Normativa de les Competicions de pesca
Club Nàutic Premià
2020

Competició Social de pesca de Cefalòpodes
Participació: poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual
el seu patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca. El patró/na ha de tenir la llicència
federativa de pesca. El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta
d’aquesta, incorporar-se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició,
o bé pesca com a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per
separat la seva pesquera. Cada patró pot anar acompanyat d’un tripulant, que es
recomana tingui la llicència federativa de pesca. Si participen més de dues persones
per embarcació es dividirà el pes entre els tripulants i es multiplicarà per dos.
Técnica: respectant la normativa de la FCPEC, cada pescador pot portar un màxim de
dues canyes i com a màxim tres hams (pajaritos) per línia. Es pot pescar al curricà,
amb embarcació a la deriva o fondejat. Es pot utilitzar tota mena d’esquer natural o
artificial.

Especies vàlides + talla mínima:
Sípia: 15 cm
Calamar: 15 cm
Pop de sorra: no té talla
Pop de roca: 1 kg

-

Horari:
-

7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port.
8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.
13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port.
13:30h: Inici del pesatge.
14:00h: Pica-pica.

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants)
Notes:
-

Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge.
No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h.
Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada.
El passatge es realitzarà per embarcacions.
Durant el Pica-pica s’anomenaran els guanyadors del concurs i es farà oficial la
classificació.
Cada patró obtindrà dos tiquets pel pica-pica. Qualsevol tiquet extra costarà 3€.

Competició Social de pesca d’Espàrids
Participació: poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual
el seu patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca. El patró/na ha de tenir la llicència
federativa de pesca. El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta
d’aquesta, incorporar-se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició,
o bé pesca com a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per
separat la seva pesquera. Cada patró pot anar acompanyat d’un tripulant, que es
recomana tingui la llicència federativa de pesca. Si participen més de dues persones
per embarcació es dividirà el pes entre els tripulants i es multiplicarà per dos.
Técnica: respectant la normativa de la FCPEC, cada pescador pot portar un màxim de
dues canyes i com a màxim tres hams per línia. Es pot pescar amb embarcació a la
deriva o fondejat. Es pot utilitzar tota mena d’esquer natural o artificial.
Especies vàlides + talla mínima:
Pagell: 15cm
Besuc blanc: 17 c
Besuc de fons: 33 cm
Pagre: 18 cm
Sard: 23 cm

-

- salpa: 15 cm
- ronca: 15 cm
- oblada: 12 cm
- Esparrall: 12 cm
- Variada: 18 cm

- Càntera o Chopa: 15 cm
- Dèntol: 35 cm
- Dorada: 20 cm
- Boga: 11 cm
- Mabre: 20 cm

Horari:
-

7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port.
8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.
13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port.
13:30h: Inici del pesatge.
14:00h: Pica-pica.

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants)
Notes:
-

Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge.
S’ha de retornar a l’aigua tota aquella espècie que no entri al concurs.
No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h.
Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada.
El passatge es realitzarà per embarcacions.
Durant el Pica-pica s’anomenaran els guanyadors del concurs i es farà oficial la
classificació.
Cada patró obtindrà dos tiquets pel pica-pica. Qualsevol tiquet extra costarà 3€.

Competició Social de pesca del Serrà
Participació: poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual
el seu patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca. El patró/na ha de tenir la llicència
federativa de pesca. El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta
d’aquesta, incorporar-se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició,
o bé pesca com a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per
separat la seva pesquera. No hi ha límit de participants en una embarcació però
només pot haver un màxim de 4 canyes en acció (a l’aigua) per embarcació.
Técnica: Només es poden utilitzar un màxim de 4 canyes per embarcació i com a
màxim tres hams per línia. Es pot pescar amb embarcació a la deriva o fondejat. Es pot
utilitzar tota mena d’esquer natural o artificial.
Especies vàlides + talla mínima:

- Serrà: 12 cm
Horari:
-

7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port.
8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.
13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port.
13:30h: Inici del pesatge.
14:00h: Pica-pica.

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants)
Notes:
-

Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge.
S’ha de retornar a l’aigua tota aquella espècie que no entri al concurs.
No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h.
Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada.
El passatge es realitzarà per embarcacions.
Durant el Pica-pica s’anomenaran els guanyadors del concurs i es farà oficial la
classificació.
Cada patró obtindrà dos tiquets pel pica-pica. Qualsevol tiquet extra costarà 3€.

