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CAMPIONATO SELECTIVO
AUGA DOCE 2018 - 2º DÍA
ESCENARIO :
DATA :
HORA :
CONCENTRACION :

Encoro de Belesar (Portomarin - Lugo)
26 de Agosto de 2018
7:30 horas - A.M.
No escenario (ver plano adxunto)

Normas xerais.- Este Campionato desenvolverase con arreglo ó Regulamento
de Competicións da Federación Española de Pesca e conforme ás normas
vixentes en materia de pesca que rixen na Comunidade Autónoma de Galicia.
Normativa particular.- O escenario estará dividido en sectores, os cales estarán
constituidos por postos de 10 metros aproximadamente, que serán adxudicados
ós participantes mediante sorteo. A competición constará de 2 mangas neste
2º día, e os deportistas trocarán posto en cada unha delas.

PROGRAMA
08,00 – 1º sinal.- Entrada ós postos, montaxe do material e probado de calados
09,50 – 2º “
Cebado intensivo.
10,00 – 3º “
Inicio da acción de pesca (1ª manga).
12,55 – 4º “
Sinal de faltan 5 minutos.
13,00 – 5º “
Final da manga.

Unha vez rematada a acción de pesca, o deportista, fixese ou non capturas,
permanecerá no seu posto de pesca sen manipular as capturas agardando a
que os membros da organización realicen a pesaxe. As capturas voltarán ó
redello unha vez pesadas e este será introducido na auga. A continuación o
deportista actuará como testigo na pesaxe do seguinte participante. Ó remate
da pesaxe do sector, os membros da organización darán a orde de voltar os
peixes do redello á auga
Para non ter que gardar e transportar o material, o xantar (picnic) terá lugar no
escenario da competición.
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14,00 -1ª sinal- Entrada ós postos, colocación do material e proba de calados
15,50 -2º “
Cebado intensivo.
16,00 -3º “
Inicio da acción de pesca (2ª manga).
18,55 -4º “
Sinal de faltan 5 minutos.
19,00 -5ª “
Final da proba.
Repetirase o sistema de pesaxe da 1ª manga
MATERIAL. –Unha cana en acción de pesca con ou sen carrete, podendo ter
montadas ou non as que precise (en reserva). A lonxitude máxima da cana
será de 13 metros.
ENGODO. – Inspeccionarase o seu volumen. Permítese un máximo de 17 litros
de engodo listo para empregarse (mollado e tamizado) sen compactar nin dar
forma en bolas. Tamén se permiten 2 litros de asticot por manga, podendo
empregarse este último para cebar as aguas.

Art. 25.5 do Regulamento de competicións. Está totalmente prohibido botar
calquer 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.
Tódolos participantes deberán formalizar a súa inscrición e confirmar a súa
participación antes do martes 21 de Agosto de 2018 ás 24:00 horas.

Asdo. José Manuel Fernández Rodríguez
Pte. Comité de Auga Doce
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BELESAR - SITUACIÓN DO ESCENARIO:

