NORMATIVA SECCIÓ DE PESCA 2021
1.

NORMES GENERALS

1.1 La Secció de Pesca del Club Nàutic Vilanova, d’ara endavant la Secció, està formada
per un grup de persones que tenen com a principal objectiu el de gaudir de la
pesca i compartir experiències amb companys i amics.
1.2 Podran participar de les activitats de la Secció tots els socis, fills de socis i totes les
persones que tingui el seu vaixell dins de les instal·lacions del Club Nàutic Vilanova.
1.3 Per ser considerat membre de la Secció, s’ haurà d’omplir el full d’inscripció que es
lliura a la secretaria esportiva. Tothom tindrà els mateixos drets i obligacions, excepte
el dret a vot que únicament podran exercitar-lo els socis, d’acord amb el reglament
del Club Nàutic Vilanova.
1.4 El patró serà l’únic interlocutor vàlid per qualsevol tema referent a les activitats
(classificació, reunions, premis i responsabilitats)
1.5 El calendari de sortides anual estarà penjat a la web del Club: www.cnvilanova.cat
1.6 Cada any es programarà un calendari de concursos. Aquest calendari es comunicarà
a tots els membres de la Secció a través de correu electrònic i cartellera exposada en
el TOA del Club, situat a Capitania.
1.7 La Secció podrà utilitzar aplicacions mòbils, tipus whatsapp, per comunicacions
referents a les seves activitats.
1.8 Cada patró que s’inscrigui a les activitats de la secció assumeix que es responsable de
tenir en vigor tots els tràmits administratius necessaris per la pràctica d’aquest esport.
Tanmateix admet complir amb la legislació i normatives vigents, assegurances,
permisos , llicències, requisits i títols de navegació necessaris.
1.9 El Club Nàutic Vilanova, a traves de la secretaria esportiva, tramitarà aquells permisos
i llicències esportives federatives sol·licitades prèviament. ( inclòs l´ANEXE III )
1.10 La Secció podrà organitzar trobades socials o àpats pels seus membres. Aquests estan
dirigits als membres de la Secció, així com als tripulants de les embarcacions inscrites
i acompanyants respectius que vulguin participar-hi. La Inscripció es coordinarà a
través de com quedi anualment definit amb el delegat.
a. ( Socials 2021 – Whatsapp OFICIAL PESCA – Tancament dijous 12:00 A.M ).
b. Sopar final de temporada – A través de pagament directe al restaurant.
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1.11 La comissió de pesca estarà formada pel delegat i tres companys de la secció. Les
seves funcions seran les de vetllar per la bona marxa de les sortides i la de dictaminar
sobre tot allò que no es trobi a la normativa, reclamacions, incidències, etc. Les
decisions seran per majoria i en cas d’empat el vot de qualitat del delegat decidiria.
Les seves decisions seran definitives.
1.12 Cada any, la secció de pesca proposarà a la junta directiva el delegat de pesca
corresponent, que serà triat per els membres de la secció.
1.13 Si es detectessin actituds antiesportives, obstruccionistes, i que en definitiva,
entorpeixen la bona marxa de la secció, aquest comitè proposarà l’expulsió del
causant o causants de tals actes, mitjançant la convocatòria d’una assemblea
extraordinària en la que farien falta els dos terços dels vots del assistents per poder
aprovar l’expulsió de la secció. La votació seria secreta i sense l’ Assistència de la
persona o persones implicades. Tanmateix es compartirà la resolució amb la junta
directiva per tal de que s’apliqui, si escau, la norma especifica al efecte dels estatuts
del Club Nàutic Vilanova.
2.

PROGRAMA DELS CONCURSOS

2.1. Horaris.
2.1.1 Amb caràcter general de 8:00 fins les 13:00 hores.
2.1.2 El concurs del Calamar que serà de 17:00 fins les 22:00 hores.
2.1.3 El concurs del Besuc que serà de 18:00 fins les 23:00 hores.
2.1.4 L’inici dels concursos es donarà pel per el canal 69 .
2.2. Full de Sortida
2.2.1 Tots els patrons hauran de signar un full de sortida.
2.2.2 Els fulls de sortida estaran a disposició dels patrons en la zona del Club anomenada
“Estació de França”
2.3 Signatura del Full de Sortida
2.3.1 Amb caràcter general de 07:15 fins les 07:45 hores.
2.3.2 El concurs del Calamar que serà de 16:15 fins les 16:45 hores.
2.3.3 El concurs del Besuc que serà de 17:15 fins les 17:45 hores.
2.4 Si un vaixell vol sortir més tard de l’hora anunciada ho podrà fer avisant per radio al
delegat de tal circumstància.
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2.5 En el full de sortida haurà de figurar el nom i número de tripulants en cada
embarcació.
2.6 Els velers que participin als concursos podran sortir 10 min abans per bocana, sempre
que s’avisi al delegat per el canal 69.

