
XXII CONCURSO DE PESCA DO RIBEIRO
XUNTANZA PESCOS GALEGOS

RIBADAVIA - DOMINGO 1 DE XULLO DE 2.018

PROGRAMA
08,00 h. Concentración participantes e entrega de dorsais no Restaurante “A QUINZA”.
09,00 h. Inicio da competición.
13,00 h. Final da competición.
13,30 h. Reconto e pesada das pezas pilladas no Restaurante “A QUINZA”.
14,00 h. Xantar de irmandade no Restaurante “A QUINZA”.
16,00 h. Entrega de trofeos e agasallos e clausura.

ESCENARIOS DE PESCA
Zonas libres dos ríos Avia e Miño ao seu paso pola comarca do Ribeiro.

BASES
a) Para participar é necesario ter en vigor a licencia de pesca fluvial de Galicia e a licencia federativa 
de competición. A A.D. Natural como entidade organizadora do evento ofrece a posibilidade de 
tramitar a licencia federativa a aqueles que non a teñan se o solicitan antes do día 22 de Xuño.
b) Na categoría de HOMES haberá dúas modalidades de pesca: TROITA e CIPRÍNIDOS 
AUTÓCTONOS (Peixe-Boga).
c) Na categoría de DONAS todas as pezas pilladas válidas serán puntuadas.
d) Haberá trofeos para os primeiros clasificados de cada categoría e modalidade.
e) Aparellos, cebos, capturas etc. rexiranse polas normas de pesca fluvial de Galicia en vigor.
(Para a pesca de troita no rio Avia a talla mínima é de 21 cm. e a cota de 8 pezas e nos encoros de
Castrelo de Miño e Frieira son 23 cm. e 5 pezas.)

PUNTUACION
Troita: Por cada peza válida 100 puntos máis un punto por gramo de peso.
Peixe-Boga: Un punto por gramo de peso. En caso de emparellar, resolverase:
1º- O maior número de pezas
2º- A peza de maior peso

ORGANIZA: Agrupación Deportivo Natural de Pesca-Ribadavia
Prezo das inscricións: 20 € (Incluido xantar e agasallos). 
Prezo da licencia federativa: 15 € 

Información e inscripción: Tlf.: 699954985. e-mail: gabriel@adnpescaribadavia.es

Fin do prazo de pre-inscripción: Venres 29 de Xuño ás 23:00 h. A confirmación e pago realizarase o 
mesmo día do concurso no lugar e hora de concentración antes de iniciarse a competición.

    

mailto:gabriel@adnpescaribadavia.es


TROFEO INFANTIL E XUVENIL JESÚS MARTÍNEZ “SUSO”
TRAMO LIBRE DE PESCA SEN MORTE DE RIBADAVIA

RIBADAVIA - DOMINGO 1 DE XULLO DE 2.018

PROGRAMA
08,45 h. Concentración de participantes na área recreativa de “A Veronza” (Ribadavia), sorteo de 
tramos e entrega de plicas.
09,30 h. Inicio da 1ª manga.
11,00 h. Final da 1ª manga.
11,30 h. Inicio 2ª manga.. 
13,00 h. Final da 2ª manga.
13:15 h. Charla de sensibilización ambiental e fomento da pesca sen morte.
14,00 h. Xantar de irmandade no Restaurante “A QUINZA”.
16,00 h. Entrega de trofeos e agasallos e clausura.

ESCENARIOS DE PESCA
Tramo libre de pesca sen morte de Ribadavia de 800 m. no Rio Avia.

BASES
a) Para participar é necesario ter en vigor a licencia de pesca fluvial de Galicia e a licencia federativa 
de competición. (A A.D. Natural como entidade organizadora do evento ofrece a posibilidade de 
tramitar a licencia federativa a aqueles que non a teñan se o solicitan antes do día 22 de Xuño.)
b) Tamén é necesario contar con autorización dos pais e ou tutores legais para poder participar e 
estar acompañado en todo momento por eles ou por un adulto ao que designen.(Adxúntase modelo)
c) Haberá dúas categorias se hai un mínimo de tres inscritos en cada unha: INFANTIL E XUVENIL.
d) A modalidade de pesca é de salmónidos lance ou mosca sen morte podendo empregarse a 
culleriña con un só anzol sen arponciño ou a mosca tamén cun só anzol sen arponziño.
e) Na categoría infantil todas as pezas pilladas serán puntuadas e na xuvenil puntuarán todas as 
pezas de máis de 17 cm. de lonxitude.
f) A organización disporá de medidores e controis para medir e anotar as capturas. As capturas serán 
devoltas inmediatamente á auga tras ser medidas polo control.
g) Haberá trofeos para os primeiros clasificados de cada categoría e premios para todos os 
participantes.

PUNTUACION
Por cada peza válida 100 puntos máis os correspondente a súa medida según o estipulado no 
reglameto de competición da FGPeC. En caso de emparellar, resolverase:
1º- O maior número de pezas
2º- A peza de maior peso

ORGANIZA: Agrupación Deportivo Natural de Pesca-Ribadavia
Prezo das inscricións: 10 € (Incluido xantar e agasallos). 
Prezo da licencia federativa: 5 €. 

Información e inscripción: Tlf.: 699954985. e-mail: gabriel@adnpescaribadavia.es
Fin do prazo de pre-inscripción: Venres 29 de Xuño as 23:00 h. A confirmación e pago realizarase o 
mesmo día do concurso no lugar e hora de concentración antes de iniciarse a competición.
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MODELO AUTORIZACIÓN MENORES DE IDADE

Eu, D/Dña._______________________________________con D.N.I.___________  como pai,

nai e/ou titor/a legal do deportista ___________________________________, con D.N.I.  -

___________  dou   o   meu   consentimento  e  autorización  para  a  súa  participación  no

Campionato de Pesca “Trofeo Infantil e Xuvenil Jesús Martínez, Suso” a celebrar o vindeiro 1

de xullo de 2.018 en Ribadavia. Así mismo, fágome responsable de que eu mesmo ou un

adulto  ao  que  designe  vele  en  todo  momento  pola  custodia  e  seguridade  do  indicado

deportista durante todo o campionato.

En                                                a               de Xuño de 2018

Firma do pai, nai e/ou titor/a legal

    


