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PRÒLEG   
 
Definició de pesca submarina 

Per Pesca Submarina s'entén la recerca i captura d'animals vius en estat de llibertat, 
especialment peixos, efectuada per un nedador en estat d'immersió o en superfície, 
l'autonomia del qual depèn exclusivament de la capacitat física del capbussador. 

 
CAPÍTOL I  L'esportista 
 
Article 1. Requisits que ha de complir l'esportista per a la practica de la pesca 

submarina de competició 
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. 

1.2. Ser de nacionalitat espanyola o resident.  
1.3. Tenir la llicència federativa de l'any en curs, que inclou l'assegurança obligatòria i 

que és el permís d'armes obligatori per a la pràctica de la pesca submarina. 
1.4. Tenir expedida, en data anterior de la prova, la llicència de pesca submarina 

recreativa que proporciona les diferents Comunitats Autonòmiques. 
1.5. Si no és disposa de la llicència de pesca submarina recreativa que expedeix la 

Generalitat de Catalunya caldrà presentar un certificat mèdic de l'any en curs 
especificant "apte per a la pràctica de la Pesca Submarina de Competició". 

1.6. La seva participació serà puntuable per al Campionat de Catalunya, Copa Catalana i 
competició provincial quan l'esportista estigui afiliat a un Club inscrit a la Federació 
Catalana d'Activitats Subaquàtiques. Una vegada que l'esportista hagi iniciat l'any 
de competició per un club haurà de representar aquest club durant tot l'any. 

1.7. Conèixer i complir les diferents disposicions dictades per la Direcció General de 
Pesca Marítima, així com el disposat en aquest Reglament de la Federació Catalana 
d'Activitats Subaquàtiques. 

1.8. No estar sancionat per cap federació adscrita a la FEDAS. 
 
Article 2. Normes que haurà de complir l'esportista en les proves del calendari 

d'aquesta FECDAS 
2.1. Per poder participar en el Campionat de Catalunya cal que l'esportista estigui 

federat a la FECDAS. 
2.2. Sempre haurà de participar proveït de la boia o planxa de senyalització i trobar-se a 

un màxim de distància de la mateixa de 25m. 
2.3. Les planxes de senyalització hauran de ser del color reglamentari i portar una 

bandera vermella o alfa. En el seu defecte l'esportista caldrà que porti boia. 
2.4. Mai haurà de portar el fusell carregat al entrar o sortir d'una platja, a la barca, a la 

boia de senyalització, o a qualsevol altre lloc en el que no es vagi a pescar. 
2.5. Evitar en tot moment destorbar la feina d'un altre competidor, guardant una 

distància prudencial amb respecte a la seva boia de senyalització o del pescador. 
2.6. S'haurà de respectar en tot moment als membres de l'organització i complir les 

indicacions que ells els facin. 
2.7. Les peces capturades hauran de portar-se en el propi porta-peixos, que en tot 

moment haurà de trobar-se en la boia de senyalització. 
2.8. S'haurà de pescar en tot moment en la zona de competició i sempre dins del temps 

permès. 
2.9. L'ajuda personal no és permesa a un altre esportista, llevat en cas de perill, sempre 

que la prova no sigui per equips i aquest sigui del seu propi equip. 
2.10. Tots els participants d'una competició amb embarcació comunitària, hauran de 

tornar al punt de sortida en les embarcacions oficials. 
2.11. No és podrà capturar tres peces que penalitzin a la pesada. 
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Article 3. Normes especialment importants que haurà de complir l'esportista a les 

proves del calendari de la FECDAS 
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. 

3.2. Hauran de presentar tot el peix capturat a la pesada. 
3.3. Solament podran pescar espècies vàlides per a la competició i que siguin capturades 

vives, en llibertat i durant la prova. 
3.4. No podran acceptar peixos de terceres persones. 
3.5. No està permès atreure als peixos amb menjar ni utilitzar altres peixos, ni éssers 

vius de la zona que es realitza la competició com trencar garoines, musclos... 
3.6. Es permès l'ús del GPS i de la sonda. 
3.7. No es podrà utilitzar aparells electrònics (torpedes...), ni tampoc altres mètodes que 

serveixin de tracció (planadors, arrossegament amb caps...) o altres que no estiguin 
autoritzats per a la pràctica de la pesca submarina. 

