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CAMPIONAT DE CATALUNYA de MAR COSTA LLIGA CLUBS CORCHEO
2014
Per accedir als links en blau procedir de la següent manera: tecla ctrl + botó esquerre del ratolí i clic

MODALITAT MAR COSTA
CATEGORIA CORCHEO
DATA 05/07/2014 (Dissabte)
MUNICIPI Port (Tarragona)
ESCENARI Escollera de Levante (zona exterior)
ESPORTIU
PARTICIPACIÓ ABSOLUT
PREU 300 €. Per equip (5) / S'abonarà en efectiu, en la reunió prèvia al sorteig del Campionat.
INSCRIPCIÓ
DATES El perío de d'inscipció finalitzarà el dia 04/07/2014 a les 17:00 h..
INSCRIPCIÓ
Les inscripcions es faran obligatòriament via Online a través del Club La Lanzada de
Viladecans, en aquesta adreça web http://www.ceplalanzada.com/corcheo-clubs-2014
NOTA IMPORTANT: Exclusivament s'acceptaran inscripcions realitzades com s'indica
anteriorment.
E-mail d’informació : ceplalanzada@ceplalanzada.com
E-mail Eduardo M. : edumg@telefonica.net
REQUISITS Tots els esportistes, hauran d'estar en possessió de la llicència de pesca i llicència
federativa de competició 2014.
El Club també ha d'estar al corrent de pagament de totes les quotes amb la Federació
Catalana.

CONCENTRACIÓ Concentració: dissabte 05/07/2014 a les 08:00 h.
•
•

Port de Tarragona
Parking comandancia de Marina puerto de Tarragona.

HORARI / 1 ª mànega: 10:30 A 13:30 H.
MÀNEGAS 2 ª mànega: 16:00 a 19:00 H.
SORTEIG I
PESADA

•

•

Port de Tarragona
Parking comandancia de Marina puerto de Tarragona.

PREMIS Trofeu Campió/na de Catalunya
Trofeu Sub-Campió/na de Catalunya
Trofeu Tercer/a classificat/da de Catalunya
Trofeu a la peça de major pes

ES CLASSIQUEN Els equips classificats per al proper Campionat d'Espanya, es decidirà en la reunió abans del
sorteig de llocs i segons els equips inscrits.
NORMATIVA Material esportiu.
1. Canyes. - A la Subespecialitat de Corcheo s'autoritza una sola canya en acció de pesca
(amb rodet) en acció de pesca es pot tenir altres canyes de reserva muntades sense l'ham.
La longitud màxima de la canya serà de 8 m., Muntada.
2. Lastres. (Pesos). - En les Competicions de Corcheo, el llast mai ha de tocar fons; el seu
pes, discrecional, serà proporcionat en relació al flotador.
3. Esquers / Engodos. - De lliure elecció pels esportistes.
En aquesta Competició, és obligatori l'ús de nansa o pica que permeti mantenir vives les
captures fins a la seva devolució a l'aigua després de la pesada pel control / Jutge.
Aquest campionat es regirà per Captura i Solta, per tant una vegada revisades les captures
pel Jutge, aquest procedirà al pesatge de les espècies vàlides i vives.
A l'entrada al lloc de pesca, i abans de l’inici de la proba, s'autoritza llançar per mesurar
profunditat, a condició que l'ham estigui desproveït d'engreix.
Al senyal de "fi de prova" és obligatori el cessament immediat de l'acció de pesca, havent
de retirar les canyes i l'acció de pesca, recollint normalment l'aparell, i sense tenir temps
per treballar cap captura.
Es podran tenir canyes muntades (Proveïdes amb Ham).
Serà motiu de desqualificació de la fase, la permanència en els rings de pesca de persones
alienes a la competició.
Els rings de pesca estaran degudament senyalitzats i un cop estiguin ocupats pel
esportistes, només es permetrà l'accés a les persones autoritzades per l'Organització.

