·BASES CAMPIONAT SOCIAL BONÍTOL

Campionat social 05.09.2021 - ROSES
Campionat social obert a tots els Socis del club.
Es podran afegir pescadors de caiac QUE NO SIGUIN Socis del Club
Ubicació: GEN ROSES https://goo.gl/maps/sYTMjifVuzrXszC68
CONDICIONS
1. Només podran accedir al campionat caiacs propulsats a rem o a pedals.
2. Es prohibeix la pesca amb peix viu i cefalòpodes vius.
3. Es permet la pesca d’un màxim de 5 peixos de qualsevol espècie dins de la talla mínima permesa,sempre exceptuant els cefalòpodes.
4. Només es podran tenir en acció de pesca dues canyes i com a màxim es permeten
la utilització de 3 hams per canya. Es considera un ham qualsevol cameta amb cimbell.
Per exemple un baix compost de dos cametes cadascuna amb anguiló i acabat amb un
minow tipus rapala o jig (indistintament del nombre d'hams que porti el propi minow o
rapala) es consideraren 3 hams.
5. Es permet el grumeig de la zona de pesca:

Els premis seran repartits de la següent manera:
1r classificat: major obtenció de punts.
2n classificat: segona major obtenció de punts.
3er classificat: en tercer lloc d'obtenció de punts
Premi Peça gran ( Peça de major pes).
Si una embarcació surt abans de l’avís o arriba 15 minuts més tard de la fi de l’esdeveniment, aquesta embarcació serà desqualificada
Programa:
7:15h revisió de les inscripcions i inspecció de caiacs
8:00h Sortida des de la platja i inici del Social.
13:00h Arribada a la platja i fi de la prova.
13:45h Control de les captures, puntuació i lliurament premis.
Inscripció i preus:
Socis: gratuït
No Socis: 30 euros (inclou llicència federativa de la jornada)
Formalitzar inscripció. Fer transferència en cc:
IBAN ES83 2100 1686 5202 0019 0463
NO soci indicar el telèfon per a poder contactar amb ell i formalitzar la
llicència indicar en el mail info.clubpescacaiaccatalunya@gmail.com
nom, cognoms, telèfon, adreça i data de naixement juntament amb
justificant de pagament per emetre la llicència de dia.
Temes de seguretat:
És obligatori l'ús de mascareta abans i després de la
competició.
Tothom amb armilla, ràdio (canal 69) o mòbil, tenalla i segur
de rem. Portar a sobre menjar, aigua, i medicació ( en el cas
de ser necessària).
Addicionalment es poden afegir protocols Covid a aquestes
Bases que caldrà seguir obligatòriament com signar un full
de responsabilitat o altres mesures que es detallaran poc
abans de la prova seguint les instruccions de la federació.
RECORDAR ALS PARTICIPANTS, QUE TENIM BOTIGUES COL·LABORADORES I GRÀCIES A LA SEVA DONACIÓ, PODEM
GAUDIR D’AQUESTES COMPETICIONS.