3.8. En cap cas es podrà agredir en el transcurs d'una prova a cap de les persones que hi 
participen. 

3.9. Tots els concursants hauran de retornar al punt de sortida quan finalitzi la prova. I 
no podran optar per seguir pescant, encara que siguin desqualificats. 

 
Article 4. Drets de l'esportista 

4.1. Els participants d'una competició, podran descansar durant un màxim de 15 minuts 
en qualsevol embarcació de l'organització, podent optar passat aquest termini de 
temps per continuar la prova en el mateix punt a on fou recollit o ser embarcat en el 
punt més pròxim de la costa, per descansar més temps. 

4.2. Qualsevol pescador podrà abandonar la competició quan ho desitgi, essent traslladat 
per les barques oficials i comunicant-ho al Director de la prova que determinarà el 
lloc on desembarcar-lo. 

4.3. Una vegada donat el senyal de termini de la competició els participants podran 
recuperar el material de la seva propietat que tinguin en el fons. Per fer-ho podran 
obtenir l'ajuda d'algun company i hauran de realitzar l'operació el més aviat possible 
i no serà vàlida la possible peça que tingués clavat a l'arpo. 

4.4. Els concursants podran presentar una reclamació, sempre per escrit i dirigida al 
jurat de Competició, a través del Delegat del seu Club o Capità d'equip, i en defecte 
d'ambdós a través del pescador més antic de la seva entitat que estigués present en 
la prova, previ pagament de 12 euros en dipòsit, que únicament li seran retornades 
si s'estima procedent la reclamació.  
La reclamació ha de presentar-se: 
- abans de la pesada pel que afecta al desenvolupament de la competició. 
- durant la pesada pel que afecta a la pesada en sí. 
- si és per un error en la classificació, es podrà reclamar dins dels 15 minuts 
posteriors de la publicació de la classificació, en conseqüència es tardarà la 
cerimònia de trofeus fins la seva resolució. 
El Jurat de Competició haurà de resoldre in situ la reclamació abans de donar per 
finalitzada la prova i signar l'acta de competició. Si no fos possible passarà a ser 
resolt pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva d'aquesta Federació. 

4.5. El concursant podrà emportar-se UNA de les peces que capturi en cada una de les 
proves a les que assisteixi, excepte en les Finals del Campionat de Catalunya que 
se'n podrà emportar DOS peces en la segona prova i cap en la primera. En cap cas 
pot ser una peça que hagi penalitzat. 

 
Article 5. Recomanacions a l'esportista 

5.1. Tots els concursants en una competició amb embarcació comunitària, un cop 
acabada la prova, s'hauran de col·locar en els sortints més visibles de la costa i 
atents a l'arribada de les embarcacions de recollida i preparats per embarcar, per 
facilitar la localització i recollida. 
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5.2. El fet de no haver capturat cap peça vàlida, no eximeix l'obligació de presentar-se a 
la pesada i comunicar-ho per un bon control de l'organització. 

5.3. Els participants s'abstindran de destorbar la feina dels organitzadors de la prova, 
acatant les seves indicacions i ajudant en el possible al bon desenvolupament 
d'aquesta. 

5.4. Conscients de la seva condició d'esportista hauran d'evitar en tot moment qualsevol 
acte antiesportiu, incomplir aquest reglament o faltar a les persones encarregades 
d'aplicar-lo. Informant a l'organització de qualsevol anomalia que s'observi. 

 
CAPÍTOL II  Els Clubs 
 
Article 1. Requisits que ha de complir un club per organitzar proves del calendari 

de la FECDAS 
1.1. Estar afiliat a aquesta Federació. 
1.2. Sol·licitar a aquesta Federació l'organització de les proves per a l'any següent 

emprant l'imprès oficial i omplint-lo de forma convenient. 
 
Article 2. Normes que haurà de complir els clubs que organitzin proves en el 

calendari de la FECDAS  
2.1. La web de la FECDAS serà el punt d’informació de les proves establertes en el 

calendari oficial d’activitats de la FECDAS. L’entitat organitzadora podrà ampliar 
aquesta informació (cartells, pòsters, carta..) i la Federació en farà la difusió per 
correu electrònic. 

2.2. Com a mínim un més abans de l’activitat esportiva marítima el Club haurà de 
sol·licitar mitjançant la Federació el permís a la Capitania Marítima segons la 
normativa vigent. 