Competició Social de pesca de l’aranya
Participació: poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual
el seu patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca. El patró/na ha de tenir la llicència
federativa de pesca. El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta
d’aquesta, incorporar-se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició,
o bé pesca com a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per
separat la seva pesquera. Cada patró pot anar acompanyat d’un tripulant, que es
recomana tingui la llicència federativa de pesca. Si participen més de dues persones
per embarcació es dividirà el pes entre els tripulants i es multiplicarà per dos.
Técnica: respectant la normativa de la FCPEC, cada pescador pot portar un màxim de
dues canyes i com a màxim tres hams per línia. Es pot pescar amb embarcació a la
deriva o fondejat. Es pot utilitzar tota mena d’esquer natural o artificial.
Especies vàlides + talla mínima:

- Aranya (trachinidae): 15 cm

Horari:
-

7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port.
8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.
13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port.
13:30h: Inici del pesatge.
14:00h: Pica-pica.

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants)
Notes:
-

Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge.
S’ha de retornar a l’aigua tota aquella espècie que no entri al concurs.
No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h.
Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada.
El passatge es realitzarà per embarcacions.
Durant el Pica-pica s’anomenaran els guanyadors del concurs i es farà oficial la
classificació.
Cada patró obtindrà dos tiquets pel pica-pica. Qualsevol tiquet extra costarà 3€.

Competició Social de pesca per espècies
Participació: poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual
el seu patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca. El patró/na ha de tenir la llicència
federativa de pesca. El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta
d’aquesta, incorporar-se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició,
o bé pesca com a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per
separat la seva pesquera. No hi ha límit de participants en una embarcació però
només pot haver un màxim de 4 canyes en acció (a l’aigua) per embarcació.
Técnica: Només es poden utilitzar un màxim de 4 canyes per embarcació i com a
màxim tres hams per línia. Es pot pescar amb embarcació a la deriva o fondejat. Es pot
utilitzar tota mena d’esquer natural o artificial.
Especies vàlides + talla mínima:
Totes les espècies són vàlides. Consultar les talles mínimes en el llistat adjunt.

-

Horari:
-

7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port.
8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.
13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port.
13:30h: Inici del pesatge.
14:00h: Pica-pica.

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants)
PESATGE
Cada parella contarà 2.000 punts i cada espècie sense aparella 500 punts més
el pes.
Exemple: 3 parelles (6.000p) + 2 solters (1.000p) + 2,500kg (2.500p)
=9.500punts

Notes:
-

Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge.
S’ha de retornar a l’aigua tota aquella espècie que no entri al concurs.
No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h.
Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada.
El passatge es realitzarà per embarcacions.
Durant el Pica-pica s’anomenaran els guanyadors del concurs i es farà oficial la
classificació.

- Cada patró obtindrà dos tiquets pel pica-pica. Qualsevol tiquet extra costarà 3€.

Competició de Pesca Femenina
Participació: pot participar tota aquella dona que s’adjunti en una embarcació inscrita
a la secció de pesca. En cas que no la tinguin prèviament, a totes les participants se’ls
hi demanarà una llicència de pesca d’un sol dia per poder competir de forma federada.
Cada pescadora pesarà amb el seu nom independentment de l’embarcació, per tant
s’estableix una classificació personal. S’haurà de pagar una inscripció prèvia per
participar en la qual tindrà accés a la llicència federativa, al pica-pica i a l’obsequi de
participació.
Técnica: es pot pescar en qualsevol modalitat de pesca, sempre respectant el màxim
de dues canyes per pescadora i un màxim de tres hams per línia. Es pot pescar a fons,
jigging, curricà, etc.
Horari:
Especies vàlides + talla mínima:
Totes les espècies són vàlides. Consultar les talles mínimes en el llistat adjunt.

-

-

7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port.
8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.
13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port.
13:30h: Inici del pesatge.
14:00h: Dinar.
15:30h: Entrega de premis i cloenda.

