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FINAL DE CATALUNYA D'IMATGE 2020
A tots els esportistes inscrits a la Final de Catalunya d'Imatge submarina
2020, us volem informar que a causa de la situació de la COVID-19, la
federació, seguint les instruccions rebudes des de l'administració pública
responsable, ha suspès o ajornat totes les competicions del calendari
oficial del 2020 fins al 30 de juny.
Les dificultats per trobar una localització que ofereixi les condicions més
adients de seguretat per a tots els esportistes, ha comportat que la Final
de Catalunya d'Imatge 2020 es realitzi al Parc Subaquàtic del club SES de
Tarragona, en les dates de l'11 i 12 de juliol.
Si per qualsevol motiu els esportistes que varen fer la inscripció no
poguessin o volguessin participar, ho haurien de comunicar al correu de la
federació p.soriano@fecdas.cat , indicant les seves dades personals i
número de compte perquè se li faci la devolució íntegra de la inscripció
que varen fer.
Adjuntem les condicions, horaris i reglament particular en què es
realitzarà la competició.
Els que ja vàreu fer la inscripció i decidiu participar, caldrà que ho
comuniqueu a fotosub@fecdas.cat per rebre el document per poder
accedir a la zona d'accés restringit del port de Tarragona i facilitar les
dades particulars a les autoritats competents.
Els esportistes federats que vulguin inscriure’s, ho hauran de fer
mitjançant el sistema d’inscripcions a la web de la federació,
www.fecdas.cat.
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REGLAMENT PARTICULAR/PROGRAMA
FINAL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’IMATGE 2020

Dissabte 11 de juliol:
09:00 Trobada a la seu del club SES al Port de Tarragona pel control dels equips de
foto/vídeo i documentació.
10:00 Inici de la competició*.
14:00 Final de la competició*.
14:00- 15:00 Descàrrega fotos i vídeos a l’organització.
*Cada participant tindrà a la seva disposició 2 botelles per fer servir al llarg de tota la jornada
de 4 hores de competició. Dins l’horari de 10 a 14 hores es pot entrar i sortir tantes vegades
com es vulgui de l’aigua. És obligatori portar boia de senyalització personal.

Diumenge 12 de juliol:
09:00 Trobada a la seu del club SES al Port de Tarragona pel control dels equips de
foto i vídeo.
10:00 Inici de la competició*.
14:00 Final de la competició*.
14:00- 15:00 Descàrrega fotos i vídeos a l’organització.
*Cada participant tindrà a la seva disposició 2 botelles per fer servir al llarg de tota la jornada
de 4 hores de competició . Dins l’horari de 10 a 14 hores es pot entrar i sortir tantes vegades
com es vulgui de l’aigua. És obligatori portar boia de senyalització personal.
Hi haurà a disposició dels participants botelles d’aire de 12 i 15 litres. La pressió mínima de les
botelles pot estar entre els 180 bars mínim i màxima 200 bars.
És obligatori sortir amb un mínim de 30 bars a la botella.
El primer dia de la prova cal portar la documentació original per la seva revisió,
( Carnet de busseig FEDAS, Llicència Federativa 2020, certificat mèdic en vigor).
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Dimarts 14 de juliol
Recepció de 6 fotos:
1 foto Ab ( Angular amb bussejador). Quan a la fotografia apareix total o parcialment un
model humà, sempre i quan la seva presència sigui totalment intencionada dins la composició
de la imatge. Un submarinista que apareix per casualitat NO es considera model.
1 foto As (Angular sense bussejador). Quan a la fotografia no apareix un model ni cap
submarinista.
1 foto Pp( Primer pla de peix). Detall d'una part del peix, és imprescindible poder identificar el
peix en la seva espècie, el nom i el biotip. Els peixos poden estar tallats per la pròpia
diapositiva o la seva posició.
1 foto Pe (Peixos general). Fotografia d'un individu sencer o en grup. Imatges de peixos amb la
condició de que els límits de la foto no poden tallar el peix per cap lloc en cas de ser el subjecte
principal. En el cas de grups, com a mínim un no pot estar tallat.
1 foto Cu (Close-up). Fotografia en la que aconseguim un apropament al subjecte principal,
reduint la importància del fons. No ha d'aparèixer cap peix o part d’ells, com a subjecte
principal.
S’ha de poder identificar clarament quin és el subjecte principal del close-up, el qual ha de
tenir una ràtio màxima de 10:1 i omplir com a mínim 2/3 de la foto. En cas contrari es
penalitzarà.
S’accepta la macrofotografia dins aquest apartat.
Es valorarà que el motiu sigui diferent del de la categoria Foto Temàtica.
1 foto Ft ( Foto temàtica). Qualsevol imatge amb el tema o subjecte temàtic com a principal
protagonista de la foto. Pot estar realitzada amb qualsevol de les modalitats anteriors
(Ambient, Peixos, Macrofotografia o Close-up).
En el cas de no complir les condicions anteriors detallades, el jurat desqualificarà la fotografia.
Cal indicar descripció (número de foto, dia), l’orientació, ordre de presentació i afegir la
miniatura a l’adreça: fotosub@fecdas.cat .
FOTO TEMÀTICA: Opistobranquis.
No seran admeses les imatges rebudes fora de la data límit que és dimarts 14 a les 12:00 nit.
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Dilluns 20 de juliol
Recepció dels treballs per wetransfer de vídeo a l’adreça: video@fecdas.cat .
Format dels vídeos MP4/H.264
No s’acceptaran els vídeos rebuts passada la data límit que és dilluns dia 20 a les 12:00 nit.
TEMÀTICA VÍDEO: Lliure.
Dissabte 25 de juliol:
Lloc a concretar
-

12:00 – 13:30 Passi de les fotografies, vídeos i entrega de resultats.
14:00
Dinar de cloenda.

EL REGLAMENT PARTICULAR DE LA PROVA SERÀ VIGENT TANT PER FOTOSUB COM VIDEOSUB. LES
NORMES QUE NO ESTIGUIN CONTEMPLADES EN AQUEST REGLAMENT PARTICULAR, ES FARÀ SERVIR
EL REGLAMENT GENERAL DE FOTOSUB I VIDEOSUB DE LA FECDAS.

Responsables de la competició:
Responsables FECDAS:
Temes administratius:
Albert Batalla ( a.batalla@fecdas.cat )
Tel.629453582
Temes tècnics:
Ferran Roure ( fotosub@fecdas.cat - video@fecdas.cat )
Tel.666319777
Responsables SES Tarragona
Tema logística:
Manel Salcedo (manel.salcedo@sestarragona.org)
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Zona d’immersió:
Parc Subaquàtic de Tarragona

Barcelona,10 de juny 2020.
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