2.3. Hauran d'acceptar la inscripció i participació de tots els esportistes que compleixin 
l'Article 1 del  Capítol 1. 

2.4. Compliran totes les normes per a la realització d'una prova del calendari d'aquesta 
Federació especificades a l'Article 1 del Capítol III. 

2.5. Serà responsabilitat absoluta del club organitzador la cobertura mèdica de la prova. 
Havent de tenir un pla d'evacuació en cas d'accident. 

2.6. Hauran de posar, com a mínim, a disposició del Jurat de Competició una 
embarcació. 

2.7. Si en una prova amb embarcació comunitària es desitja que els participants puguin 
fer canvis de zona de competició hauran de disposar de 4 (quatre) embarcacions 
com a mínim per aquest servei i vetllar, perquè aquests canvis siguin àgils i 
equitatius. Si no hi ha canvis de zona, aquestes barques realitzaran tasques de suport 
i control. 

2.8. Després que la Federació hagi sol·licitat tots els permisos oficials a la Generalitat de 
Catalunya (Medi Ambient, Ramaderia i Pesca, i Ports de Catalunya) i a Capitania 
Marítima, els clubs es responsabilitzaran de sol·licitar tots els permisos 
complementaris que necessitin com als Clubs Nàutics, Ajuntaments o altres 
estaments oficials. 

2.9. Per poder anul·lar, canviar la data o la zona d’un concurs de pesca submarina, 
establert en el calendari federatiu, haurà de ser per motius justificats i ser autoritzat 
pel Departament de Pesca Submarina. 

 
Article 3. Drets dels clubs que organitzen proves del calendari de la FECDAS 

3.1. Sol·licitar a aquesta Federació que els hi faciliti els membres del Comitè de 
Competició que faltin per formar-lo. Anant a càrrec del club les despeses d'aquests 
membres. 

3.2. Les despeses del Delegat Federatiu aniran sempre a càrrec d'aquesta Federació. 
3.3. Sol·licitar a aquesta Federació les subvencions que estiguin establertes per a les 

proves que es realitzin. Sempre en l'imprès oficial i de manera adequada. 
3.4. Sol·licitar a aquesta Federació amb la suficient antelació i de forma argumentada, 

modificacions del Reglament o el permís per poder cobrar una quantitat de diners, 
en concepte de drets d'inscripció, per una prova en concret. Aquesta Federació 
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contestarà si les modificacions han estat acceptades en el termini d' UNA setmana 
com a màxim, en cas de no haver-hi resposta es donarà com a vàlida. 

3.5. Després que els clubs hagin presentat la sol·licitud de les seves activitats esportives 
i el Departament de Pesca Submarina les hagi ratificat la Federació tramitarà els 
corresponents permisos oficials necessaris a la Generalitat de Catalunya (Medi 
Ambient, Ramaderia i Pesca, i Ports de Catalunya) i a Capitania Marítima, tal com 
marca la Normativa vigent. 

 
CAPÍTOL III  La competició 
 
Article 1. Inscripció a les proves del calendari de la FECDAS 

1.1. Es podran inscriure tots els esportistes que compleixin els requisits de l'Article 1 del 
Capítol I d'aquest Reglament. 

1.2. La inscripció s'haurà de realitzar amb suficient temps abans de l'inici de la prova i 
una vegada s'iniciï haurà de tancar-se, no podent admetre a cap altre participant. 

1.3. Els esportistes hauran de lliurar al Jurat de Competició la documentació següent: 
 Llicència federativa de l'any en curs 
 Llicència de pesca submarina recreativa vigent 
 Certificat mèdic (segons l'Article 1.5 del Capítol 1) 
 Import en metàl·lic de la quota d'inscripció (en el cas que n'hi hagués) 

Si el participant té la documentació, però per descuit no la podés presentar en el 
moment de la inscripció haurà d'omplir l'Annex 1 d'aquest reglament. 

1.4. Totes les incidències en la inscripció es relacionaran en el document Annex 2 i 
s'adjuntarà amb l'acta de la competició perquè el responsable del Departament de 
Pesca Submarina en faci el seguiment i la desqualificació automàtica dels 
esportistes que ho incompleixin. 

