NORMATIVA CONCURS
“BARRACUDA TOUR 2017”
29 I 30 d’abril 2017
Tots els participants estan obligats a l’ acceptació i compliment de l’ordre ministerial
de la direcció general de pesca marítima, reguladora de la Pesca Recreativa Vigent
INSCRIPCIONS:
Son gratuïtes, obligatòries i obertes a tothom.
La inscripció es farà a través de la web (www.nauticescala.com) o al tel 972 77 00 16 abans del dia 27 d’abril a las 12
hores. Tots els participants hauran de tenir la Llicència de Pesca al dia.
CLASSIFICACIÓ I PREMIS
- 1er. Premi al vaixell amb el màxim nombre de punts.
- 2on. Premi al vaixell amb el màxim nombre de punts, després del primer classificat
- 3er. Premi al vaixell amb el màxim nombre de punts, després del segon classificat
- Premi especial al participant que capturi la peça més grossa.
Premi Especial: Participació al Barracuda Tour – Gran final que es celebrarà a la ciutat de Port du Crouesty - Arzon –
França, de l’17 al 20 de maig de 2017 amb totes les despeses pagades (menys el desplaçament). El guanyador sortirà
del patró millor classificat contant el concurs del 4 de març de 2017 i el del 29 i 30 d’abril de 2017. En el cas que aquest
renuncií, el premi passaria al segon classificat, i així consecutivament. També s’oferirà un premi especial a la
primera embarcació de la marca Benetau.
TRIPULACIONS.
La quantitat màxima de concursants que formin l’equip i que poden embarcar en un vaixell, tal com el número de
canyes per pescador, serà l’estipulat per l’autoritat competent en cada cas. Per tant no hi ha mínims ni màxims
establers.
CONTROL DE SORTIDA.
Totes les embarcacions estaran obligades a passar pel control de sortida al
moll de MARINERIA, per recollir copia d’aquestes bases i la galleda oficial
(amb el dorsal d’identificació). Per les embarcacions que tinguin previst sortir
més tard, hauran de contactar amb el mariner de guàrdia (a marineria) o bé
trucar al 972 77 00 16, per tal de recollir la galleda i las bases. Si una
embarcació es presenta al control de pesades sense la galleda oficial es
considerarà No Participant al concurs (NP).
La sortida oficial serà entre una boia de color vermell i el far verd de la bocana
del port (veure esquema) a l’hora indicada en el programa. El procediment serà
el següent:

•

Senyal atenció des del Far Verd amb hissant un màstil amb bandera verda 60 segons per la sortida

•

Senyal sortida des del Far Verd amb arriant un màstil amb bandera verda

També es comunicarà per radio 71 VHF. Qualsevol embarcació que creui la línia
imaginaria entre la boia i el far de color verd abans del senyal de sortida, podrà ser
penalitzat per l’organització i requerit a que torni a realitzar la sortida .
ZONA DE PESCA
La zona de pesca quedarà delimitada per la costa de l’Escala, una linea imaginaria
situada a 42º07’32” E.
LLOC DE PESADA DE LES CAPTURES
Les embarcacions que hagin de descarregar captures per a la seva pesada, es
dirigiran de dret al moll de Marineria, on lliuraran les captures dins la galleda oficial, al jutge de pesades. Tot seguit es
dirigiran al seu lloc habitual d’amarratge i deixaran lliure la zona de descàrrega. Els participants que no tinguin
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amarratge propi al club Nàutic s’els n’hi assignarà un. Per agilitar les pesades, agrairíem que abans de la descàrrega,
cada embarcació fes una tria de les captures que no entren per talla.
ESPÈCIES ACCEPTADES
PAGELLS , BESUCS i PAGRES. (Talles Mínimes 18 cm) – No s’accepta el Besuc de la piga o Calet
Nota; Les medicions dels peixos es faran des de la boca fins el vèrtex de la cua.

FOMENTEM LA PESCA RESPONSABLE . SI US PLAU ALLIBEREU ELS PEIXOS INFERIORS AQUESTA MIDA.
MOLTES GRÀCIES
JORNADA DE PESCA
Dissabte - 29/4/2017
•
16.00h. Proves lliures d’embarcacions a Nautivela Days
•
17.00 h. Demostració i accessoris de pesca a Nautivela Days
•
18.00 h. Conferencia: Novetats del Projecte Sèpia i aperitiu a la Sala de Juntes
Diumenge - 30/4/2017
•
6.45h. Punt de trobada
•
7.00h. Reunió de patrons - Cafè, entrega del pícnic i control de sortida.
•
7.15h. Embarcament
•
7.45h. Sortida des del mar entre balissa i bocana del port
•
13.00h. Hora màxima d'arribada a port i pesades. (moll d'espera)
•
13.15h. Hora Oficial de Pesades (al moll de marineria)
•
14.00h. Dinar “Nautivela Benetau”
•
15.00h a 17.00h. Prova i test d'embarcacions noves
•
18.00h. Lliurament de guardons i sorteig de material
•
19.00h. Concert de jazz a a Nautivela Days
PUNTUACIÓ
La unitat de mesura seleccionada per l’organització serà el "Gram", cada gram puntuarà un punt. Es a dir, una captura
que pesi 1.520 grams puntuarà 1.520 punts. La puntuació total del equip es dividirà per 2. Si en l’equip hi ha més de 2
tripulants aquesta es dividirà pel número total de tripulants.
PENALITZACIONS PER ARRIBADA FORA D’HORA A PORT
L’hora oficial d’arrivada a port seran les 13h, entre 0 i 15 minuts més tard del temps oficial, penalització del 25% sobre la
puntuació, més tard de 15 minuts, penalització del 100% i desqualificació de l’equip.
ANULACIÓ PER CONDICIONS METEOROLOGIQUES EXTREMES.
1) Fins a 24 hores abans del concurs. L’Organització ho comunicarà mitjançant un comunicat “sms” als
participants inscrits fins el moment és per això que demanem que la inscripció es faci amb prou antelació per
estar informat de les modificacions del programa.
2) Fins a 15 minuts abans del control de sortida. En el cas que l’organització no ho hagi ajornat amb anterioritat, i
els participants considerin que les condicions no son aptes per la pesca, aquests podran suspendre el concurs
per motius meteorològics. En cas d’haver d’aplicar aquesta segona opció, es farà una votació a Marineria, 15
minuts abans de l’hora de sortida. Si el 80 % dels patrons inscrits i presents en aquesta reunió ho consideren
oportú, es suspendrà automàticament el concurs.
RECLAMACIONS
Qualsevol participant que tingui intenció de realitzar una reclamació ho haurà d’indicar al jutge (o bé organitzador) del
concurs ABANS DEL LLIURAMENT de GUARDONS, indicant el motiu i contra qui realitza la reclamació.
L’organització es reserva el dret de modificar el present document.
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