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CONCURS DE PESCA 
“Trofeu Ajuntament de Llançà” 

 
 

A N U N C I 

 
1. La data fixada per a la celebració del Concurs de pesca "Trofeu 

Ajuntament de Llançà", és el dissabte  4 d’agost del 2018.  
 

2. La modalitat serà de pesca lliure per equips a bord d'embarcacions. 
 

3. Els equips estaran integrats per un vaixell i un màxim de 4 participants, 
no està permesa la participació de pescadors professionals.  

 

4. Les modalitats de pesca seran a preferència dels concursants, però 
sempre des de l'embarcació, podent utilitzar quatre arts per embarcació 
- indistintament de quin/s sigui/n el/s que s'utilitzi/n- dels següents tipus: 
canya de pescar, curricà, i/o volantí (aquest amb un màxim de quatre 
hams). Queda prohibida la modalitat de palangre.   

 

5. La zona de pesca serà la delimitada pel límit del semicercle format per 
un radi de 12 milles a comptar des del port de Llançà.   

 

6. De la zona indicada en el punt anterior queden excloses la zona 
corresponent al àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus i les 
aigües territorials franceses dins les que a efectes del present concurs 
resta prohibida tant la pesca com la navegació i el fondeig.   

 

7. Les classificacions es faran atenent els següents criteris: 
 

Categoria A El major nombre d’espècies capturades 
Categoria B La peça de major pes 
Categoria C La peça de major llargada 

 

De cada categoria hi haurà trofeu pels tres primers classificats. Un equip 
participant no podrà obtenir més d'un premi. 

 

8. L'Organització donarà la sortida a partir de les 08:00 h., donant-se per 
acabada la prova a les 13:00 h., moment en el que les embarcacions 
hauran d'estar amarrades a les instal·lacions portuàries del Club Nàutic 
Llançà.  
 

9. El concurs quedarà suspès si no es reuneixen un mínim nombre d'equips 
participants, prèviament estipulat per l'Organització.   

 

10. Les peces capturades passaran a ser propietat del Club Nàutic Llançà, 
que les donarà a una Entitat de caràcter benèficosocial. 

 

11. La decisió de prendre la sortida, ateses les condicions meteorològiques 
o altres causes, correspondrà a l'Organització i tres representants elegits 
pels concursants. En cas de no arribar a acord, l'última decisió serà 
presa per l'Organització.  

 

12. És obligatori estar en possessió de la corresponent llicència de pesca, i 
demés documentació reglamentària per a la realització de la pràctica a 
realitzar.    

 

13. La pesca no es podrà practicar a distàncies inferiors a 200 metres de 
platges o d'instal·lacions portuàries.   

 

14. La normativa aplicable en quan a procediment a observar per a la 
inscripció, sortides i entrades, normes, penalitzacions i demés, seran les 
detallades en les corresponents instruccions del concurs i demés que 
l'Organització pugui dictar, sigui quina sigui la forma de divulgació de les 
mateixes. 

 

Com a complement de les bases detallades en l'anunci del concurs, aquest 
es regirà per les següents  
 
 

 

I N S T R U C C I O N S 

 
Es procedirà a la desqualificació d'ambdós equips, en els supòsits de rebre o 
donar ajut a una altra embarcació sense prèvia comunicació i autorització de 
l'Organització. També es desqualificaran les embarcacions que "prenguin 
terra" durant el concurs, sense prèvia autorització. 
 

No s'acceptaran reclamacions. 
 

L'Organització es reserva el dret de procedir al reconeixement de les 
embarcacions abans, durant, o una vegada finalitzat el concurs. 
 

Els equips interessats en participar s'hauran d'inscriure i, en cas d’existir, 
liquidar els drets corresponents a les oficines del Club Nàutic Llançà 
 

Hora de sortida: Està prevista per a les 08:00. El patró de cada embarcació 
participant haurà de personar-se en el control establert a l'efecte, com a  molt 
tard, 5 minuts abans de l'hora fixada per a la sortida. 
 

Hora d'arribada: Està prevista per a les 13:00. En aquest moment les 
embarcacions hauran d'estar amarrades en les instal·lacions portuàries del 
Club Nàutic Llançà. El patró de cada embarcació participant haurà de 
personar-se en el control establert a l'efecte en el moment de l'arribada, i 
sempre abans de les 13:00 hores. 
 

Els controls seran efectuats per un membre de l'Organització situat, si el 
temps ho permet, en el martell del contradic nord (sota la balisa verda del 
port), o alternativament sota la grua. 
 

Les captures seran lliurades a l'Organització en el control d'arribada. 
 

Penalitzacions: De 0 a 15 minuts de retard en l'hora d'arribada: -15% sobre 
qualsevol de les bases de cada categoria, per a retards superiors s'aplicarà 
proporcionalment la penalització esmentada. En cas que un equip prevegi 
retard en la seva arribada per haver de remolcar una embarcació avariada, 
ho haurà de comunicar per ràdio a l'Organització per tal que aquesta ho pugui 
comprovar, no aplicant-se en aquest supòsit la penalització objecte d'aquest 
apartat. 
 

Reunió d'equips: Els equips participants es podran reunir amb l'Organització 
a la Seu Social del Club, a partir de les 07:00 h. del dia de la prova. En aquesta 
reunió, i mentre es pren un petit desdejuni, es concretaran els detalls 
organitzatius de la prova. 
 
 
 

 

C A T E G O R I E S 
 
El Club Nàutic Llançà, que des de fa anys és membre adherit a l’Associació 
Catalana per a una Pesca Responsable, volent fer un pas més en l’objectiu 
de la protecció del medi marí, ha decidit canviar les categories premiades en 
el concurs de pesca, eliminant la categoria que fins a l’any 2014 premiava la 
major captura en pes per una de nova: “El major nombre d’espècies 
capturades”. 
 

És evident que totes les espècies no presenten la mateixa dificultat per a la 
seva captura, algunes són més fàcils de pescar que altres, i per capturar-ne 
d’altres cal recórrer una major distància. És per això que la puntuació serà la 
resultant de la suma aritmètica dels punts aconseguits per les especies 
capturades, d’acord amb el nombre d’exemplars de cada espècie i els punts 
per cada exemplar, segons la taula que figura al dors d’aquest document. 
 

Es mantenen les altres dues categories del concurs, amb els mateixos criteris 
establerts en edicions anteriors, és a dir, “La peça de major pes” i “La peça 
de major llargada”. 
 
 
 
 
 

 

I N S C R I P C I O N S  
 
La inscripció serà obligatòria i gratuïta, i haurà de ser realitzada omplint el 
formulari accessible des de la pàgina web del club. Aquesta donarà dret a 
participar en el concurs i a prendre part en el desdejuni previ al mateix. 
 
 

Data límit: 29 de juliol del 2018 
 
 

Excepcionalment, el Club podrà admetre inscripcions fora de termini. 
 
 

El Club Nàutic Llançà es reserva el dret de modificar i inclusiu suspendre total o parcialment els actes 
programats amb motiu d’aquesta activitat. 
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