1.5. En cas que la prova fos per equips, els components de l'equip hauran d'inscriure's 
junts amb un màxim de TRES pescadors i un mínim de DOS. Per poder-se inscriure 
els equips de 2 hauran de ser present tots dos esportistes i en els equips de 3 podran 
ser presents com a mínim dos dels tres possibles.  

1.6. L'organització de la prova guardarà la documentació anteriorment indicada i la 
lliurarà als concursants al final de la prova presentant-se a la taula del Jurat de 
Competició. 

1.7. El nombre mínim de participants per poder desenvolupar un concurs de pesca 
submarina serà de 10, tal qual està indicat en l'article 20.4 del Capítol 5 "Concursos 
de pesca" del DECRET 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca marítima 
recreativa. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 2066, pàg. 4793, de 23.6.1995). 

 
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 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. 

 
Article 3. Categoria dels participants en les competicions d’Interclubs 

3.1. Debutant. Esportistes participants en els 3 primers anys d’Interclubs. 
3.2. Sènior. Tots els esportistes que no siguin debutants. 
3.3. Sènior Veterà. Tots els esportistes sèniors que en l’any de competició facin 50 anys 

o més. 
 
Article 4. Captures vàlides, puntuació i classificació 

4.1. L’ordre de la pesada de les captures vàlides serà d’acord amb l’ordre d’inscripció, 
excepte en la final del campionat de Catalunya Individual que es farà a l’ordre 
invers de la classificació prèvia. 
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4.2. Només seran vàlides les peces classificades a la fauna marina com a peixos, amb 
l'excepció dels peixos plans, del "peix lluna", de l'aranya i el rap. No es classificarà 
cap altre de la resta d'espècies (mol·luscs, crustacis, cefalòpodes, batoïdeus, esquals 
i mamífers marins). 

4.2.1. Es consideren captures d’espècies prohibides les espècies prohibides per la 
legislació vigent (mol·luscs, crustacis..) i suposa la desqualificació. 

4.3. Per puntuar, com norma general, per a totes les competicions el pes mínim admès 
com peces vàlides, serà de 300 gr. i el màxim de 15.000 gr., així bé per la 
classificació del premi a la peça major, es tindrà en compte el pes total de la 
captura. 

4.3.1. El pes mínim com peces vàlides en la final del Campionat de Catalunya Sènior 
Individual i d’Equips serà de 500 grams. 

4.4. L'espècie del nero o afins (nero ratllat-"abadejo", gitano... ), no es podrà capturar 
amb un pes inferior a 3.000 gr. 

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. 

4.6. Per a totes les peces vàlides s'assignaran una bonificació igual al pes mínim. 
4.7. Per cada una de les diferents espècies capturades vàlides s'assignarà una bonificació 

igual al pes mínim. 
4.8. Per a les peces vàlides a partir del pes mínim establert fins el màxim de 15.000 gr., 

s'assignarà un punt per gram de pes. Excepte per congres i morenes que se'ls 
assignaran 1.000 punts. 

4.9. Les peces que no arribin al 70 % del pes mínim per a ser vàlides, es penalitzaran 
amb la puntuació mínima de la seva espècie. 

4.10. Durant la pesada les peces capturades es pesaran en balances que mesurin els grams 
de 5 en 5 unitats i a criteri dels comissaris, es podrà validar si també es pesa alguna 
part més del peix o del que ha vomitat en aquell moment. 

4.11. Si durant la pesada es distingeix que un peix té en el seu interior un cos aliè, s’haurà 
de comprovar si aquest ha estat introduït artificialment. 

a- Si fos producte de la seva dieta aquest peix serà vàlid. 
b- Si es confirma, sense cap mena de dubte, es desqualificarà el participant. 
c- Si hi ha dubtes, aquest peix serà peça no vàlida. 

4.12. La classificació final s'establirà segons el total de punts aconseguit per cada 
participant o per equip, si la prova fos per equips. En cas d'empat a punts entre dos 
o més participants, es classificarà primer el que hagi obtingut major número de 
peces, de continuar l'empat és decidirà a favor del que hagi aconseguit major pes 
total vàlid i de continuar serà qui hagi capturat la peça de major pes vàlida. 

