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78a EDICIÓ - CAMPIONAT DE MAR-COSTA

CALENDARI 2023*:

1a Prova - Dissabte 1 d’Abril - 21:00-02:00h - Platges de Sant Miquel i Sant Sebastià (BCN)

2a Prova - Diumenge 7 de maig - 08-13h - Port de Barcelona

3a Prova - Diumenge 21 de maig - 08-13h - Port de Barcelona

4a Prova - Diumenge 11 de juny - 08-13h - Port de Barcelona

5a Prova - Divendres 20 d’octubre - 21:00-02:00h - Platges de Sant Miquel i Sant Sebastià (BCN)

6a Prova - Diumenge 12 de novembre - 08-13h - Port de Barcelona

Normes pel campionat social de categoria Mar-Costa 2023:

El campionat social de Mar-Costa consta de 6 proves, 3 proves amb 1 canya en escenari portuari o escullera i 3 proves en
escenari de platja o escullera. A final de temporada es comptabilitzaran les 4 millors puntuacions de cada participant per fer la
classificació final del campionat. Per a poder puntuar al campionat, cal fer un mínim de dues proves de dues canyes i dues d’una
canya.

També hi haurà una classificació per equips, aquests seran formats per 4 participants, on es comptaran els 5 millors resultats de
les 6 proves, descartant el pitjor.

Per participar a les proves és imprescindible tenir més de 16 anys i estar al corrent del pagament de la quota de soci de l'any en
curs, llicència de pesca i llicència federativa en vigor ambdues. Les inscripcions per les proves del campionat social de Mar-Costa
2.023 són de 20,00€ per prova i la forma de pagament es pot fer efectiva amb una inscripció de 80,00€ (corresponent a les 4
proves obligatòries per poder puntuar). Les altres dues proves del campionat es poden abonar posteriorment.

Per les limitacions d'alguns escenaris, el campionat disposa de places per a 32 esportistes, que podran confirmar la seva
participació amb l'abonament de la quota d'inscripció al campionat.Les formes de pagament són les següents:

Es pot passar per la secretaria de la Societat.

Es pot fer el pagament per transferència bancària.
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Sorteig dels llocs de pesca:

Els llocs de pesca per cada concurs es farà mitjançant un sorteig. El sorteig es farà a la reunió de la Junta del dijous anterior al
concurs al local social del carrer de Santa Elena núm. 2 de Barcelona a les 20:00h on hi poden assistir tots els esportistes que
participen a la prova.

Puntuacions:

Les sis proves de les que compta el campionat es divideixen en dues categories:

Categoria d’una canya:

3 proves de suret/fondal/cebador al Port de Barcelona

Categoria de dues canyes

2 proves de llancer o cebador a platja

1 prova de fondal/boia/cebador al Port de Barcelona

Per a poder puntuar al campionat cal participar en un mínim de dues
proves de dues canyes i dues proves d’una canya.

Es puntuarà 1 punt per gram per totes les espècies. A l'hora del pesatge, els peixos s'hauran d'entregar nets de sorra i d'altres
elements foranis a l'encarregat del pesatge.

Les captures seran validades per l’esportista que, un cop les hagi mesurat i col·locat a la nansa (rejón) o al cubell, no es podran
triar ni manipular. Qualsevol captura que l’esportista hagi validat i que tingui una mesura inferior en més d’un centímetre de la
mesura mínima corresponent a l’espècie, penalitzarà el seu pes al pes total de l’esportista. Aquelles captures que no arribin a la
mesura mínima per a la seva espècie però no estiguin per sota de més d’un centímetre de la mesura mínima de l’espècie, no
penalitzaran, però no es comptabilitzaran.

En cas d'empat, la posició es decidirà pel major nombre de captures. Si segueix l'empat, es decidirà per la peça més grossa i si es
manté, es decidirà pel número de banderí.

El primer classificat de cada concurs rebrà 125 punts, el segon 124 punts, el tercer 123 punts i així es succeirà fins l'últim
classificat amb captures. El primer classificat sense captures rebrà 2 punts menys que l’últim classificat amb captures.

