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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:   
Són obligatòries, gratuïtes i obertes a tothom. Inclou la inscripció a la trobada i l’amarrador a l’Escala. La inscripció es 
farà a través de la web (http://www.nauticescala.com/ca/pesca/open/2020---marc.php) o al tel 972 77 69 49 abans del dia 
18 de juliol a las 12hores. Tots els participants hauran de tenir la Llicència de Pesca i l’assegurança pertinent. 
 
El patrocinador - Nautivela, cedirà l’ús d'una embarcació per poder utilitzar-la durant la trobada. Requisits Titulació 
nàutica, tornar-la amb el dipòsit ple i 30 euros de neteja final. Al sorteig només podrà participar-hi una persona per 
equip. El sorteig es farà a partir de dimecres vespre un cop tancades les inscripcions. 

 
Si no disposes de la llicencia de pesca de la Generalitat, sol·licita-la aquí:https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/3587_Llicencia-de-pesca-recreativa-de-superficie?category=747ad042-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 
 
Si no disposes de l’assegurança, sol·licita-la aquí:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflhW6tWHJyJi1LFWy9NKDNmz4UX6e7kcQlS7yJwmdr79t2AA/viewfor
m 
 
ARTS DE PESCA: 
Es podrà pescar amb totes les modalitats que es vulgui, sempre i quan siguin legals d’acord amb la normativa vigent de 
pesca esportiva. Queda exclosa  la pesca amb carrets elèctrics.  

 
ESPÈCIES ACCEPTADES: 
S’acceptaran totes les espècies conegudes amb un màxim de dos captures per cada espècie. S’exclou la captura de 
cefalòpodes, peixos lluna i les espècies en veda.  
 
TALLES MÍNIMES :  Consultar annexe Nº1 
 
ZONA DE PESCA: La zona està descrit a l’Annex 2. 
 
CERTIFICACIÓ DE CAPTURES I PESADES 
En acabar el concurs i dins del termini establert les embarcacions es dirigiran a la zona de pesades, situada davant de 
Marineria del Club. 
 
CONTROL DE SORTIDA.  
Totes les embarcacions estaran obligades a passar pel control de sortida per recollir copia d’aquestes bases i de la 
galleda oficial (amb el dorsal d’identificació). També es comunicarà per radio 71 VHF.  
 
JORNADA DE PESCA                      

 7:00 h - Esmorzar i reunió de patrons.  Lloc: Moll d’Espera 
 7:30 h - Sortida  bocana Port de l’Escala. 
 Finalització 13:00 h esplanada Moll d’Espera  
 A les 14 h. Lliurament de guardons i sorteig de material 

 
PUNTUACIÓ 
El primer classificat serà el que acumuli la puntuació més gran obtinguda  de la suma de totes les peces presentades 
calculat de la següent manera i corregit amb els coeficients que detallarem més endavant.  
Només es poden presentar dos peixos de cada espècie. En aquest cas, es considera espècie completa i es multiplicarà el 
pes total d’aquestes espècies per el número d’espècies completes aconseguit. En aquesta xifra es sumarà el pes dels 
peixos de les espècies incompletes, donant la puntuació total provisional. 
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Exemple:  
Espècies completes: 2 serrans de 100 g + 2 sorells de 200 gr + 2 pagells de 400 gr = 1.400 gr  X 3 (Nº Espècies completes) 
=4.200 punts. 
Espècies incompletes: 1 espet 850gr + 1 escórpora 550 g = 1.400 punts.  
TOTAL PUNTUACIÓ PROVISIONAL: 4.200 + 1.400 = 5.600 Punts 
 
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 
establerts.  
 
Coeficient regulador per embarcació: 

 Embarcacions  1  pescador, multiplicaran el pes  total   x 1.70 
 Embarcacions  2 pescadors, multiplicaran el pes total    x 1.50 
 Embarcacions   3  pescadors, multiplicaran el pes total  x 1.40 
 Embarcacions  4   pescadors, multiplicaran el pes total  x 1.30 
 Embarcacions  5  pescadors, multiplicaran el pes total   x 1.25 
 Embarcacions +6  pescadors, multiplicaran el pes total x 1.00 

Un cop aplicats aquests coeficients a la puntuació total provisional s’obtindrà la puntuació total definitiva. 
 
En cas d’empat entre 2 o més embarcacions, guanyarà el que hagi completat més espècies (2 peces),  en cas de segon 
empat guanyarà la peça més grossa. 
 
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 – Lliga Nautivela Beneteau  Els patrons que  hagin participat com a mínim a 4 dels 6 concursos 
previstos (o 3 de 5 en el cas que un concurs quedi suspès per mal temps, o altres causes) participaran en el sorteig (que 
realitzaran durant el lliurament de guardons de l'últim concurs de la lliga ) d'un premi especial gentilesa de Nautivela-
Beneteau. 
 
PENALITZACIONS PER ARRIBADA FORA D’HORA A PORT 
Penalització per retard entrada a port entre 13h-13’15 h - 25 % punts.13’15h-13’30h  -50 % punts, + 13’30 h no es tenen en 
compte les captures. 
 
ANULACIÓ PER CONDICIONS METEOROLOGIQUES EXTREMES. 

1) Fins a 24 hores abans del concurs. L’Organització ho comunicarà mitjançant un comunicat 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,  
aquests podran suspendre o ajornar el concurs per motius meteorològics. 
 

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. 
 
INFORMACIÓ:  
Oficina de concurs:  esport@nauticescala.com–972776949 
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ANNEX 1 - TALLES MÍNIMES 

 
LA RESTA DE PEIXOS 11 CM 

 
 

 
 
 
 

METODE DE MESURA 
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ANNEX 2 - ZONA DE PESCA 
Al tractar-se d’una trobada de pescadors, s’acorda no pescar dins de la zona del Parc Natural de 
les Illes Medes, Montgri i Baix Ter. (àmbit marí). De la punta del “Trenca braços” direcció EST fins a 
50 metros de fons i fins a la boia exterior de les Illes Medes. 

 
POSICIÓ DEL LÍMIT DE ZONA 

 

 
 
 

 

 