4.13. La classificació peça major s'establirà per al participant que hagi aconseguit la peça 
major. Per aquesta classificació no es contemplaran els congres ni les morenes i en 
les competicions per espècies, les peces limitades tampoc seran vàlides per peça 
major. En cas d'empat en la peça major entre dos o més participants, es classificarà 
primer el que hagi obtingut major quantitat de punts i de continuar serà qui hagi 
obtingut major número de peces. 

4.14. La classificació major número de peces s'establirà per al participant que hagi 
aconseguit major número de peces puntuables. En cas d'empat en el número de 
peces entre dos o més participants, es classificarà primer el que hagi obtingut major 
quantitat de punts i de continuar serà qui hagi capturat la peça major pes vàlida. 

4.15. La pesca obtinguda passa a ser propietat de l'organització que la cedirà a 
beneficència. 

 
Article 5. Durada, inici, fi i zona de les proves  

5.1. Les proves duraran un mínim de 4 hores i un màxim de 8 hores. Si no hi ha 
comunicació en contra, s'entendrà que aquesta és de 5 hores. 

5.2. La durada de la prova podrà ser modificada pel Jurat de Competició per 
circumstàncies imprevistes que es puguin presentar. Però aquesta variació, si afecta 
a l'hora d'inici de la mateixa, haurà de ser posterior a la fixada amb anterioritat i mai 
sobrepassar l'hora i mitja de retard. 
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5.3. L'inici i final de la prova el donarà el Director de la Prova. 
5.4. En finalitzar la competició, els retards de l'arribada en el punt de control serà motiu 

de les següents penalitzacions: fins a 5 minuts de retard 2.000 punts, cada minut o 
fracció 500 punts, superior a 15 minuts desqualificació. 

5.5. Una prova que s'hagi d'interrompre per mal temps o per causa de força major, serà 
considerada vàlida si ha transcorregut com a mínim des del moment del seu inici, 
dos terceres parts del temps estipulat per aquesta prova. 

5.6. Una competició que consti de vàries proves i que només es pugui celebrar una 
d'elles és considerarà vàlida. 

5.7. Per motius sanitaris, els emissaris seran exclosos de la zona de competició. 
5.8. La zona de la prova també podrà ser alterada pel Jurat de Competició, però sempre 

per excloure alguna part d'aquesta per causes justificades i mai es podran ampliar 
els marges fixats amb anterioritat. 

5.9. El Jurat de Competició i les embarcacions de l'organització informaran de la 
competició a les persones alienes que es trobin en la zona de la prova o vulguin 
accedir-hi, a més de demanar-los que l'abandonin si veuen que poden causar un 
accident o interferir-hi. 

5.10. Tots els participants hauran de ser informats de qualsevol modificació que el Jurat 
de Competició realitzi respecte l'hora d'inici, final i zona de competició. 

5.11. Anulació de les proves: 
5.11.1. El Jurat de Competició serà qui determinarà si cal anul·lar una prova.  
5.11.2. El Jurat de Competició podrà anular una prova uns dies abans de la seva 

celebració, quan tots els partes meteorològics no siguin favorables, quan les 
institucions ho recomanin i quan la majoria dels delegats dels clubs n’estiguin 
d’acord. En aquest cas l’organitzador serà el responsable de comunicar-ho a tots els 
clubs que fan pesca submarina. 

 
Article 6. El Jurat de Competició  

6.1. Les competicions seran regides per un Jurat de Competició format pel Director de la 
Prova, el Comissari General, el Delegat Federatiu i el Metge. 

6.2. En cap cas, en una mateixa prova, els membres del Jurat de Competició podran 
participar com esportistes. 

6.3. Al Jurat de Competició li correspon resoldre "in situ" qualsevol problema o 
reclamació que pogués presentar-se i vetllar per la bona marxa de la competició, 
fent complir en tot moment les normes dictades en el present Reglament. Quan el 
Jurat de Competició, mitjançant una votació, ha resolt amb empat qualsevol 
assumpte relacionat amb la prova, el vot del Delegat Federatiu serà determinatiu. 

6.4. Al Director de la Prova, li correspon la representació del Club organitzador dins del 
Jurat de Competició, essent l'única via obligada per presentar les reclamacions. 
Haurà de tenir el carnet de Comissari de pesca submarina. 

