
CLUB NÀUTIC GARRAF 

DIUMENGE 17 DE SETEMBRE de 2017    
 

CONCURS DE PESCA INFANTIL 
 

 RESPONSABILITATS 

L’organització no es fa responsable dels incidents, accidents o averia que es produeixin abans, durant i després de 
la celebració del Concurs, tant en terra com al mar. Cada participant serà responsable de sí mateix i de la seva 
seguretat sent el propietari o patró el responsable de l’embarcació i la seva tripulació. 

Serà responsabilitat dels patrons el tenir correctament documentada l’embarcació i disposar de la titulació 
pertinent. Serà d’aplicació totes les normes i reglamentacions de la legislació vigent en quant a pesca esportiva i 
d’oci. 

 INSCRIPCIONS 

Els Drets d’inscripció del Concurs serà de 10€ per participant. Data límit d’inscripció el 16 de Septiembre a les 
18h. 

El preu per els acompanyants que vulguin participar del dinar es de 10€. 

Es un concurs obert, poden participar totes les embarcacions que es vulguin apuntar, amb un màxim de tres nois 
participants i tres adults. 

El vaixells que no tinguin base al Port de Garraf, tindran l’amarrament gratuït la nit del 15 al 18 de Setembre. 

 INSTRUCCIONS 

El concurs començarà a partir de les 08:30 hores fins a les 13:30 hores, que serà l'hora màxima d'entrada a port. 
Les embarcacions participants podran entrar al Port de Garraf, abans per qualsevol necessitat. L'inici del pesatge 
de les captures s'iniciarà a les 14:00 hores a la zona de les barbacoes del CN Garraf. 

Si per causa d’averia o força major no es pogués complir l’horari d’entrada, s’haurà de comunicar amb el Comitè 
Organitzador, per radio per a sol·licitar una ampliació de temps. 

El canal de comunicacions serà el 69. 

Queden convocats tots els patrons i concursants a les 8:00 hores del dia del concurs per donar les últimes 
instruccions davant de la Vitrina de Trofeus del CN Garraf. 

Després del pesatge de les captures, es realitzarà un dinar a la zona de barbacoes del Club, consistent en Paella 
o Pasta. 

 CANYES, CARRETS I LÍNIES 

La pesca es farà obligatòriament amb canyes i carrets, fent servir tècniques de pesca esportiva. 

 ESQUERS I CIMBELLS 

Es pot fer servir qualsevol esquer, natural o artificial o cimbells. Les captures es podran fer servir com esquer. 

 ZONA DE PESCA 

La sortida es farà des de Port Garraf, essent a partir de 500 metres de la Bocana fins els 30 metres del CN Garraf, 
la zona de pesca. 

 TAMANY MÍNIM 

Seran vàlids tots el peixos, amb les excepcions establertes per llei. 



 

 SISTEMA DE PUNTUACIÓ I PREMIS 

Per aquest concurs: 

1. Primer, segon i tercer per el pes total de les captures. 

- En cas d'empat, desempatarà el número total de les captures. 

2. Primer, segon i tercer per número d’espècies. 

3. Primer, segon i tercer a la peça més gran. 

 SEGURETAT 

Tots el nens participants tindran que portar la armilla de seguretat, si no es te el club podrà prestar-les, si es 
necessiten caldrà demanar-les abans al club. 

 RECLAMACIONS 

Qualsevol anomalia en una de les embarcacions participants en la prova detectada per un/s altre/s participant/s, 
haurà de comunicar-se per escrit a l'organització abans que finalitzi el pesatge de les captures. L'organització 
podrà convocar a les dues parts alhora o per separat per escoltar les versions i prendre una decisió. La decisió de 
l'organització serà inapel·lable. 

Una vegada publicades les puntuacions, transcorreguts 30 minuts i si no hi ha objeccions sobre aquest tema, es 
consideraran definitives. 

PER A MAS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS PRÈVIES, ESTÀ A LA SEVA SU DISPOSICIÓ LA 
SECRETARIA DEL CLUB, TEL. 93 632 00 13 / FAX 93 632 01 26 / esports@clubnauticgarraf.com 

mailto:vela@clubnauticgarraf.com

