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CAMPIONATO SELECTIVO
EMBARCACIÓN FONDEADA
08 – setembro – 2019
A Coruña
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 dous 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 no Club O PUNTAL
8,00 Horas: Sorteo de embarcacións
8,30 Horas: Saída cara o escenario da competición
9,00 Horas: Comezo da 1ª manga
12,00 Horas: Fin da 1ª manga
12,30 Horas: Pexase
13,00 Horas: Entrega da bolsa de avituallamento e saída cara o escenario
da Competición.
14,00 Horas: Comezo da 2ª manga
17,00 Horas: Fin da 2ª manga
17,30 Horas: Pexase entrega de trofeos e fin campionato

(Estes horarios poderán ser modificados por circunstancias climatolóxicas)

BASES
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XURADO: A súa composición nominal darase a coñecer, despois de feito o sorteo.
MANGAS: A Competición desenvolverase en dúas mangas de 3 horas de duración
cada unha. As mangas poderán acurtarse ou suspenderse por motivos de seguridade.
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 Xuíz do seu incumprimento. Os patróns son a
máxima autoridade na embarcación e poderán desembarcar inmediatamente a quen
entendan que pon en perigo a seguridade ou o normal desenvolvemento da proba.
CAPTURAS: As pezas presentadas á pexase, inferiores en 1 cm. á medida mínima
legal establecida pola Consellería de Pesca, serán penalizadas descontando o seu
peso do total obtido.
Non serán admitidas como válidas as seguintes especies: muxo, congro e xarda.
CEBO: Será igual para tódolos participantes, e constará de 6 caixas de coreano e 200
grs. de lagostino por manga. O prezo total do cebo para as dúas mangas é de 30
euros, os cales se pagarán no momento de facelo sorteo.
REGULAMENTO: Para as ausencias aplicarse o Regulamento disciplinario da FGP.
En canto ao resto das normas, serán de aplicación as reflectidas no regulamento de
competición da FEPYC.
PARTICIPANTES: En Asemblea Xeral da FGPeC acordouse que os participantes en
competicións de Embarcación Fondeada pagarían unha participación de 20 € por
deportista. Eses cartos terán que serlles entregados aos patróns antes do embarque.
As inscricións cómpre facelas ao correo delegadocoruna@fgpesca.org e a data linde
para facelo é o 2 de setembro de 2019. Os deportistas con dereito a participación son
os que figuran no anexo I destas bases. Calquera inscrición feita por outro medio, a
outro correo ou fóra de prazo, non será tida en conta.
Para participar cómpre ter licenza administrativa e federativa en vigor. Tódolos
participantes deberán de traer chalecos salvavidas, que mentres estean embarcados
en ningún caso se poderán quitar. Quitarse o chaleco salvavidas mentres se estea a
bordo será motivo de expulsión inmediata do campionato.
Poñer en perigo a súa propia seguridade, a seguridade dos demais deportistas,
entorpecer ou alterar o normal desenvolvemento da proba, significa a expulsión
inmediata da mesma e elevarase acta ao Comité de Disciplina ou Xuíz Único de
Competición.
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Os tres primeiros clasificados, xunto co campión autonómico formarán a Selección
Galega para o vindeiro campionato nacional da especialidade, no caso de que Galicia
asista. Descenderán os seis últimos clasificados.
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.

ANEXO I
-

DANIEL FERNÁNDEZ PIDAL
JUAN C. DEL VALLE ALCÁNTARA
ALEJANDRO LÓPES VÁZQUEZ
IVÁN IGLESIAS MEJUTO
LUÍS A. TOMÉ FERNÁNDEZ
JAVIER PAZ CARBALLO
FERNANDO PIÑEIRO OUBIÑA
FRANCISCO MAREQUE LEÓN
ALBERTO ABILLEIRA IGLESIAS
BENIGNO TRONCOSO FRAGA
JOAQUÍN SEÑORÁNS LAGO
LUÍS M. FERNÁNDEZ CURRA
SAMUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
ÁNGEL RAMÓN RÍO PÉREZ
RAMÓN MÍGUENS OLIVEIRA
RAMÓN OLIVEROS YÁÑEZ
AGUSTÍN MARTÍNEZ NEGREIRA
ARTURO MARTÍNEZ VIDAL
YOHAN SAN LUÍS MARTÍNEZ
ANGEL MANUEL VEGA SEOANE
MARIO HÉCTOR GARCÍA GÓMEZ
JUANJO AMARELLE VACAS
LUÍS AGUIAR CARUAJULCA
ARKAITZ EXPÓSITO GESTO

C M DE SAN AMARO
C NÁUTICO DE ARCADE
CLUB SALMO
C MARÍTIMO OZA O PUNTAL
CLUB O CAPOTE
AS JORITAS
AS JORITAS
BARBANZA TUBERTINI
CLUB SALMO
C NÁUTICO DE ARCADE
CLUB O ISCO
CLUB O CAPOTE
PSA CITROEN
CLUB O CAPOTE
CLUB O ISCO
CORMORÁN
CLUB SALMO
C NÁUTICO DE ARCADE
LABRAX
C M DE SAN AMARO
C MARÍTIMO OZA O PUNTAL
CORMORÁN
C MARÍTIMO OZA O PUNTAL
CORMORÁN

D. RAMÓN SOUTO PÉREZ
Presidente do Comité de Embarcación Fondeada

