VIII CAMPIONAT SOCIAL PESCA
BONITOL PRO-FUNDACIO ROSES
CONTRA EL CANCER 2019
NORMATIVA:
1- Zona de pesca: Delimitada a 12 milles de la costa.
2- Distància entre embarcacions: Les embarcacions a la deriva respectaran una distància mínima
de 50 metres, entre elles.
Les embarcacions que estiguin a la deriva respectaran una distància mínima de 100 metres als
fondejos. En cas que dos embarcacions, per efecte del vent o la corrent, s'envaeixin entre sí el
límit de distància permès, haurà d’aixecar línies i desplaçar-se aquella que hagi estat l’última en
fondejar a la zona de pesca.
3- Espècies vàlides i pes mínim:
L'objectiu del concurs és el bonítol i es puntuarà 5 punts per gram.
En cas de pesca accidental d'un peix de sort es puntuarà 1 punt per gram.
Espècies puntuables: Espàrids, Serrànids, palometó, serviola, talla-hams, llampuga, espetó,
melva i bacoreta.
El pes mínim per puntuar és de 500 gr.
No puntuaran els bisos, milanes, ratjades, etc.
4- Esquers: Cada participant portarà l'esquer que consideri oportú.
5- Modalitat de pesca: Es recomana la pesca al brumeig, tot així cada tripulació pot practicar la
tècnica que cregui oportuna (spinning, jigging o currican).
6- Empats: En cas d' empat es classificarà primer l'equip que pesqui la peça més gran, en cas de
continuar l'empat serà la millor classificació per l'equip que tingui el menor número de peces.
7-Penalitzacions per temps d'arribada:





Entre 0 a 15 minuts després del temps establert……..Menys 25 % dels punts.
Entre 16 a 30 minuts després del temps establert……Menys 50 % dels punts.
Entre 31 a 45 minuts després del temps establert.…..Menys 75 % dels punts.
Més de 45 minuts després del temps establert………Desqualificació del concurs.

8-Presentació de les captures: És obligació del patró de dur les captures en perfecte estat de
conservació, es recomana l'ús del xalabre i la conservació en gel. Els peixos presentats en mal
estat, segons el criteri del comitè de competició organitzador, no seran comptabilitzades per
entrar en contradicció amb l'esperit de l'article 17 de la Normativa de la FCPEC.
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9-És responsabilitat dels patrons el compliment de les lleis i normes de navegació i pesca
esportiva, així com l'acceptació de la normativa i instruccions del comitè i de la direcció del
G.E.N.
10- A la firma de patrons i abans de la sortida es designarà el comitè de competició i la freqüència
del canal VHF del concurs.
11- Cada participant assumeix la total responsabilitat de la seva pròpia persona i de la seva
seguretat. Els patrons o armadors de cada embarcació són responsables d' aquestes, així com
de la seva tripulació. La firma de la inscripció en el concurs allibera explícitament als
organitzadors de qualsevol incident o fet, que es pugui produir des de l' arribada al concurs fins
a la cloenda del mateix.
12- El preu de la inscripció i el valor de les peces comercialitzades amb la col·laboració i gentilesa
de la confraria de pescadors de Roses, serà entregat a L' associació Roses contra el Càncer.
Moltes gràcies per la vostra participació i solidaritat.
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