COMPETICIÓ BENÈFICA per a fins SOCIALS
Pesca Submarina modalitat individual
INTERCLUBS i PROVINCIAL GIRONA
XXXIX TROFEU PALAMÓS SKAPHOS
Diumenge 7 - 10 - 2018
Documentació necessària per inscriure’s (majors de 16 anys) i que ha de ser vigent:
- Llicència federativa
- Llicència de pesca submarina recreativa (inclòs certificat mèdic)
- Embarcacions participants amb assegurança de responsabilitat civil i permís de navegabilitat
- Menors de 18 anys: autorització paterna
- Drets d'inscripció: Gratuïta
Pre-inscripció: cal fer-ho en la web www.fecdas.cat i finalitza el dijous de la setmana
Concentració: a las 8 h inici recollida de llicències al Club Nàutic Costa Brava
Sortida: a las 8.30 h concentració a la bocana de l'espigó de Palamós i posterior sortida
Zona: punta d’En Blanc (port Llafranc) fins la platja de Sant Pol (S’Agaró). Exclòs zona portuària, de la punta
de la bocana del port de Palamós fins la ratlla perpendicular a la platja de Palamós.
Per indicacions de Capitania queda també exclòs les proximitats dels ports de Port d’Aro, Palamós i Port
Marina, i les platges entre aquests ports respectant la normativa vigent al respecte.
Per indicacions de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims cal compatibilitzar l’activitat amb les dels
altres visitants del medi natural i usuaris del medi marí especialment en els llocs amb més freqüència com
Illes Formigues i Ullastres.
Durada: de les 8.30 h a les 13.30 h.
Pesada: tot seguit davant el magatzem núm. 2 del Club Nàutic Costa Brava

Informació complementària
- Aquesta prova es regirà pel vigent Reglament de Pesca Submarina de la FECDAS
- Competició amb embarcacions particulars i d'infanteria. Els esportistes d'infanteria podran accedir al mar per
l'escullera exterior del port de Palamós i la seva zona serà -25 metres bocana port Marina i port de Palamós.
- Els cotxes i remolcs es podran deixar en l'aparcament habilitat.
- Les captures es lliuraran a beneficència
- Es recorda la prohibició de pescar mol·luscs, crustacis, peixos lluna... desqualificant al participant que ho
incompleixi.
- No allunyar-se més de 25 metres de la boia de senyalització, ni treure-la de l’aigua en cas de descansar
sobre les roques. Les embarcacions senyalitzaran l’esportista amb la bandera A del codi internacional de
senyals.
- El pes mínim per peça serà de 300 gr., els congres o morenes que pesin més de 4 kg puntuaran 1.000 punts
i el pes mínim per mero serà de 3 kg. Recordem així mateix, que les captures amb pes inferior al 70% del
seu pes mínim tindran descomptes en la puntuació (pes inferior a 210gr.; congre 2.800gr.; mero 2.100gr.) En
cas de penalització de 3 peces el participant serà desqualificat.
- Un cop acabada la prova es començarà tot seguit la pesada.
- Trofeus:

Sènior: del 1r al 5è
Veterà: del 1r al 3r

Millor sub23 i millor debutant
Peça Major

¡ US DESITGEM QUE TINGUEU MOLTA SORT !