A final de temporada hi haurà trofeus pels tres primers classificats i un trofeu especial també pel plusmarquista de la
temporada, que serà el qui aconseguirà la peça de major pes. També hi haurà trofeus pels tres primers equips classificats.
L'import de les inscripcions es destinarà als premis i als trofeus que s'entregaran a final de temporada.

El mateix sistema es farà en els equips, on dels quatre integrants de l'equip es sumaran els 3 millors resultats de cada prova per
a fer la classificació.

A la classificació per equips, de les 6 proves es descartarà el pitjor resultat, puntuant els 5 millors .
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En cas que no es puguin dur a terme les 6 proves del campionat individual, s’optarà per la fórmula següent:

Si es celebren 5 proves, es descarta el pitjor resultat i puntuaran els 4 millors resultats (Mínim 2 de dues canyes i dues d’una
canya).

Si es celebren 4 proves, es descarta el pitjor resultat i puntuaran els 3 millors resultats (Mínim 1 d’una canya i 1 de dues canyes).

Si es celebren 3 proves, no es descarta cap resultat, puntuant les 3 proves realitzades (Mínim 1 dúna canya i 1 de dues canyes).

Si es celebren menys de 3 proves, el campionat quedarà invalidat per no haver-se assolit el 50% de les proves.

En cas de no poder-se celebrar les 6 proves per equips, s’optarà per la fórmula següent:

Si es celebren 5 proves, es descarta el pitjor resultat, puntuant els 4 millors resultats.

Si es celebren 4 proves, no es descarta cap resultat.

Si es celebren 3 proves, no es descarta cap resultat.

Si es celebren menys de 3 proves, queda invalidat el campionat al no haver-se assolit el 50% de les proves.

Captures:

Són vàlides totes les espècies piscícoles. No són vàlides ni serps, ni mol·luscs, ni crustacis. Les captures hauran de tenir les
mesures mínimes establertes per la legislació actual. Les captures que no arribin a la talla mínima establerta per la seva espècie,
no es comptabilitzaran i penalitzaran restant el seu pes si tenen una mesura inferior en més d'un cm. (1) de la talla mínima legal.

Les captures es presentaran al pesatge netes de sorra i brossa i les espècies perilloses (aranyes i escórpores) hauran d'estar
correctament rasurades de punxes i elements verinosos. L'incompliment d'aquest punt anul·la el pesatge de l'esportista.
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Llistat de talles mínimes autoritzades (Reglamentació europea, nacional i autonòmica):

Esquers:
Els esquers permesos són tots aquells d'origen marí (anèl·lids, mol·luscs, crustacis, cefalòpodes, peixos i algues) i també els
diferents tipus de pa i fruita.

Queden prohibits la resta d’esquers d’origen no marí (cucs de terra, asticot, cereals, pollastre, etc.) a més també d’esquers
artificials (vinils, jigs, minnows, etc.).

També resta prohibit l’ús de feromones i atraients artificials, en escenaris de platja NO està permès brumejar. Sí que està
permès l'ús del cebador en els diferents escenaris (feeder).
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Proves a platja amb dues canyes (llancer i/o cebador):

Proves de 5 hores de durada en escenari de platja. La concentració sempre serà una hora abans de l'inici de la prova. L’acció de
pesca durarà durant les 5 hores de la prova i a l’arribar a l’hora establerta , qualsevol captura després d’aquest moment es
considerarà invàlida excepte en el cas que hagi estat clavada anteriorment i hagi calgut més estona per a poder treure-la de
l’aigua.

Es podran emprar 2 canyes en acció de pesca, amb un màxim de 3 hams d'una sola mort per canya.Els hams hauran de tenir una
obertura de com a mínim 5mm. És permès tenir el nombre de canyes que es cregui necessari en reserva, sempre orientades en
sentit contrari a les emprades en acció de pesca. La distància entre les canyes en acció de pesca no ha de ser superior a la
distància entre els braços oberts del pescador. El pes mínim permès pel llast és de 50 grams. En el cas d'usar cebador, el pes
mínim serà de 50 grams en buit.

