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CAMPIONAT DE CATALUNYA 2012 

De Fotografia Subaquàtica Digital 
 
Procediment 
 
¿Qui hi pot participar? 
 
Hi podrà participar qualsevol escafandrista, sempre que: 
• Hagi realitzat correctament els tràmits d’inscripció que es descriuen més endavant. 
• Estigui en possessió del títol d’escafandrisme expedit per la FEDAS (B2 o superior o 
2ª  Classe DAAR). 
• Estigui en possessió de la llicència federativa (FECDAS) de l’any en curs. 
• Estigui afiliat a un club català, afiliat a FECDAS. 
• Sigui resident a Catalunya. 
 
Procés d’Inscripció. 
 
El procés d’inscripció serà el següent: 
 
1. El participant haurà de fer un ingrés de 100´- € a nom de FECDAS en el compte 
bancari de “La Caixa” número 2100-3022-53-2200465098; fent constar en el concepte 
“Inscripció CCD2011” i, el seu nom i cognoms. 
2. Enviar el full d’inscripció degudament complimentat a la FECDAS, adjuntant còpia 
del justificant d’ingrés anterior. La inscripció es podrà fer arribar: 
• Per fax: 93.356.30.73 
• Per e-mail (remei@fecdas.cat. Srta. Remei); adjuntar el justificant de l’ingrés 
escanejat i comunicant les dades que es sol·liciten al full d’inscripció. 
• Per correu: Moll de la Vela, 1. (Zona Fòrum) Sant Adrià de Besòs 
• Personalment, en mà, a l’adreça anterior 
3. El termini d’inscripció s’iniciarà el dia 30 de gener de 2012 i finalitzarà el dia 29 

de febrer de 2012. 

4. Durant els dies 5 i 6 de març  la FECDAS confirmarà personalment a cada 
participant la recepció de la seva inscripció indicant la seva conformitat o indicant els 
defectes que presenti per tal que siguin corregits. La comunicació es farà per e-mail i, en 
el seu defecte, per telèfon. 
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L’import de la inscripció dona dret a cada participant i el seu acompanyant (o 
representat delegat, prèvia notificació a la FECDAS) a: 
• Participar en el Campionat i  immersions. 
• La càrrega d’aire de tres de les  immersions  de competició de les finals. La primera 
càrrega va a càrrec dels esportistes. 
• El “picnic” que es lliurarà als participants entre les dues immersions de cada jornada 
de competició de les finals. 
• Dinar de la jornada de cloenda i lliurament de trofeus. 
 
L’assistència al dinar de cloenda haurà de ser confirmada pels participants a la 
FECDAS abans del dia 1 de juny. 
 
És important destacar que és obligatori que tots els participants ho facin acompanyats 
d’un altre escafandrista. L’acompanyant en cap cas podrà ésser al mateix temps fotosub 
participant en el Campionat de Catalunya. 
 
Cada fotosub només podrà inscriure un sol acompanyant / model durant tota la 
competició. Si per qualsevol motiu un fotosub tingués la necessitat de canviar 
l’acompanyant / model un cop feta la inscripció, haurà de demanar-ho al comitè de 
competició per escrit, que haurà de decidir si s’accepta el canvi. 
 
Comitè de Competició. 
 
Es constituirà un comitè de competició que serà qui decidirà davant de qualsevol 
reclamació ó esdeveniment imprevist durant el transcurs de la competició. 
 
El comitè de competició estarà constituït per: 
 
1. En representació dels participants, el Campió de Catalunya de l’any anterior. En cas 
de renúncia, un altre fotosub (participant) designat pel departament d’imatge de la 
FECDAS. 
2. El president del jurat, que actuarà com a president del comitè de competició. El 
president del jurat serà designat per la junta de fotografia de la FECDAS. 
3. Dues persones designades per la junta de fotografia de la FECDAS en representació 
dels clubs organitzadors. 
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Final del Campionat de Catalunya. 
 
La final tindrà lloc els dies 9 i 10 de Juny a Blanes. 

La col·lecció de fotografies que s’haurà de presentar constarà de: 
• 3 fotografies de peixos. 

• Un peix sencer. 
• Un peix no sencer. 
• Una tercera fotografia lliure. 

• 3 fotografies macro. 
• Un macro temàtic (per determinar). 
• Dues fotografies de tema lliure (No peixos). 

• 3 fotografies d’ambient. 
• Un ambient natural, sense model. 
• Un ambient que incorpori obligatòriament model. 
• Una tercera fotografia lliure (amb o sense model). 

 
El dia 13 de Juny, es durà a terme el jurat. El diumenge 17 de juny es farà el dinar de 
cloenda on es farà pública la classificació i es projectaran les fotografies presentades a 
competició. 
 
Immersions de les Finals. 
Cada una de les immersions tindrà una durada de 1’30” hores i només es podrà utilitzar 
una ampolla d’aire comprimit o nítrox per persona (màxim 18 litres). 
 
Calendari. 
• Inici del termini d’inscripció........................................................................ 30 de gener 
• Tancament del termini d’inscripció.............................................................29 de febrer 
• Confirmació d’inscripció per la FECDAS..............................................  05/06 de març 
• Data límit confirmació assistència al dinar de cloenda………… ….…..…..1 de juny 
• Final Campionat de Catalunya – 1ª jornada de competició ...........................9 de juny 
• Final Campionat de Catalunya – 2ª jornada de competició ...........................10 de juny 
• Final Campionat de Catalunya - Presentació de fotografies..........................11de juny 
• Final Campionat de Catalunya – Jurat ..........................................................13 de juny 
• Dinar de cloenda i lliurament de trofeus........................................................17 de juny 
 

 

 

Barcelona, 30 de gener de 2012 


