Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Área de Carpfishing

SELECTIU CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ALT NIVELL

CATEGORIA ABSOLUTA
Especialitat: Carpfishing.
Modalitat: Única, per duos.
HORARI:
A les 15:00 del divendres concentració i sorteig al bar restaurant del poliesportiu de Riba
Roja d’Ebre, 15:15 sortida cap els pescants, 17:00 inici de la prova. Diumenge a les 12:00
final de la proba.
Pesatge:
Divendres: de 20:00 a 22:00 hores
Dissabte : de 08:00 a 10:00 y de 20:00 a 22:00 hores
Diumenge: de 08:00 a 10:00 hores
Diumenge: a les 12:00 pesatge final de campionat
Es podrà fer un pesatge addicional en cas de tindre un exemplar que superi els 20kg o la
integritat del peix estigui en perill. En cada pesatge hi hauran de ser present com a mínim un
control i un pescador del pescant del costat que haurà de confirmar que el pesatge esta
correcte.
Normativa
 La distancia entre pesquers serà de 20m com mínim.
 Es podrà sondejar nomes entrar en el pescant es a dir a partir de les 15:15 del divendres. El
encebat nomes es podrà fer a partir de la senyal acústica del inici de la prova es a dir a
partir de les 17:00 del divendres.
 El selectiu estarà dividit en dos sectors sector A zona barbacoes y sector B zona espigons.
 Els pesquers seran per dues pescadors amb el seu equip (trípodes, refugis, estris...)
 Pes mínim 1,500 Kg. Tant de barb com carpa.
 Sacs de retenció : Un mínim de 8 per duo. (sols es permetrà 1 peix per sac, llevat que
l'organització indiqui una altra cosa).
 Moqueta de recepció : mides mínimes , 90x70 cm.
 Salabre (sacadera) : 90 cm d’amplada mínim.
 Obligatori l’ús de material de cura específic per la carpa.
 Les llavors, obligatòriament que estiguin completament cuites, no semi cuites o
crues.
 Des de les 21:00 hores fins a les 08:00 hores es prohibeix encebar les aigües. Dins d’aquest
horari nomes es podrà fer servir el cobra per un encebat de manteniment llençant sempre de
un boilie en un boilie.
 Els pescadors no podran abandonar el seu pescant sense permís dels controladors, en el cas
que ho hagi de fer serà per una durada màxima d’una hora i haurà de treure les canyes del
aigua.
 L’ organització es guarda el dret de la eliminació de qualsevol pescador que no compleixi
algunes de les normes aquí exposades o de les que marca la federació espanyola per la
modalitat.
Classificació final





Classificació per pes final i numero de captures (en cas de empat de pes).
En cas de realització de mes de un selectiu, se farà una classificació provisional en cada
selectiu, y una classificació general final del selectiu, com a mínim passaran a la final les
quatre primeres parelles classificades. Cada un dels selectius tindran consideració de
“selectius eliminatoris” a una màniga.
Per tot allò no recollit en aquestes bases, qualsevol decisió serà atesa d’acord amb el
Reglament de Competicions de CarpFishing de la Federació Espanyola de Pesca.

Per poder participar en aquesta competició, és imprescindible tenir la llicència
federativa de competició d’alt nivell de l’any 2017.

Enric Bellet Puig
Delegat de Carpfishing de Catalunya
Tel: 617 38 78 43
www.fcpeic.cat

e-mail: enric@ilercarp.com