6.5. Al Comissari General, li correspon representar la màxima autoritat del Comitè 
Tècnic Autonòmic de Jutges, Àrbitres i Comissaris. Dirigirà l'actuació de la resta de 
Comissaris de la prova (embarcació, pesada i anotador). Ajudarà a confeccionar la 
classificació definitiva i és de la seva responsabilitat que l'Acta sigui lliurada a la 
Federació ja sigui en finalitzar la prova mitjançant el Delegat Federatiu o dins les 
72 hores després celebrada la prova. Haurà de tenir en vigència el carnet de 
Comissari de pesca submarina. 

6.6. Al Delegat Federatiu, li correspon presidir el Jurat de Competició coordinant la 
feina dels demés components del mateix. Representarà en tot moment la màxima 
autoritat de la Federació durant la celebració de la prova. Vetllarà, perquè es 
compleixin les disposicions de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, 
comprovarà la veracitat de la relació de captures i col·laborarà amb els inspectors de 
pesca o altres agents de l'autoritat en l'àmbit de les seves competències. També, 
podrà fer les feines de Director de la Prova o de Comissari General en el cas que un 
d'ells falti i no es trobi cap persona capacitada per al càrrec, però sempre sota el seu 
criteri. Haurà de tenir el carnet de Comissari de pesca submarina. 

6.7. Al Metge, durant la prova, li correspon responsabilitzar-se de la feina pròpia del seu 
càrrec, aconsellant i realitzant tot el que impliqui una major seguretat pels 
esportistes. Haurà de fer-se càrrec del pla d'evacuació i podrà proposar al Jurat de 
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Competició, del qual forma part, la no participació i retirada de la Competició, 
d'algun pescador, si observes que no reuneix les condicions físiques necessàries. 

6.8. En el cas que una hora abans d'iniciar-se una competició falti el Director de la Prova 
o el Comissari General, el Club organitzador podrà substituir-lo per altres persones 
capacitades pel càrrec. 
Si faltés el Delegat Federatiu el podrà substituir qualsevol federatiu del 
Departament de Pesca que es trobi present o el Comissari General de no haver-n'hi 
cap. 
Sense cobertura mèdica no es podrà realitzar la prova. 

 
Article 7. Altres normes de competició  

7.1. Per a les proves amb embarcacions comunitàries quan un participant desitgi saltar a 
l'aigua està obligat a advertir-ho al Comissari de l'embarcació, el qual donarà les 
instruccions pertinents i després avisarà al pescador del moment en què ho pot fer. 
Quan salti el primer es donarà per iniciada la prova. 

7.2. Al finalitzar el temps de la competició en embarcacions particulars o en infanteria, 
el Comissari General i el Delegat Federatiu controlaran qui arriba en retard al lloc 
de concentració i s'aplicarà les sancions pertinents. Així mateix, passaran llista 
perquè no quedi sense presentar-se cap dels participants. 

7.3. No serà permès fotògrafs, ni cambres cinematogràfiques amb o sense escafandre 
autònoma en la zona de competició sense el permís previ del Jurat de Competició. 
Obtingut aquest permís no podrà fotografiar ni filmar a cap participant sense el seu 
consentiment. 

7.4. El barquer en competicions d’embarcacions individuals no pot ajudar a l'esportista a 
pujar el pèndol. 

7.5. Els clubs no podran realitzar activitats de pesca en les zones de competició del 
campionat de Catalunya ni de la Copa Catalana un més abans de la seva realització. 

 
CAPÍTOL IV Campionat de Catalunya 
 
Article 1. Normes de competició 

1.1. Per a les competicions corresponents als Campionats de Catalunya de Pesca 
Submarina, regirant totes les normes establertes en aquest Reglament, excepte la 
participació en aquesta competició dels participants menors de 16 anys. 

1.2. Totes les proves vàlides per al Campionat de Catalunya, hauran d'ajustar-se el més 
possible a les característiques que regeixen les proves vàlides per al Campionat 
d'Espanya. 

1.3. Categoria Sènior Individual:  
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. 

1.3.3. En cas d’anul·lació de la final, es repetirà un cop més i sempre que sigui abans de 
20 dies per a la celebració del Campionat d'Espanya. De no poder-se celebrar 
s’obtindrà el campió de Catalunya de la classificació general de les proves 
selectives. 

