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XLV FESTA  DEL CALAMAR SALOU-2019

BASES

I. Podran participar tots aquells professionals o afeccionats a la pesca del calamar que ho 
desitgin.

II. L'organització del concurs no es fa responsable de l'incompliment, per part dels 
participants, de la legislació vigent en matèria d'activitats pesqueres i marítimes. En especial 
hauran de tenir en compte tot allò relatiu a la documentació i requisits exigibles a 
l’embarcació així com la documentació que faculta a la pràctica de la pesca.

La zona de pesca son les aigües interiors, de competència de la Generalitat de Catalunya, 
segons estableix la nova llei 2/2010 del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, i 
delimitades, en aquest cas entre el Cap de Salou ( del Faro) i la platja de l’Esquirol ( Riera de 
Cambrils) segons s’indica al mapa adjunt.

Les embarcacions que incompleixi’m aquests límits quedaran expulsades del concurs aquell 
dia.

III. El concurs es desenvoluparà entre els dies 25 al 30  de novembre de 2019, 
ambdós inclusius, des de les 15:15 fins la posta de sol. El temps límit de presentació en el 
control de pes, serà les 18.45 hores.

Els horaris d’inici i finalització del temps de pesca seran avisats mitjançant el llançament d’un 
coet. Aquest coet té la finalitat de recordar l’hora de començament i finalització del concurs, 
però en cap cas el fet de no escoltar-lo allibera de responsabilitat als participants. L’horari es 
establert específicament en aquest mateix punt.

IV. En cas de mal temps, l'organització es reserva el dret de suspendre la jornada de pesca.

Assumpte

Bases del concurs - FESTA DEL CALAMAR 
XLV 2019

Interessat de l'expedient

AJUNTAMENT DE SALOU

Localització de l'activitat
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V. És obligatori presentar-se al control de pes al començament de  cada jornada de pesca, 
una vegada finalitzada la jornada, novament deurà presentar-se al control de pes, fins i tot 
en el cas d'haver fet "PORRA", a fi de poder verificar que totes les embarcacions han 
arribat a port sense problemes.

VI. El sistema de puntuació serà el següent:

CALAMARS   ............. 100 Punts

En cas d'empat, es decidirà el desempat tenint en compte el nombre de calamars capturats; i 
en cas de persistir l'empat, el pes d'aquests.

VII. No està permès la pesca al curri. 

VIII. Inicialment s’estableix una única categoria, que com a màxim de 4 persones (3 
tripulant i el patró). Sí el dia de inici es presentem cinc o més embarcacions de un únic 
tripulant , es crearà una segona categoria per un sol tripulant.

Dissabte, s’obrirà el concurs als més petits. Sempre que la barca tingui suficient capacitat i la 
normativa ho permeti,  les embarcacions podran embarcar als menors de 12 anys sense que 
computi com a tripulant. Sempre sota la responsabilitat del patró i hauran de portar el 
salvavides reglamentari.  

IX. Solament és permet 4 aparells “aparejos” de pesca a cada embarcació.

X. Es repartiran trofeus al 1r, 2n i 3r, al patró de cada categoria i record commemoratiu a la 
resta de participants.

A més s'atorgarà

- Trofeu al calamar més gran (Entrega el Club Nàutic)
- Trofeu al major numero de calamars ( Entrega la Societat de Pesca de Salou)

TOTES LES RECLAMACIONS ES FARAN EN EL MOMENT DEL CONTROL DE PES.

CALAMARERA D’OR:

S'adjudicarà la CALAMARERA D'OR a aquell patró d'embarcació que hagi guanyat el concurs 
durant DOS ANYS SEGUITS O BÉ CUATRE ALTERNS, COMPTATS A PARTIR DE L'ANY 2019
INCLUSIU. Que quedi ben entès que el concursant que opti a aquest trofeu s'haurà d'haver 
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inscrit, a efectes del còmput d'anys, com a patró, amb independència de l'embarcació de què 
es tracti.

Al moment que sigui adjudicat aquest trofeu, serà anul·lat el còmput d'anys DE TOTS ELS 
PATRONS, començant el nou còmput a partir de l'any següent.

XI. Per optar al trofeu pel calamar més gran, hauran de ser els propis concursants els que 
demanin el pesatge de la peça que considerin mereixedores d'aquest guardó.

XII. En cas de disparitat d'interpretació de les presents bases, o bé per resoldre qualsevol 
situació no prevista en aquestes, l'organització es reserva el dret de RESOLUCIÓ, comunicant 
la seva decisió als afectats, abans del repartiment de guardons.

Per resoldre qualsevol tipus d'incident o conflicte produït en la jornada de pesca es 
constituirà un jurat elegit per l’organització.

Cas que l'embarcació d'un membre d'aquest tribunal es vegi implicada directament o 
indirectament en un conflicte, serà substituït en la composició de l' esmentat jurat per un 
altra persona.

XIII. La inscripció a aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents BASES.
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