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CAMPIONATO AUTONÓMICO

CORCHEO MAR
14-OUTUBRO-2018
Este Campionato convócase pola Federación Galega de Pesca e Casting, sendo
responsable da súa organización a Delegación Provincial desta Federación en A
CORUÑA, baixo a supervisión do Comité Técnico da especialidade.
A Competición rexerase polo Regulamento de Competicións de Pesca Deportiva e
Casting da FEPeC.
Lugar e Data:
Desenvolverase na BASE NAVAL MILITAR de FERROL, o dia 14 de Outubro de 2018.
Lugar de concentración:
A concentración dos participantes terá lugar no aparcamento sito no lateral da entrada
na BASE NAVAL as 8,00.

BASES
Xurado: A súa composición farase pública na reunión de Delegados para o Sorteo.
Mangas: Desenvolverase en dúas mangas de tres horas de duración cada unha delas.
Tanto o inicio como o final de cada manga será indicado con sinais adecuadas.
Capturas: Os exemplares presentados á pesaxe aos que, polo menos, lles falte un
centímetro para acadar a talla mínima legal, contarán coma penalización que será a
equivalente ao peso deses exemplares.
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Normas de Desenvolvemento
Serán validas as pezas cravadas en “fin de proba” e que extraéranse co movemento
normal. Os deportistas permanecerán no seus postos atentos a chegada dos
Controis/Xuíces para efectuar as medicións e pesaxe.
Nesta competición é obrigatorio o uso dun redello que permita manter vivas ás
capturas ata a súa pesaxe por los Xuíces/Controis. O redello terá una lonxitude
mínima de 4 metros.

Normas de Comportamento:
Unha vez nos postos, e antes do inicio da Manga, autorízanse lances de proba para
medir a profundidade do posto, sempre e cando o anzol estea desprovisto de cebo.

Material Deportivo
Canas: Nesta especialidade de Corcheo mar só se autoriza ter unha cana (con carrete)
en tarefa de pesca, podendo ter outras máis de reserva xa montadas. A lonxitude
máxima autorizada da cana é de oito metros completamente desencartada.
Lastre: Nas competicións de corcheo cómpre que o lastre non pouse no fondo, o seu
peso, segundo o arbitrio e prudencia de cadaquén, terá relación co tamaño do flotador
usado en cada momento.
Flotadores: De uso obrigatorio, fixos ou deslizantes, deberán soportar como mínimo o
peso do lastre e do cebo. A súa fixación á liña é libre.
Anzois: Non poderán ser de medida inferior a 5 mm. de anchura.
Cebos: Libre.
Engodo: Máximo 17 litros por manga
Art. 25.5 do Regulamento de competicións. Está totalmente prohibido botar calquera
tipo de lixo ou vertedura contaminante ás augas ou ó entorno. Os deportistas deberán
deixar o posto de pesca totalmente libre de lixo. A infracción a esta norma dará lugar á
descualificación do deportista.
Queda terminantemente prohibido o consumo de tabaco no transcurso de tódalas
competicións oficiais organizadas pola Federación Galega de Pesca e Casting, dende a
entrada aos postos ata o final da proba, establecéndose as correspondentes
sancións, se é o caso, para quen as incumpra.
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PROGRAMA
08,00 Acollida dos deportistas, Sorteo.
09,00 Entrada nos postos.
10,00 Inicio da Primeira Manga.
13,00 Fin da primeira Manga, Pesaxe e troco de postos.
13,30 Avituallamento.
14,00 Entrada nos postos.
15,00 Inicio segunda Manga.
18,00 Fin da segunda Manga. Pesaxe. Publicación de clasificacións e entrega de
premios.

As inscricións formalizaranse nas Delegacións provinciais.
ÚLTIMO DIA DE INSCRICIÓN: MARTES

Asdo. Gerardo Orol Castro

Presidente do Comité Mar-Costa

09-10-2018