1.3.4. Les selectives es realitzaran sempre que sigui possible amb embarcació comunitària 
i sense permetre canvis de zona als seus participants. L'inici i la recollida dels 
participants sempre s'iniciarà i acabarà per al mateix lloc. 

1.3.5. Els drets d’inscripció dels participants en les selectives amb embarcació 
comunitària del Campionat de Catalunya serà de 12 euros, dels quals 7 euros es 
lliuraran a la Federació per tal de sufragar part del cost de les embarcacions 
comunitàries. La resta es repartirà per igual entre els clubs organitzadors. 

1.3.6. A la Final del Campionat de Catalunya cada participant utilitzarà una embarcació i 
podrà disposar com a mínim d'un barquer. El lloc de concentració de la sortida i 
control de l'arribada serà a la meitat de la zona estipulada. 
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1.3.7. Totes les captures del Campionat de Catalunya es posaran en sacs o bosses de 
plàstic i es precintaran sense aigua. En els selectius, els sacs o bosses de plàstic 
s'hauran de lliurar i precintar en l'embarcació comunitària. 

1.4. Categoria Sènior per Equips:  
1.4.1. Es realitzarà una única prova tipus interclubs d’equips de tres amb una durada de 6 

hores i seguint el reglament del Campionat d’Espanya. 
1.4.2. Els equips estaran formats per tres pescadors, només poden estar en l'aigua dos 

esportistes a la vegada. Tot el personal embarcat estarà en possessió de la llicència 
federativa en vigor. 

1.4.3. Excepcionalment, l'equip podrà estar format per dos esportistes, romanent sempre 
un en l'embarcació en el cas de no disposar d'un barquer. 

1.4.4. La boia de senyalització serà d'ús obligatori i únicament es permetrà una per equip, 
sent estrictament necessari utilitzar-la mentre un o dos membres de l'equip estiguin 
a l'aigua.  

1.4.5. L'ús del posa peixos a la boia està permès, però mai es permetrà el seu ús a la 
cintura o en qualsevol altra part del cos. 

1.4.6. Els dos pescadors del mateix equip que es troben en l'aigua, poden ajudar-se 
mútuament en qualsevol acció de pesca. No està permesa l'ajuda entre esportistes de 
diferents equips excepte en cas de perill. 

1.5. Categoria Debutant:  
1.5.1. Es realitzaran 3 proves selectives, de les quals puntuaran les dos millors. 

 
Article 2. Categoria dels participants  

2.1. Debutant. És tot aquell esportista que no hagi participat en el Campionat de 
Catalunya Sènior. 

2.2. Sènior. Tots els esportistes que no siguin debutants. 
2.3. Sènior Veterà. Tots els esportistes sèniors que en l’any de competició facin 50 anys 

o més. 
 
Article 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. 
Podran participar a la final, els 20 primers esportistes obtinguts de la classificació 
general de les selectives. 
El primer classificat serà el Campió de Catalunya de Pesca Submarina. 
Els 2 primers classificats seran els representants d'aquesta Federació en totes les 
proves de caràcter nacional o internacional a les que hi assisteixi. En cas de tenir 
més de 2 places en aquests campionats o que un d'ells no pogués assistir, seran els 
següents classificats, per ordre, els que hi assisteixin. 

3.2. Classificació sènior per equips. Es disputarà una única prova de caràcter interclubs 
d’equips. El primer classificat serà el Campió de Catalunya d’Equips de Pesca 
Submarina. 
Els 2 clubs primers classificats seran els representants d'aquesta Federació en totes 
les proves de caràcter nacional o internacional a les que s'hagi d'assistir per equips 
de clubs. En cas de tenir més de 2 places en aquests campionats o que un d'ells no 
pogués assistir, seran els següents classificats, per ordre, els que assisteixin. 

3.3. Classificació debutant individual. Es disputarà 3 selectives , de les quals puntuaran 
les dos millors. La puntuació serà per percentatges. El primer classificat serà el 
Campió de Catalunya Debutant de Pesca Submarina. 

3.4. Classificació veterà individual. Es disputarà en les mateixes selectives de caràcter 
interclubs de la categoria Sènior, però la puntuació es farà per percentatge sobre el 
primer classificat Veterà. Essent el Campió de Catalunya Veterà el que millor 
puntuació acumuli. 