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants)
Notes:
-

-

Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge.
No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h.
Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada.
El passatge es realitzarà per pescadores.
Els homes que acompanyin en aquesta jornada de pesca no podran pesca cap
canya que estigui en acció. També s’haurà de pagar un tan per tenir accés al
pica-pica.
L’organització facilitarà unes etiquetes i bosses per portar el peix pescat.

Competició Social de Pesca a la Plataforma
Participació: poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual
el seu patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca. El patró/na ha de tenir la llicència
federativa de pesca. El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta
d’aquesta, incorporar-se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició,
o bé pesca com a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per
separat la seva pesquera. En aquest concurs no es penalitzarà el nombre de
pescadors en cada embarcació.
Técnica: respectant la normativa de la FCPEC, cada pescador pot portar un màxim de
dues canyes i com a màxim tres hams per línia. Es pot pescar amb embarcació a la
deriva o fondejat. Es pot utilitzar tota mena d’esquer natural o artificial. No està permès
el bromeig, ni el curricà.
Especies vàlides + talla mínima:
Besuc de fons: 33 cm
Gallineta: 20 cm
Escorpora: 25 cm
Congre: 60 cm
I tota aquella espècies que compleixi la talla mínima i s’hagi pescat a la zona del Cantu
Els cefalòpodes no estan permesos.

-

Horari:
-

6:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port.
7:00h: Sortida de la bocana.
8:00h: Inici del concurs de pesca.
13:00h: fi del concurs de pesca.
14:00h:Totes les embarcacions han d’estar a port.
14:30h: Inici del pesatge.
15:00h: Pica pica.

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants)
Notes:
-

Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge.
No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h.
Tota aquella embarcació que entri més tard de les 14:00h serà desqualificada.
El passatge es realitzarà per embarcacions.
L’organització es reserva l’opció de suspendre el concurs segons les condicions
climatològiques.
Cada patró obtindrà dos tiquets pel pica-pica. Qualsevol tiquet extra costarà 3€.

Competició Social de Pesca 5 estrelles
Participació: poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual
el seu patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca. El patró/na ha de tenir la llicència
federativa de pesca. El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta
d’aquesta, incorporar-se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició,
o bé pesca com a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per
separat la seva pesquera. En aquest concurs no es penalitzarà el nombre de
pescadors en cada embarcació.
Técnica: es pot utilitzar qualsevol tècnica de pesca. Només es pesaran les cinc peces
més grosses de cada patró.
Especies vàlides + talla mínima:
Totes les espècies són vàlides. Consultar les talles mínimes en el llistat adjunt.

-

Horari:
-

7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port.
8:00h: Sortida de la bocana. Inici del concurs de pesca.
13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port.
13:30h: Inici del pesatge.
14:00h: Pica pica.

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants)
Notes:
-

Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge.
No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h.
Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada.
El passatge es realitzarà per patrons.
Aquest concurs pot anar relacionat amb la Regata Lluna Plena de la Secció de
Vela.
En cas que no es pugui celebrar al Juliol es recuperarà al darrer concurs de la
temporada.
Cada patró obtindrà dos tiquets pel pica-pica. Qualsevol tiquet extra costarà 3€.

Competició Social de Pesca Infantil i Juvenil
Participació: poden participar tots els menors d’edat que siguin coneguts o familiars
dels patrons de la secció de pesca del Club Nàutic Premià. Cada patró serà el
responsable dels menors que tingui a la barca i podrà ajudar-se d’altres adults que
poden estar a bord. Hi haurà una inscripció de pagament prèvia per cobrir les despeses
del concurs. El concurs es realitzarà sempre que hi hagi un mínim de 7 participants en
cada categoria. S’establiran dues categories:
-

Categoria Infantil: menors de 12 anys
Categoria Juvenil: de 12 a 18 anys

Técnica: són vàlides totes les tècniques de pesca (fons, curricà, jigging, etc.). Es limita
la zona de pesca a 50m de profunditat, així com la zona que engloba des de la riera
d’Argentona fins la riera d’Alella.
Especies vàlides + talla mínima:
Totes les espècies són vàlides. Consultar les talles mínimes en el llistat adjunt.

-

Horari:

-

8:00h: convocatòria.
9:00h: sortida de bocana.
12:00h: entrada per bocana.
13:00h: pesatge amb explicació de les espècies pescades
14:00h: entrega de premis i pica-pica.

