
CAP GROS 

II CONCURS DE PESCA DEL CEFALÒPODE 

25 de novembre de 2017

Reglament

Inscripcions: seran vàlides totes les inscripcions formalitzades a La botiga del Mar o a 

Port Torredembarra fins a les 20:00h del dia 23 de novembre de 2017.

Horari i desenvolupament: 

Punt de trobada: a les 07:00h. la terrassa davant del pantalà num. 3.

A les 7:30 del dia 25 de novembre reunió de patrons a l'Aula de formació de Port 

Torredembarra, avituallament i registre de sortida. Només patrons.

A les 8:00, sortida des de la bocana de Port Torredembarra previ avís mitjançant 

senyal sonora (coet). Les embarcacions que no tinguin port base a Torredembarra, 

podran disposar d’amarratge gratuït a Port Torredembarra durant una setmana abans i 

després de l’esdeveniment. Seran desqualificades les embarcacions que efectuïn la 

sortida abans de la senyal.

A les 13:00h es donarà per finalitzat el concurs i les embarcacions hauran de presentar 

la pesca  al punt de pesatge prèvia senyal sonora (coet). El retard en l’hora d’arribada al 

punt de pesatge suposarà la desqualificació.

A les 14:00 es celebrarà el dinar i l'entrega de trofeus al Restaurant Pic nic Port. Si els 

participants porten acompanyants per al dinar ho hauran de comunicar en el moment de 

fer la inscripció. El preu del tiquet de dinar per als acompanyants serà de 15€.

Zona de pesca: la zona de pesca serà de lliure designació per part dels patrons.

Entrega i pesatge de captures: la hora límit per fer l’entrega de captures serà les 

13:00h. del rellotge del jutge al punt de pesatge previ avís mitjançant senyal sonora 

(coet).

El pesatge s’efectuarà pel personal de l’Organització, podent ser supervisat pels 

interessats i havent de signar els patrons la conformitat.



Puntuació:

- Calamar: 300 punts per peça.

- Sèpia: 200 punts per peça.

- El nombre total de peces capturades es divideix pel nombre de tripulants de la 

embarcació i aquest mitjà serà el que donarà la embarcació guanyadora.

- Els concursants de pesca des de caiac puntuaran a banda.

Premis: 

L’entrega de trofeus tindrà lloc al Restaurant Pic nic Port a les 13:30h.

El nombre total de peces capturades es dividirà pel nombre de tripulants de l'embarcació
i aquest promig ens donarà l'embarcació guanyadora.

L’entrega de trofeus tindrà lloc al Restaurant Pic nic Port a les 14:30h.

1 er. Premi al vaixell amb el màxim nombre de punts.

2 on. Premi al vaixell amb el màxim nombre de punts.

3 er. Premi al vaixell amb el màxim nombre de punts. 

1 er. Premi al caiac amb màxim nombre de punts.

Premi al campió de la Lliga de pesca El Codolar.

PREMI ESPECIAL - Premi especial al participant que capturi la peça més grossa.

Modalitat de pesca: 

Deriva.

Només es permetran dues canyes per llicència.

Jurat:

Personal de Port Torredembarra.

Representants de la Federació Catalana de Pesca.

Torredembarra, novembre de 2017.
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