2.7 Nombre de canyes per embarcació. Hi haurà un màxim de 4 canyes per
embarcació, independentment de les persones que vagin a bord. S’entén per canya
qualsevol estri que serveixi per pescar.
3.

PESADA

3.1 La pesada es realitzarà 15 minuts més tard de l´hora màxima d´entrada per bocana,
als 15 min es farà sonar una senyal acústica , les embarcacions que arribin a la pesada
entre els 15 min i els 30 min posteriors tindran una penalització del 50 % , si arriba
passat els 30 min quedarà automàticament desqualificada. Més tard dels 30 min no
es farà cap pesada.
3.2 Les reclamacions o queixes sobre la pesada s’hauran de dirigir al delegat de Pesca.
Totes les reclamacions s’hauran de resoldre el mateix dia abans de tancar la pesada.
3.3 Els pesatges sempre es realitzaran en la zona exterior del anomenat “Xiringuito”.
3.4 En cas d’empat de dos o més embarcacions es consideraran guanyadores totes.
3.5 En cas d’averia d’una embarcació, aquesta contactarà immediatament amb el delegat,
indicant si precisa ajuda, la quantitat de peixos que porta i si fos possible el pes
aproximat. Serà obligatori adjuntar foto de les captures. En aquest casos, el Delegat
podrà acceptar la pesada fora del temps establert. Igual tracte tindria el remolcador
si fos un company que participa en el concurs.

4.

SEGURETAT

4.1 Situacions de meteorologia adversa:
4.1.1 Si el dia de la sortida la meteorologia no acompanyés, es farà una votació entre els
assistents. Si arriba als dos terços es farà lo que dictamini la majoria. Si no s’arribés,
decidiria el delegat.
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4.1.2 Si en algun cas s’ajornés una sortida aquesta passaria al dissabte pròxim i si tampoc
fos possible quedaria definitivament sospesa.
4.1.3 Si durant el transcurs de la sortida s’hagués de suspendre la proba per causes
diverses, haurà d’haver transcorregut el 50% del temps total perquè la jornada sigui
vàlida. La decisió la prendrà el delegat, amb les consultes prèvies que consideri
oportunes
4.1.4 S’estableix com a referència el sistema d’alarmes de la Generalitat de Catalunya,
Meteocat, de forma que si a 24 hores de la celebració de la prova, s´anuncien
condicions

meteorològiques

adverses

(temporal),

la

prova

quedaria

automàticament aplaçada per a la setmana següent. El club a través de la secretaria
esportiva informaria als membres de la secció de la previsió de temporal per tal de
no haver d’assistir al matí següent i decidir l´ajornament.
5.

RECLAMACIONS

5.1 Totes les reclamacions sobre puntuacions hauran de ser presentades per escrit fins 3
dies a partir de la publicació de la puntuació de cada concurs a través de l’oficina
esportiva (oficinaesportiva@cnvilanova.cat) , i estaran resoltes com a màxim 7 dies
desprès de la seva presentació.
5.2 Es

crea un comitè per resoldre tots els temes derivats de l’aplicació d’aquesta

normativa, com per exemple: reclamacions, canvi horaris, etc. Estarà composat pels
companys (a validar prèviament) Les seves decisions seran per majoria i en cas
d’empat decidirà el vot de qualitat el delegat de la secció. Les seves decisions seran
definitives.
6.

ZONES DE PESCA

6.1 Es decideix per majoria, i donat que d’aquesta forma s’estableix un criteri d’equitat
entre les diferents tipologies d’embarcacions dels membres de la secció de pesca.
6.2 Les zones de pesca seran lliures, dins del radi de 12 milles nàutiques al voltant del
Club Nàutic Vilanova.
7.

