
Nom Data Horari Pesada Activitat social

Pagell  17 de febrer de 8 a 13 hores  de 13 a 13,15 hores Aperitiu

Pagell  10 de març de 8 a 13 hores  de 13 a 13,15 hores Aperitiu

Aranya  14 d'abril de 8 a 13 hores  de 13 a 13,15 hores Aperitiu

Lliure  19 de maig de 8 a 13 hores  de 13 a 13,15 hores Aperitiu

Beneficència  9 de juny de 8 a 13 hores  de 13 a 13,15 hores Aperitiu

Llorito i tacó  14 de juliol de 8 a 13 hores  de 13 a 13,15 hores Aperitiu

Llorito i tacó  28 de juliol de 8 a 13 hores  de 13 a 13,15 hores Aperitiu

Curri  15 de setembre de 8 a 13 hores  de 13 a 13,15 hores Aperitiu

Curri  6 d'octubre de 8 a 13 hores  de 13 a 13,15 hores Aperitiu

Sípia i calamar 27 d'octubre de 8 a 13 hores  de 13 a 13,15 hores Aperitiu

Sípia i calamar  17 de novembre de 8 a 13 hores  de 13 a 13,15 hores Aperitiu

Punts aprovats a la reunió del 23 de desembre de 2017

 - Les puntuacions de les categories de Captures i Pes total es calcularan dividint el resultat

obtingut per cada embarcació pel nombre de tripulants.

En cas de ser un sol tripulant es dividirà per 1,25.

 - La NO participació a la sortida de Beneficència serà penalitzada amb 10 punts extres.

 - A les sortides de Sípia i Calamar no puntuaran els pops.

A les sortides de Pagell la talla mínima de les peces serà de 20 cm.

A les sortides de Curri la talla mínima de les peces serà de 30 cm.

 - Per calcular el resultat final de l'any cada embarcació podrà eliminar la pitjor puntuació.

 - Per poder participar en l'aperitiu que es fa després de cada sortida, s'haurà d'haver participat 

a la sortida

 - En cas de fer-se les 11 sortides programades, per poder accedir a premis ( regals, invitació al sopar, ...)

s'haurà de ser soci del Club i haver participat a un mínim de 8 sortides.

En cas de fer-se menys de 11 sortides aquest mínim es modificarà de forma proporcional.

                   Calendari de sortides 2018

                    Pesca esportiva