Serà motiu de desqualificació de la fase, la manipulació de les peces obtingudes, prèvia
supervisió del jutge de la prova.
A efectes de la pesada seran vàlides totes les peces que superin la mida mínima
determinada per a cada espècie i vives. Per totes les espècies no relacionades a la fulla de
mides que es subministrarà, s´extableix una mida mínima de 11 cm.
És obligació del esportistes deixar la zona de peca assignada completament neta.
Està prohibit la utilització ni tinença de cap tipus de producte químic o elements olorosos,
considerats com il legals o antireglamentaris com per exemple: matèries atraients,
feromones, sent motiu de desqualificació de la fase.
L'abandonament de la prova sense autorització del Control o jutge de la competició, tindrà
la consideració de falta molt greu.

NOTA La classificació final serà vàlida una hora després d'estar exposada.
Les relamacions i/o impugnacions, s´hauran de reatlizar per escrit i depositar una fiança
per valor de 10 llicèncias federatives de competició.
La inscripció al campionat, implica el coneixement i acceptació de les presents bases i
Reglament Intern 2013. -> ENLLAÇ AL REGLAMENT
L´Organització, per qüestions tècniques, de climatología, etc., es reserva el cavi dels horaris
establerts així com els escenaris esportius.
ALTRE NOTA: La profunditat y el fons és variable i rocoso.
INFORMACIÓ
Esquers aconsellables: discrecional.
Espècies: Lisa, Vidriada, Esparrallón, Obladas, Salpa, Burret….

MIDA mínima de les captures
Àrea de Mar-Costa
CASTELLÀ

CATALÀ

CM

CASTELLÀ

CATALÀ

CM

CASTELLÀ

CATALÀ

AGUJA

AGULLA

25 DORADA

ORADA

20 PEZ BALLESTA

PEIX BALLESTA

ALIGOTE

BESUC BLANC

17 ESTORNINO

BIS

18 PEZ ESPADA

EMPERADOR

ANGUILA

ANGUILA

30 GALLO

BRUIXA

15 RAPE

RAP

ARAÑA

ARAÑA BLANCA

15 GATO

MUSSOLA

60 RASPALLON

ESPARRAL

BACALADILLA

MAIRE

15 HERRERA

MABRE

20 RAYA R.CORTO

RAJADA R.CORTO

BESUGO

BESUC D.L.PIGA

33 JAPUTA

CASTANYOLA

16 RAYA R.LARGO

RAJADA R.LLARG

BOGA

BOGA

11 JUREL

SORELL

15 RONCADOR

RONCADOR

BRECA

PAGELL

15 LENGUADO

LLENGUADO

20 RUBIO

LLUERNA

BURRO

BURRET

12 LIRIO

LLETJA

40 SALEMA

SALPA

CABALLA

VERAT

18 LISA

LLISA

16 SALMONETE

MOLL/ROGER

CABRACHO

ESCORPORA

15 LUBINA

LLOBARRO

25 SARGO REAL

SARG REIAL

CAPELLAN

MOLLERA

11 MELVA

MELVA/BALDUFA

25 SARGO

SARGO

CHERNA

DOT

45 MERLUZA

LLUÇ

20 MOJARRA

VARIADA

CHOPA

CANTERA

15 MERO

MERO

45 SARGO PICUDO

MORRUDA

CHUCLA

XUCLA

12 OBLADA

OBLADA

15 SERPIENTE

SERP DE MAR

CONGRIO

CONGRE

60 PARGO

PAGRE

18 SERRANO

VACA SERRANA

DENTON

DENTOL

30 PEDAS

TACO

12 TORDO

TORD

DONCELLA

JULIOLA

12

( excepte error i / o omissió ).
F.C.P.E. i C. Àrea de Mar Costa
Eduardo Martínez Gonzalo
Móvil 609 10 90 29
Email edumg@telefonica.net
Barcelona, 13/06/2014.
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