
 

                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                          

Us presentem el torneig de pesca RECORD-FISH 2019, dirigit a tots ,i en especial, als 

socis del G.E.N Roses I socis del Club Pesca Costa Brava, competició que permet 

certificar les captures per espècies i mida, creant un rànquing on es recolliran les 

millors captures i pescadors de l'any i mantenir el rècord de la captura fins que es 

superi. Aquest rànquing es podrà consultar a la Web dels clubs. 

A final de temporada tindrà lloc un acte on es farà entrega del trofeu dels primers 

classificats entre d'altres. 

NORMATIVA 

- Durada de la temporada de RECORD FISH, del 1 de Febrer al 31 de desembre. 

- Cada Pescador inscrit en el Record Fish, deurà ser propietari de la Cinta Mètrica 

Oficial del Record Fish 

- Seran puntuables totes les captures d'espècies de peixos (excepte cefalòpodes) 

efectuades qualsevol dia i hora, que es certifiquin via whatsapp en el grup oficial del 

Record Fish, amb la fotografia del peix sobre la Cinta mètrica oficial del Record Fish i 

perfectament llegible la seva mida. Caldrà també una fotografia, o selfie del pescador 

amb el peix viu en el moment de la pesca. Nota:" El peix no pot tapar tota l'amplada de 

la cinta, s'ha de poder observar una continuïtat dels cm de la cinta" 

- Totes les captures han de respectar la mida legal per poder ser declarades en el 

rànquing del Record Fish, amb un mínim de 20 cm; El pescador serà propietari de les 

seves captures, i es lliure de fer la seva solta o no, un cop feta la fotografia, sempre 

que estigui complint amb la normativa de pesca recreativa vigent en el moment de la 

captura sobre aquella espècie a certificar, excepte en el cas, que la captura coincideixi 

amb un concurs, que per normativa d'aquest, el peix capturat es destini a beneficència. 

- Cada participant podrà decidir la modalitat de pesca que vol realitzar i les espècies a 

capturar. 

- La puntuació serà d'un punt per rècord de cada espècie que es tingui en el rànquing 

final a 31 de desembre, per tant el guanyador serà el que tingui a final de temporada, 

més rècords. 



- En cas d'empat, desempatarà el valor més gran, resultant de la suma de les mides 

dels seus rècords de fi de temporada. 

- S'anirà publicant rànquings provisionals durant tota la temporada per diversos medis, 

per tal d'estar tots informats de l'últim rècord de cada espècie i de la classificació 

provisional. 

- El pescador de la captura de més mida de cada espècie, quedarà registrat amb la 

captura fins que un altre el superi. 

- Es pot pescar a tota la zona de la Costa Brava. 

- Si supera la mida total de la cinta mètrica oficial, es considerarà com un rècord, i 

s'obtindrà un punt. 

- La mida de les captures de l'edició 2018 queden com a records absoluts fins que algú 

els superi. La temporada 2019 tots els participants comencen des de zero, amb la 

mesura de 20 cm a superar per totes les espècies. 

- Un comitè format per representants del GEN ROSES i el C.P COSTA BRAVA, resoldrà 

els dubtes i certificacions que es puguin presentar durant la competició. 

La recollida de la cinta mètrica i les inscripcions s'hauran de fer efectives a les Oficines 

del GEN ROSES 

Preu inscripció anual: 

Socis = Gratuït (cinta mètrica inclosa)                                                 

No socis = 15 € (cinta mètrica inclosa)           
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