PUNTUACIÓ

7.1 Hi hauran 2 classificacions: Una per Peça Gran, i una altra per Pes Global.
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 1er.Classificat

100 punts

 Resta Classificats

Proporció de Pes amb 2 decimals.
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7.2 En el cas de que un patró decideixi sortir a pescar en un altre embarcació que no sigui
la seva, haurà de comunicar-ho abans de la sortida. En tal cas els punts s’assignarien
a la embarcació que ell designes ( el que figuri en la signatura del full de sortida del
dia ) Si dos patrons que normalment van junts, decideixen sortir a la vegada en dues
embarcacions diferents se’ls puntuarà individualment.
8.

COEFICIENTS. QUANTITATS I MIDES

8.1 Hi haurà un màxim de 4 canyes per embarcació i els següents coeficients :
 1 ó 2 tripulants

coeficient 100%

 3 ó mes tripulants

coeficient 75 %

8.2 Per incentivar la participació, hi haurà una bonificació de 15 punts per a tots els
patrons que prenguin la sortida, i també en cada prova amb 10 punts addicionals per
els participants que es presentin al pesatge. ( Amb les signatures corresponents de
sortida i pesatge )
Per a dubtes addicionals, sobre mesures i ordenació, es remetrà la consulta a la GENCAT:
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/pe_pesca_aquicultura/pe04_especies_calador_
mediterrani/documents/fitxers_estatics/imprestallesminimes.pdf
Així mateix, per dubtes sobre la normativa vigent es remetrà la consulta a:
http://www.fcpeic.cat/
Periòdicament, desprès de cada sortida , s’exposarà al TOA la classificació i puntuació de
les sortides.
8.3 Sortides de Pesca Fons
8.3.1 Està permès l’ús de carret elèctric
8.3.2 No puntuen els cefalòpodes
8.4 Sortides 3 tintes
8.4.1 Son vàlids la sèpia, el calamar i el pop (pop més de 1 kg)
8.4.2 En cada concurs es podrà canviar la varietat de peça de gran.
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8.5 Sortides de Pesca Lliure (excepte curricà)
8.5.1 La sortida de pesca lliure es considerarà pesca de fons, per tant esta prohibit
practicar el curricà, però si que es podran practicar d’altres tècniques de pesca (
jigging, pesca de fons, spinning,... )
8.5.2 En el concurs de pesca lliure NO ES COMPUTEN LES SEGÜENTS ESPECIES:
Aranyes – Sípies – Calamars –Pops, donat que ja n’hi ha d’altres concursos
específics per a aquestes especies.
8.5.3 Les captures podran utilitzar-se com a esquer.
8.5.4 Estan permesos tota classe de carrets, inclosos els elèctrics.
8.6

Concursos infantils/juvenils i/o dones

8.6.1 Donat que aquesta trobada té com a esperit fonamental gaudir del mar amb les
dones i els infants no serà una prova puntuable en la general.
8.6.2 Es preveu fer una prova en embarcació, sempre i quan les condicions del temps
siguin favorables. En cas que fossin desfavorables es realitzaria des del pantalà
13.
9.

PREMIS I BONIFICACIONS

9.1 Hi ha programats els següents premis:





1 premi per peça major en cada sortida. (que no coincideixi amb cap dels 3 premis per
pes)
3 premis per pes en cada sortida.
10 premis per els 10 primers classificats en la classificació global per pes i 1 per el primer
classificat per peça gran global.
Recordatori per tots els participants al final de la temporada que hagin participat com a
mínim al 50 % de les proves.

9.2 Al finalitzar la pesada de cada prova es farà entrega del premis.
9.3 En el sopar de final de temporada es repartiran els premis corresponents a la
classificació global.
9.4 Els premis dels concursos infantils/juvenils i/o femenins i de concursos realitzats amb
altres Clubs (Open), s’entregaran el mateix dia.
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10. BONIFICACIONS ADICIONALS
Participants en + 50% Proves socials : (Mínim 5 concursos: Sortida+Pesada)


Suspensió GRATUITA de l´embarcació amb el TRAVEL del CNVilanova . Socis.



Revisió GRATUITA dels EXTINTORS Obligatoris de l´embarcació, A través de l´empresa
col·laboradora de la secció ...................... ( Angel Font )

Participants en + 80% Proves socials: (Mínim 8 concursos: Sortida + Pesada)
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Llicència Federativa GRATUITA del patró de l´Embarcació per a l´any següent.

