
NOVETATS REGLAMENT FECDAS PESCA SUBMARINA 2014 

OBJECTIU 

- Reglament més flexible i entenedor, creació annexes. 

- Reordenació d’articles i eliminació de redundàncies 

- Intentar eliminar diferents interpretacions del reglament 

- Establir passos procediment sancionador 

- Tipificar infraccions i sancions, més d’acord a la Llei de l’Esport. 

PRÒLEG 

Declaració d’intencions Departament Pesca submarina FECDAS 

PRINCIPALS MODIFICACIONS 

REGLAMENT 2013 REGLAMENT 2014 

1.1. Haver complert 16 anys o 14 amb permís 
i responsabilitat paterna i del president del  
club pel que competeixi amb l'aprovació del 
Departament de Pesca Submarina  
d'aquesta Federació.  

3.1 Tenir setze anys complerts i entre els 
setze i divuit anys amb autorització paterna.  

NOU ARTÍCLE 3.4 Els esportistes que vulguin debutar en 
competició oficial cal que aportin una 
notificació signada pel president del seu club 
en la que es certifiqui que aquest reglament i 
la normativa en matèria de pesca recreativa li 
ha estat explicada.(annex 6)  

3.1. No podran pescar, ni recórrer previstos 
de fusell submarí ni amb l'ajuda d'aparells  
respiratoris de cap tipus, les zones reservades 
per a la competició, durant els TRES  
dies anteriors a la data senyalada per a la 
celebració de la mateixa. A les Selectives i  
Finals de Catalunya serà de VUIT dies.  

4.10 No es pot estar amb el fusell a la mà o a 
la boia dins la zona de competició o amb 
l'ajuda d'aparells respiratoris durant els tres 
dies anteriors a la data de la competició. A 
totes les proves del campionat de Catalunya 
la restricció s’amplia a vuit dies. 

3.1. Classificació sènior individual.  
Podran participar a la final, els 20 primers 
esportistes obtinguts de la classificació  
general de les selectives.  

5.1 Els esportistes de la categoria Debutants i 
Veterà, tenen dret a participar a totes les 
competicions, incloses les finals del 
campionat de Catalunya.  

Definició Debutant: 
3.1. Debutant. Esportistes participants en els 
3 primers anys d’Interclubs.  
2.1. Debutant. És tot aquell esportista que no 
hagi participat en el Campionat de  
Catalunya Sènior.  

7.1 Debutant: Tots els esportistes que no 
hagin participat mai en cap campionat 
classificatori per un nacional o participants en 
els tres primers anys de campionats 
Interclubs.  

Article 2. Material autoritzat per a les proves 
de Pesca Submarina del calendari  
de la FECDAS  
2.1. El material autoritzat per la pràctica de 
l'esport de la Pesca Submarina és el següent:  
fusells amb molla, de gomes elàstiques o aire 

Art. 10 Art. 10 Material autoritzat a les proves 
del calendari pesca submarina de la FECDAS 
El material autoritzat per la pràctica de pesca 
submarina federada és el següent: fusells 
amb molla, de gomes elàstiques o aire 
comprimit, vestimenta protectora, aletes, 



comprimit (havent d'ésser sempre  
carregats mitjançant la força muscular del 
pescador), vestimenta protectora, aletes,  
cinturó amb contrapesos, ulleres submarines, 
tub respirador, guants, arpons,  
tridents, ganxo, ganivet, llanterna submarina 
(per seguretat), porta peixos i boia de  
senyalització. 

cinturó amb contrapesos, ulleres  
submarines, tub respirador, guants, 
escarpins, arpons, tridents, ganxo, ganivet, 
llanterna submarina (per seguretat), porta 
peixos, boia amb un volum mínim d’aire 10 
litres i de color taronja, groc o vermell o  
planxa d’abalisament dels mateixos colors 
sempre amb bandera alfa, marcadores, 
boiarins i pènduls recuperables 

4.5. Les espècies del congre i morena, no es 
podran capturar amb un pes inferior a 4.000  
gr/unitat. En les competicions exclusives per 
a la categoria Debutant el pes serà de  
2.000 gr. Aquests no es tindran en compte 
com a peça major ni com a pes total de la  
captura 

Eliminació 2.000 gr. pels Debutants, pes 
mínim congres/morenes 4.000 gr. per tots els 
esportistes. 

1.3.1. Es realitzaran 3 proves selectives i una 
final amb dues mànegues. De les 3 tres  
selectives puntuaran les dues millors de cada 
d’un dels participants.  
1.3.2. En cas d’anul·lació d’una selectiva, es 
repetirà un cop més i sempre que sigui abans  
de 12 dies per a la celebració de la final. Si no 
fos possible la realització d’una  
selectiva puntuaran la resta de selectives 
realitzades 

13.1 Té un format d’un mínim de dues i un 
màxim de quatre proves selectives i una final 
a dues mànegues.  
13.2 En cas de suspensió d’una selectiva, s’ha 
de procurar repetir fins a un límit de 12 dies 
abans de la final.  
13.3 En cas de suspensió de la dues 
mànegues de la final, s’ha de procurar repetir 
fins a un límit de 20 dies per a la celebració 
del Campionat d'Espanya. Si només se’n 
suspèn una, la final es considerarà  
celebrada 

NOU ARTÍCLE 13.5 En les finals no poden embarcar en la 
mateixa embarcació dos participants del 
mateix club.  

3. Classificació dels participants  
3.1. Classificació sènior individual. Es 
disputaran 3 selectives de caràcter interclubs, 
de les que es desestimarà la pitjor de les 
puntuacions, i una final de dos mànegues. La  
seva puntuació serà per percentatges. 

13.6 Classificació sènior individual.  
13.6.1 La classificació es determina per 
percentatges sobre el total de punts del 
primer classificat.  
13.6.2 Per obtenir la classificació de les 
selectives no serà vàlida la pitjor de les 
puntuacions ,  sempre i quan s’hagin realitzat 
un mínim de tres.  

3.3. Classificació debutant individual. Es 
disputarà 3 selectives , de les quals 
puntuaran les dos millors.  

Es disputa en les proves selectives del 
Campionat de Catalunya Sènior individual. La 
classificació es determina per percentatges 
sobre el total de punts del primer classificat 
Debutant. El primer classificat desprès de la 
suma de tots els percentatges, sense 
descartar-ne cap, és el Campió de Catalunya 
Debutant  
individual.  

NOU ARTÍCLE Art. 16 Art. 16 Campionat de Catalunya per 
Equips 
16.5 Qualsevol infracció d’un membre d’un 



equip afecta a tots els components de 
l’equip.  

NOU ARTÍCLE 17.4 La FECDAS pot requerir als clubs amb 
participants a les proves selectives del 
campionat de Catalunya individual la 
col·laboració en la seva organització tal com 
consideri oportú.  

NOU ARTÍCLE  22.11 Totes les incidències en la competició 
s’han de relacionar al document Annex 2, que 
s’ha d’adjuntar amb l'acta de la competició 
per tal que el Departament de Pesca 
Submarina en faci el seguiment.  
Aquest té potestat, si ho considera oportú, de 
traslladar-ho al Comitè de Competició i 
Disciplina Esportiva.  

NOU CAPÍTOL CAPITOL 7 – INFRACCIONS I SANCIONS 

ANNEXES ESPÈCIES LLISES I ESPETS, ES CONSIDERARÀN 
UNA SOLA ESPÈCIE 

 