3.5. Classificació femenina individual. Es disputarà en les mateixes selectives de 
caràcter interclubs de la categoria Sènior, però la puntuació es farà per percentatge 
sobre la primera classificada Femenina. Sent la Campiona de Catalunya Femenina 
la que millor puntuació acumuli. 
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3.6. Classificació major número de peces. S'establirà el Campió Major Número de Peces  
al participant que hagi aconseguit major número de peces puntuables, sumades totes 
les captures puntuables de les selectives i de les mànegues de la final realitzades. En 
el supòsit d'empat en el número de peces entre dos o més participants, es 
classificarà primer el que hagi obtingut major quantitat de punts i de continuar serà 
qui hagi capturat la peça major pes vàlida. 

3.7. Classificació de la peça major. S'establirà el Campió de la Peça Major al participant 
que hagi aconseguit la peça major de les captures puntuables en les selectives o en 
les mànegues de la final realitzades. Per aquesta classificació no es contemplaran 
els congres ni les morenes. En cas d'empat en la peça major entre dos o més 
participants, es classificarà primer el que hagi obtingut major quantitat de punts i de 
continuar serà qui hagi obtingut millor classificació de la classificació general de 
major número de peces. 

 
CAPÍTOL V F.E.C.D.A.S. 
 
Article 1. Normes generals  

1.1. La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, els diferents Departaments que 
depenent de la mateixa, els Clubs organitzadors, així com el Jurat de Competició, 
Comissaris, patrocinadors i demés elements de l'organització, no seran responsables 
en cap cas dels danys que puguin causar-se en materials, embarcacions o altres 
coses, així com tampoc dels accidents que poguessin produir-se entre els 
participants concurrents a les competicions. Quins pel fet de participar o concursar a 
dites competicions, accepten els riscos inherents a tota competició esportiva i molt 
especialment el de les competicions de Pesca Submarina. 

 
Article 2. Annexes 

2.1. Annex 1 Full pendent documentació 
2.2. Annex 2 Relació i seguiment incidències 
2.3. Annex 3 Full de reclamació  
2.4. Annex 4 Full de suspensió de la prova 

 
CAPÍTOL VI  Infraccions i sancions 
 
Article 1. Conducta de competició 

1.1. Tots els membres de l'equip inscrits han de conèixer i respectar el reglament de 
competició. 

1.2. Els comissaris / jutges tenen l'obligació d'intervenir cada vegada que el reglament 
no es respecta. 

1.3. Els comissaris / jutges poden sancionar amb: 
1.3.1.  avís 
1.3.2.  expulsió 
1.4. Dos avisos, en la mateixa competició, impliquen l'expulsió immediata. 
1.5. El comissari / jutge ha d'avisar de la infracció al competidor quan s'ha comès. 
1.6. Un cop s'ha pres la mesura, el comissari / jutge ha d'avisar al Comissari General. 
1.7. Si el competidor que rep l'avís ja havia rebut un anteriorment el Comissari General 

ordenarà l'expulsió immediata. 
1.8. El concursant expulsat perd tots els seus drets de classificació en la competició. 

 
Article 2. Infracció castigada amb un avís 

2.1. Arribar amb retard als punts de control previstos per l'organització. 
2.2. Tenir un comportament incorrecte envers els altres participants i els comissari / 

jutges. 
2.3. Allunyar més de 25 metres de la seva boia oficial. 
2.4. Carregar el fusell i mantenir carregat en terra o sobre l'embarcació. 
2.5. Tenir un mitjà de senyalització no conforme a les normes. 
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2.6. No declarar haver capturat el nombre total admès per certs peixos com s'havia 
previst en el reglament particular. 

2.7. Pescar en una zona prohibida. 
2.8. Demanar ajuda per recuperar el cinturó de ploms o el pèndol. 
2.9. La pesca d'espècies no vàlides. 

 
Article 3. Infracció castigada amb l'exclusió 

3.1. Agressió a altres participants, comissaris / jutges o membres de l'organització. 
3.2. Pescar espècies prohibides per la legislació vigent. 
3.3. Reemplaçament de peces per les espècies reglamentades. 
3.4. Estar a la zona de competició abans de l'inici d'aquesta. 
3.5. Emprar aparells respiratoris o altres. 
3.6. Tornar fora de termini després del final de la competició. 
3.7. Tots els que cometen infraccions abans del principi de la competició no podran 

participar. 
 