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants)
Notes:
-

Els adults no poden pescar.
Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge.
No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 9:00h.
El passatge es realitzarà per pescadors i pescadores.
Segons les condicions climatològiques aquest concurs pot ser anul·lat.
Tots els participants tindran premi i no hi haurà classificació final!

Competició Social de Pesca del Llorito i Tacó
Participació: poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual
el seu patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca. El patró/na ha de tenir la llicència
federativa de pesca. El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta
d’aquesta, incorporar-se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició,
o bé pesca com a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per
separat la seva pesquera. No hi ha límit de participants en una embarcació però
només pot haver un màxim de 4 canyes en acció (a l’aigua) per embarcació.
Técnica: Només es poden utilitzar un màxim de 4 canyes per embarcació i com a
màxim tres hams per línia. Es pot pescar amb embarcació a la deriva o fondejat. Es pot
utilitzar tota mena d’esquer natural o artificial.
Especies vàlides + talla mínima:
Llorito: 14 cm
Tacó: 14 cm

-

Horari:
-

7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port.
8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.
13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port.
13:30h: Inici del pesatge.
14:00h: Pica-pica.

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants)
Notes:
-

Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge.
S’ha de retornar a l’aigua tota aquella espècie que no entri al concurs.
No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h.
Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada.
El passatge es realitzarà per embarcacions.
Durant el Pica-pica s’anomenaran els guanyadors del concurs i es farà oficial la
classificació.
Cada patró obtindrà dos tiquets pel pica-pica. Qualsevol tiquet extra costarà 3€.

Competició Social de pesca al curricà
Participació: poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual
el seu patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca. El patró/na ha de tenir la llicència
federativa de pesca. El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta
d’aquesta, incorporar-se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició,
o bé pesca com a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per
separat la seva pesquera. En aquest concurs no es penalitzarà el nombre de
pescadors en cada embarcació.
Técnica: només és vàlida la pesca al curricà. No és vàlid ni el jigging ni el bromeig.
Especies vàlides + talla mínima:
-

Sorell: 20 cm
Verat: 20 cm
Biso: 20 cm

- bacoreta: 30 cm
- llampuga: 40 cm
- bonítol: 30 cm

- peix llimona: 25 cm
- Melva: 30 cm
- Alatxa: 11 cm

Horari:
-

7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port.
8:00h: Sortida de la bocana. Inici del concurs de pesca.
13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port.
13:30h: Inici del pesatge.
14:00h: Pica pica.

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants)
Notes:
-

Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge.
No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h.
Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada.
El passatge es realitzarà per patrons.
En cas que no es pugui celebrar al Juliol es recuperarà al darrer concurs de la
temporada.
Cada patró obtindrà dos tiquets pel pica-pica. Qualsevol tiquet extra costarà 3€.

Competició Social de pesca de fons
Participació: poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual
el seu patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca. El patró/na ha de tenir la llicència
federativa de pesca. El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta
d’aquesta, incorporar-se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició,
o bé pesca com a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per
separat la seva pesquera. Cada patró pot anar acompanyat d’un tripulant, que es
recomana tingui la llicència federativa de pesca. Si participen més de dues persones
per embarcació es dividirà el pes entre els tripulants i es multiplicarà per dos.
Técnica: respectant la normativa de la FCPEC, cada pescador pot portar un màxim de
dues canyes i com a màxim tres hams per línia. Es pot pescar amb embarcació a la
deriva o fondejat. Es pot utilitzar tota mena d’esquer natural. No es poden utilitzar
esquers artificials.
Especies vàlides + talla mínima:
Són vàlides totes les espècies exceptuant els cefalòpodes i el peix blau.
Consultar les talles mínimes al llistat adjunt.

-

Horari:
-

7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port.
8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.
13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port.
13:30h: Inici del pesatge.
14:00h: Pica-pica.

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants)
Notes:
-

Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge.
S’ha de retornar a l’aigua tota aquella espècie que no entri al concurs.
No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h.
Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada.
El passatge es realitzarà per embarcacions.
Durant el Pica-pica s’anomenaran els guanyadors del concurs i es farà oficial la
classificació.
Cada patró obtindrà dos tiquets pel pica-pica. Qualsevol tiquet extra costarà 3€.

