
       

TROFEO JOAN ORTS 2021 

TROFEU JOAN ORTS 
CAMPIONAT SOCIAL DE PESCA COSTANERA 

 
 
 
 

BASES DEL CONCURS 

 

1.- Jornades de pesca: 

S'han establert les següents jornades de pesca: 

1a jornada dissabte 2 d'octubre 

2a jornada dissabte 16 d'octubre 

3a jornada dissabte 23 d'octubre. 

A efectes de classificació es comptabilitzaran les captures de les 3 jornades de pesca disputades sense opció a 

descart. 

En cas de mal temps i que el jurat decideixi no donar sortida, la jornada de pesca quedarà anul·lada i no es 

traspassarà a una altra jornada si no hi ha marge de possibilitat consensuada pels participants. 

 

2.- Captures: 

Totes les peces capturades seran comptabilitzades unitàriament, però a efectes de classificació prevaldrà el 

pes de la totalitat de les peces. 

 Individualment, s'atorgarà un premi a la captura de més pes de les 3 jornades de pesca disputades. 

S'acceptarà en el punt de pes qualsevol captura a partir de 500 grams. 

Es prega que qualsevol captura de tonyina vermella sigui retornada a la mar com més aviat millor. 

 

3.- Horari Costa: 

Es donarà la sortida a les 08: 00h mitjançant un senyal acústic. 

L'hora límit d'arribada a la bocana del port serà a les 13: 00h 

 

4.- Penalitzacions: 

Retard entre 0 a 15 minuts de l'hora: 25% penalització de el pes de les captures. 

Retard entre 15 a 30 minuts de l'hora: 50% penalització del pes de captures. 

Retard superior a 30 minuts: 100% penalització de les captures. 

 

5.- Premis: 

S'atorgarà el premi a el primer, segon i tercer classificats segons la suma del pes de les captures obtingudes. 

S'atorgarà premi a la peça major capturada. 
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6.- Pesatge: 

El control de pes de les captures el realitzarà el personal de marineria de el Club. 

 

7.- Aperitiu de final de jornada per als participants: 

Finalitzades les dues primeres jornades de pesca dels dies 2 i 16 d'octubre, en el control de pes situat al porxo 

del Club Jove, s'oferirà un aperitiu a tots els participants del campionat. 

 

8.- Comunicació entre participants: 

Es recomana, en el cas de comunicació entre les embarcacions participants, l'ús d'un Canal VHF de poc trànsit, 

per exemple, el canal 72, i si és possible en les converses evitar indicar el nom de les embarcacions que 

emeten o reben. 

 

9.- Inscripcions: 

Cadascun dels patrons aportarà la quantitat de 50 € en concepte d'inscripció. 

 

10.- Lliurament de premis: 

Finalitzada l'última jornada de pesca del dia 23 d'octubre i definida la classificació, es realitzarà el lliurament de 

trofeus durant la festa del marmitako SOCIAL, previst per a aquest migdia. 

Per a aquest esdeveniment queden convidats el patró i un acompanyant de cadascuna de les embarcacions 

participants. 

 

11.- Annexos: 

És responsabilitat de cada patró, la seguretat de tota la tripulació de l'embarcació, a més de disposar dels 

permisos de pesca corresponents. 


