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XVII COPA CATALANA SOLIDÀRIA PER EQUIPS 2019 
DISSABTE 2-11-2019 

 

 

REGLAMENT PARTICULAR DE LA COMPETICIÓ: 
 

- Aquesta prova es regeix segons el Reglament vigent FECDAS de pesca submarina. 

- Pre-inscripció web www.fecdas.cat OBLIGATÒRIA. Darrer dia dimecres 30.10.19. 

Qualsevol dubte podeu contactar en l’ e- mail pescasub@fecdas.cat 
- Drets Inscripció: 30 euros per equip (inclou refrigeri post-pesada) 

- Els participants que arribin tard a la sortida hauran de presentar-se al lloc de 

concentració i que els comissaris els autoritzin a iniciar la prova. 
- Finalitzada la competició el retard serà motiu de les següents penalitzacions: fins a 

5 minuts de retard 2.000 punts, després per cada minut o fracció 500 punts i retard 

superior a 15 minuts desqualificació. 
 
 

FINALITAT I PUNTUACIÓ 
 

- L’objectiu de la prova és escollir els 3 primers Clubs de la Copa Catalana de Pesca 
Submarina. 

- La manera d’escollir-los serà sumant la puntuació dels 2 primers equips de cada 
club. 

- La Copa Catalana s’aconsegueix en guanyar tres vegades. En l’edició del 2019 està 
en joc la IV Copa Catalana. 

- Es podrà fer equip amb pescadors d'altres comunitats, però per a la Copa Catalana 
només es podran classificar equips formats per pescadors pertanyents a la FECDAS. 

- Els equips poden estar formats per sèniors, veterans, y debutants. 

- El pes mínim per peça serà de 500 grs. i recordeu que se aplica el reglament 
FECDAS. 

- Els congres o morenes que pesin més de 4 kgs puntuaran 1.000 punts i el pes 

mínim per mero serà de 3 kgs. 
- Es premiarà la diversitat de les captures amb 500 punts addicionals per espècie. 
- Zones excloses de competició: Pescar a menys de 100 metres de les bocanes i 

emissaris 

 
HORARI DE COMPETICIÓ: 

 

07:30 h Trobada de Competidors a la rampa del Port de Mataró.  

08:15 h Reunió Obligatòria amb el Jurat de Competició i entrega Pla d’Evacuació. 

08:20 h Sortida cap al punt de concentració davant la bocana del Port de Mataró, 
sortida neutralitzada. 

08.30 h Inici de la prova. 

14:30 h Final de la competició neutralitzada davant la bocana del Port de Mataró, 

control i precinta de captures i retorn a port. 

15:30 h Pesatge de las captures i Entrega de Trofeus 

16:30 h Refrigeri - piscolabis
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Altres informacions: 

 

- Trofeus per tos els components dels 3 primers equips classificats, i per la peça 
major. 

- Totes les embarcacions hauran d’estar proveïdes de emissora VHF. Tenir la 

documentació al dia: certificat de navegabilitat, assegurança i titulació el patró 
d’embarcació 

- Telèfon d’informació de la organització és: 626 45 41 51 
- Delegat Federatiu: Enric Ruano 

 

ZONA DE COMPETICIÓ I COORDENADES GPS Google Maps 
 

ARENYS DE MAR: Punta de la Pietat (41° 34' 26.843'' E 2° 32' 1.565'') 

PREMIÀ DE MAR: (41º 29'N 2º 22'E)  

 

HISTÒRIC COPA CATALANA SOLIDÀRIA FECDAS 
 

 
 

APS BARCELONA 

nº 1 
 

ADAS CAVALLDEMAR 

nº 2 
 
CN HOSPITALET VANDELLÓS 

 

nº 3 

 
SPAS MATARÓ 

 
 
SKAPHOS PALAMÓS 

 
 
CASEP 

 
 
SES TARRAGONA 

 
 


