XXXVI JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS DE GANDIA

COMPETICIÓ DE PESCA PER ALS CENTRES ESCOLARS
NORMA 1ª. Normes generals.
L’activitat d’esports per als centres escolars tindrà caràcter per Equips i
Individual.
La Jornada de PESCA serà per Equips i Individual.
NORMA 2ª. Data.
S’estableixen com a data per a la realització d’aquesta activitats el dissabte
5 de MAIG de 2018.
Es poden realitzar alguna data més degut a circumstanciés de la
competició.
NORMA 3ª. Lloc.
El CLUB DE PESCA DE GANDIA es desenvolupament tota de l’activitat.
NORMA 4ª. Horari.
El horari serà de 9:00 a 12:30. Es deurà estar 15 minuts abans.
NORMA 4ª. Inscripció.
La inscripció es realitzarà a traves dels centres educatius.
El termini d’inscripció serà fins al 30 d’abril de 2018.
El centre deurà realitzat la inscripció en PROGRAMA INFORMATIC JOCSE,
COMPETICIÓ DEL ESPORT DE PESCA. INSCRIPCIÓ AMB EL DNI O NIA DEL
XIQUET/A.
Inscripció dels equips mixtes. Categories:
Aleví 2006
Infantil 2005- 2004
Cadet 2003 – 2002
Els equips deuran de estar inscrits en l’oficina dels jocs esportius. El
número de jugadors per a cada equip serà 5 participants.
La inscripció tindrà un representant del centre que deurà de ser la persona
responsable respecte a la organització.
NORMA 5ª. Aspectes Reglamentaris.
Tots els xiquets/tes inscrits/tes hauran de participar en la categoria que
estan inscrits.
Totes les entitats podran demanar sessions d’entrenament i heu deuran de
sol·licitar per escrit al correu electrònic patriclubpescagandia.org i telèfon 96284
0292 adreçat a Patrícia.
5.1. Desenvolupament de l’activitat.
LA COMPETICIÓ DE PESCA SERÀ LLIURE.
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S’entregarà una caixa de cus, 1 quilo de farina i un paquet de engodo per a
cada participant.
Es pot peixcar amb carret o carro valencià i els membre de l’equip es
podran ajudar a la hora de salobrar el peix.
Al puntuació del peix serà un punt per gram.
Les pesqueres que s’utilitzen per a la competició seran degudament
senyalitzades.
Al finalitzar la prova es realitzarà el pesatge del peix, per cada pescador i
equip.
El CLUB DE PESCA DE GANDIA serà el encarregat de la transparència de la
competició.
NORMA 6ª. CLASSIFICACIÓ
L’acabar la competició i després del pesatge tindrà lloc la classificació
L’Activitat de PESCA te dos classificacions una individual i una per equips.
- Una classificació general individual amb medalles per als 10 primers.
- Una classificació per equips inscrits amb l’entrega de trofeus i medalles
per als 3 primers equips guanyadors.

NORMA 7ª. Disposició Final
Qualsevol aspecte que no queda delimitat en aquesta normativa serà
l’organització de la oficina dels jocs esportius i el CLUB DE PESCA GANDIA qui
decidirà la millor solució.
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