarcacions 

Tan sols estan permeses aquelles embarcacions que el seu sistema de propulsió 
sigui únicament per l’acció física del pescador. La distància mínima entre els 
participants serà de 50 metres durant el transcurs de la competició. 

Captures 

No està permès pescar més de 5 peixos per espècie. En l’Annex 2 es detallen 
les mides mínimes per cada espècie. Els participants, hauran d’arribar a terra 
amb les bosses de captura tancades degudament precintades. 
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Estils i Canyes 

De lliure elecció amb un màxim de dos canyes en acció de pescar per cada 
esportista i un màxim de tres “hams/porteras” per canya tal com mostra el dibuix: 

 

 

 

S’autoritza tenir muntada una altra canya de reserva sense hams. 

Esquer 

És permès utilitzar esquer natural i artificial, però en cap cas esquer viu. 

Seguretat 

Tots els participants hauran de portar una emissora o mòbil. El canal de 
l’organització serà VHF 8 i el telèfon a trucar en cas d’incidència serà el 
972.257.003. 

L’ús d’armilla salvavides és obligat per tots els competidors. Tanmateix totes les 
embarcacions hauran de disposar d’un xiulet  

Si l’embarcació de seguretat hissa a mar una bandera vermella, la competició es 
dona per finalitzada tal com indica les pròpies bases; i totes les embarcacions 
hauran de tornar a terra 

Desqualificacions 

Incomplir les normes de seguretat, sortir de la zona indicada, no entregar les 
bosses de captures a l’horari convingut o l’incompliment de les bases 
reguladores del campionat, suposarà la desqualificació immediata d’aquest. 

Premis 

1º classificat, 2º classificat, 3º classificat i  Peça Gran 

En cas d’empat entre 2 o mes embarcacions, guanyarà el que hagi pescat més 
espècies diferents,  en cas de segon empat guanyarà la peça més grossa. 

El guanyador autonòmic rebrà plaça per poder participar al Campionat Nacional 
2018. 
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Horaris 

6:00 recepció participants 

6:30 petit esmorzar als participants 

7:00 revisió caiacs si s’escau i entrada a l’aigua després de firmar full entrada  

8:00 Inici competició 

13:00 final competició, entrega captures i signatura sortida de mar 

13.30 pesatge i entrega trofeus 

Un cop finalitzat el pesatge i entrega de trofeus es farà un dinar a l’esplanada del 
GEN ROSES, al que podran assistir els pescadors i acompanyants que ho 
desitgin, prèvia comunicació en el moment de fer la inscripció. 

 

INFORMACIÓ:   GEN ROSES: 972 257 003     
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ANNEX 1 

 

  



 

 

Bases Campionat Catalunya Caiac 2018 v1.7 

Març 2018 

 

 

ANNEX 2       Pes / Punts 
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ANNEX 2       Espècies 

 


