
 
 

NORMATIVA CONCURSOS SOCIALS RIU SEP 2020 

1. Els concursos seran independents i no hi haurà una classificació final de temporada.  

2. Es podrà pescar per parelles o de forma individual.  

3. És possible canviar de parella en cada concurs.  

4. La data límit per a la inscripció de cada social, serà el dijous anterior al concurs, a les 20:30h. 

5. La inscripció de cada social tindrà un cost de 30€ per pescador i es pagarà de la següent manera: 

1r. Es pagaran 70€ abans del primer social i 70€ abans del 11/06/2020.  

2n. A cada social es pagaran 15€ per participant.  

6. Els premis es repartiran de la següent manera: 

1r. 150€ + tiquet de 50€ 

2n. 100€ + tiquet de 50€ 

3r. 60€ + tiquet de 50€ 

4t. Peça major: Material cedit per Planeta Pesca. 

7. La quantitat dels premis en metàl·lic estarà condicionada a un mínim de 16 participants o 8 parelles. 

Si un concurs compta amb menys pescadors, la quantitat de cada premi serà una part proporcional 

en base al número de participants.  

8. El pes mínim de les captures serà de 1,5kg. 

9. És obligatori la utilització de manta receptora amb mides mínimes de 90cm x 60cm. 

10. És obligatori la utilització de desinfectant per les ferides ocasionades pel pescador al peix. 

11. Els refugis utilitzats en l’acampada seran de colors que no impactin visualment en medi. Es a dir, 

tonalitats verds o marrons. 

12. És obligatori tenir com a mínim 7 sacs de retenció per equip. 

13. Només es procedirà a un pesatge extraordinari quan els 7 sacs estiguin plens o la integritat del peix 

corri perill. 

14. La única modalitat que es practicarà serà el carpfishing i s’aplicarà la norma específica d’aquesta 

modalitat. 

15. Només es podrà pescar amb un ham per canya i aquest ha d’estar descobert, l’esquer anirà 

col·locat al hair o pel. 

16. No es podrà utilitzar cap tipus d’esquer viu (peixos, cucs, crancs, etc.). 

17. Està prohibit utilitzar vaixells encebadors i barques. 
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18. Des del moment en que finalitza el sorteig i amb l’entrada als llocs dels participants, està permès 

encebar i sondejar. Només es podran tenir dos canyes en acció de pesca a partir de la senyal 

acústica que indica el començament de la prova. A la senyal acústica del final de la prova, s’hauran 

de treure les canyes de l’aigua de forma simultània. Això vol dir que no està permès començar a 

recollir una canya, per després treure l’altre. Si no que s’han de treure totes i després ja es poden 

recollir. 

19. En cas de tenir una picada abans de la senyal de finalització de la prova, es disposarà de 15 minuts 

per poder treure el peix de l’aigua. 

20. Per la resta de la normativa s’aplicarà l’especificada de la modalitat de la federació Catalana. 


