PESCA

FOTO SUB / APNEA

(Competició de fotografia de peixos a pulmó lliure)
2ª Prova selectiva del Campionat Catalunya 2005 – fotografia analògica i digital

TROFEU CLUB NÀUTIC LLANÇÀ
14 de maig del 2005

Organitza: Club Nàutic Llançà
à Comissari general de la prova: Carles Ferràndez (+34 629080399)
à Ajudants administració i control: Carmen Álvarez
à Jurats Puntuació: David Gelada, Jordi Casadevall, Mikel Zabala
à Biòleg identificació peixos: Dr. Mikel Zabala
Informació de l’activitat:
à Pre-inscripció obligatòria per correu electrònic o fax 4 dies d’antelació a la prova
à Concentració i lliurament rodets: Oficines del Club Nàutic Llançà de 08:45 a 09:30
à Durada competició: de 09:00 a 14:00
à Zona de fotografia: Platja Garbet / Badia de Cap Ras (Cap de Lladró fins Punta de Cap Ras)
à Zona de reserva: La rovellada, ó dissabte 21/05/2005
à Lliurament rodets a l’organització Club Nàutic Llançà i gravació digital: A partir de les 13:00 fins a les
15:00
à Pica - pica per als participants i organització, i repartiment de trofeus del 2004 a l’edifici del Club
Nàutic Llançà a partir de les 15:00.
à 19/05/05 Lliurament de diapositives als participants
à 07/06/05 Puntuació del jurat
à La data repartiment trofeus 2005 es comunicarà oportunament
Trofeus:
à 1er i 2on classificats fotografia analògica
à 1er classificat fotografia digital
Normes generals
(veure reglament vigent de FECDAS )
Documentació que cal informar a la pre-inscripció i aportar el dia de la prova al recollir els rodets:
à Llicencia Federativa 2005
à Llicencia de Pesca de Generalitat de Catalunya
à Certificat metge oficial en cas de Llicencia de Pesca valida per mes d’un anyà Domicili postal / telèfons – fix i mòbil / correu electrònic qui en tingui
à Puntuen: 30
peixos (per fotògrafs digital amb peixos repetits, solament puntua el primer fotografiat de
l’espècie)

à Fotos de peixos enters (no tallats pel fotògraf), permesos peixos amagats o “tallats” pel medi marí
à Prohibit romandre a distancia excessiva de la boia o planxa
Col·laboren:
à Per ordre alfabètic: Ajuntament de Llançà, Centre d’activitats subaquàtiques Costa Brava, CMAS,
Consell Català de l’Esport, FEDAS, FECDAS.
El comissari podrà nomenar un comissari de seguretat amb llicència vigent de tècnic de la FECDAS.

Port de Llançà - Moll Jordi Canal, s/n. – 17490 Llançà
Telf.: +34 972380710 – Fax: +34 972380706
club@cnllanca.com – www.cnllanca.com