Resta prohibit efectuar els llancers a “la mitja volta” o “OTG” per raons de seguretat per tots els participants, doncs és una
pràctica perillosa en escenaris on hi ha poca distància entre pescadors i el trencament d’una llinya o la fallada a l’hora de
deixar-la anar pot comportar greus accidents. No està permès brumejar.

Es dividirà l'escenari en dos sectors. els esportistes es repartiran dividint els equips de quatre participants en dues parelles, una
a cada sector. No podran coincidir més de 2 membre d'una mateix equip a un sector. En cas de repetir escenari, els esportistes
que a la primera prova van estar a un sector, no el repetiran a la següent prova.

Proves de fondal/boia/cebador a 1 canya:

Proves de 5 hores de durada en escenari de port o escullera. La concentració sempre serà mínim una hora abans de l'inici de la
prova. L’acció de pesca durarà durant les 5 hores de la prova i a l’arribar a l’hora establerta i, qualsevol captura després d’aquest
moment es considerarà invàlida excepte en el cas que hagi estat clavada anteriorment i hagi calgut més estona per a poder
treure-la de l’aigua.

Es podrà emprar una sola canya en acció de pesca amb un màxim de 3 hams d'una sola mort per canya. Els hams hauran de
tenir una obertura de com a mínim 5mm. És permès tenir el nombre de canyes que es cregui necessari en reserva, sempre
orientades en sentit contrari a l’emprada en acció de pesca.

Es pot pescar tant a fondal amb plom, amb boia/flotador o am cebador (feeder).

És permès el brumeig a partir d'un quart d'hora abans de començar la prova.

A l'escenari de l’APC es dividirà l'espai en dos sectors, el primer a la zona més propera a l’accés a l’Àrea i el segón a la zona més
allunyada (degudament informats abans amb els números corresponents). Els esportistes es repartiran dividint els equips de
quatre participants en dues parelles, una a cada sector. No podran coincidir més de 2 membres d'una mateix equip a un sector.
Le parelles parelles que pesquin a la primera prova en aquell escenari al primer sector, ho faran al segon en la segona prova i
viceversa. A la tercera prova allà, es tornarà a sortejar, podent-se canviar les parelles dins d’un mateix equip.
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Prova lliure a dues canyes:

A la darrera prova del Campionat, a l’APC, els equips pescaran junts, situant-se aquests en l'ordre de classificació del campionat i
dins d'aquests, el millor classificat de l'equip en aquell moment ocupant el banderí més baix i seguint 'ordre.

Prova de 5 hores de durada on la modalitat és lliure i es poden emprar dues canyes i compaginar-les com es vulgui:  fondal,  boia
o cebador. El límit és de 3 hams d'una sola mort per canya. Per la normativa de l’espai, NO es pot pescar a llancer.

Està prohibit emprar hams o ancoretes de dues o més morts. Els hams hauran de tenir una obertura de com a mínim 5mm.

És permès el brumeig a partir d'un quart d'hora abans de començar la prova.

Al no haver-hi sectors,la classificació es farà pel pes total de cada esportista.

GESTIÓ DE RESIDUS:

Cada esportista és responsable de deixar el seu punt de pesca net de qualsevol tipus de brossa, de manera que a l’acabar cada
prova:

Si al seu punt de pesca hi queden restes de qualsevol mena de brossa (bosses, fils, papers, hams, envasos, etc.) després de la
prova, l'esportista serà desqualificat.

IMPORTANT: El nombre de participants és limitat, a 32 participants. L'assistència es confirmarà sempre amb
l’abonament de la prova corresponent. És imprescindible disposar de la llicència de pesca en vigor, la llicència
federativa vigent i estar al corrent de pagament de la quota anual de soci per a poder participar al Campionat. Es
recomana reduir el nombre de vehicles que accedeixen als recintes portuaris, pel que es prega als socis que puguin,
compartir els seus vehicles per no causar cap problema d'aparcament al recinte.

*L’import de les inscripcions s’emprarà pels premis que s’entregaran a final de temporada.
**La Junta directiva es reserva el dret de poder variar alguna data, ja sigui per problemes meteorològics  o  per disposició d’algun dels escenaris
així com la modificació del reglament en cas que s’estimi necessari.
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