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CAMPIONATO AUTONÓMICO
EMBARCACIÓN FONDEADA
XUVENIL
2 –JULIO – 2017

Esta competición desenvolverase conforme ó regulamento da F.G. P. e conforme ás
normas vixentes en materia de pesca que rexen na Comunidade Autónoma de Galicia
para esta modalidade.
Características Técnicas do Escenario
Haberá varios posibles escenarios. Segundo o vento e o mar que atopemos na mañá
da competición o Comité decidirá en cal se pesca.

PROGRAMA :
7,45 Horas: Concentración de pescadores na Lonxa de Finisterre
8,00 Horas: Sorteo de embarcacións
8,30 Horas: Saída cara o escenario da competición
9,00 Horas: Comezo da manga
12,00 Horas: Fin da manga
12,30 Horas: Pesaxe
13,00 Horas: Avituallamiento, entrega de trofeos e fin campeonato

(Estes horarios poderan ser modificados por circunstancias climatoloxicas)
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BASES
XURADO: A súa composición nominal darase a coñecer, despois de feito o sorteo.
MANGAS: A Competición desenvolverase nunha única manga de 3 horas.
SORTEO: A distribución dos deportistas nas distintas embarcacións resolverase por
sorteo dirixido.
CONTROIS: A función de controis farana os patróns, que vixiarán o cumprimento das
normas da competición e informarán ao Xuiz do seu incumprimento.
CAPTURAS: As pezas presentadas á pesaxe, inferiores en 1 cm. á medida mínima
legal establecida pola Conselleria de Pesca, serán penalizadas descontando o seu
peso do total obtido.
Non serán admitidas como válidas as seguintes especies: muxo, congro e xarda .
CEBO: Sera subministrado polo Comité e constará de tres caixas de coreano.
REGULAMENTO: Serán de aplicación as reflectidas no Regulamento de competición
da FEPYC.
PARTICIPANTES: Non terá coste de inscrición. Deberán comunicar a súa
participación antes do día 27-6-2017 ás doce da noite.

Según acordo asembleario é obrigatorio o uso do chaleco salvavidas en acción
de pesca. Cada deportista terá que aportar o seu.

D. Victor Serantes Chantada
Pte. do Comité de Embarcación Fondeada
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AUTORIZACIÓN

PARA

A

REALIZACION

E

O

USO

DE

FOTOS

A lei de Protección de Datos obríganos a dispoñer de autorización paterna/materna
para publicar as fotos dos menores e por iso solicitamos o seu consentimento para
realizar e publicar imaxes nas cales apareza o seu fillo/a, mentres realiza distintas
actividades.
A publicación é unicamente para uso divulgativo, respectando en todo momento o
dereito á honra, á intimidade persoal e á propia imaxe dos deportistas.
Eu,
D/Dña.__________________________________________con
D.N.I.______________
como
pai,
nai
e/ou
titor/a
legal
do
deportista_____________________________________
dou o meu consentimento e autorización ao antedito para a súa participación no
Campionato de pesca.

En
Firma do pai, nai e/ou titor/a legal

a_____de___________de

_______

