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DESENVOLUPAMENT DE LA COPA CATALANA DE VIDEOSUB
1. DESCRIPCIÓ
1.1 La copa catalana de videosub ha estat creada pel departament de vídeo submarí de
la FECDAS per fomentar la participació i coneixement d’aquesta disciplina esportiva
entre els diversos esportistes aficionats al vídeo subaquàtic.
1.2 Cada lliga constarà com a mínim de tres proves anuals organitzades per diferents
clubs federats i amb el suport del departament de vídeo submarí de la FECDAS.
1.3 Podran participar en totes les proves del calendari, els esportistes amb titulació
federativa i llicència federativa de l’any en curs de la FECDAS.
1.4 Els organitzadors, notificaran al departament de videosub de la FECDAS si
cobraran una petita inscripció als esportistes federats participants i que determinarà el
club organitzador en funció del seu pressupost.
1.5 Els esportistes d’altres organitzacions de busseig i que no disposin de llicència
federativa, només podran participar en les proves amb denominació tipus Open.
Aquests esportistes hauran de pagar una inscripció que determinarà i cobrarà cada
club en funció del seu pressupost per l’organització de cada prova.
1.6 Si hi hagués limitació de places en una prova del calendari, els esportistes federats
tindran preferència en la disponibilitat de places davant altres esportistes no federats.
2. Desenvolupament de les competicions
2.1 Els participants faran la inscripció prèvia a cada prova del calendari oficial a la
secció de videosub de la FECDAS www.fecdas.cat o a cada club organitzador.
2.2 El dia de la competició portaran la documentació original per la seva comprovació
pels organitzadors.
2.3 Els comissaris de la prova revisaran els seus equips de vídeo, els participants
formatejaran davant els comissaris el sistema de memòria dels seus equips. Es
precintarà la càmera. No es podrà manipular la càmera sinó és davant un comissari. Es
prendrà una primera pressa de control del comissari de cinc segons, i en finalitzar la
immersió de la prova i sortir de l’aigua es farà una segona pressa de control de cinc
segons més. No es podran afegir imatges després de fer l’última pressa de control al
sortir de l’aigua. Seran descarregades pel seu control i revisió les imatges que hagin
estat enregistrades entre aquestes dues tomes de control.
2.4 Abans de l’última pressa de control esta permès l’esborrat d’imatges.
2.5 El participant procedirà a la manipulació de la càmera davant un comissari per
entregar el sistema de memòria per la seva descàrrega. Els participants hauran de
disposar dels sistemes de connexió per descarregar els seus sistemes de memòria per
si li calgués a la organització.
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2.6 Es descarregaran tots els clips des de la primera pressa de control fins l’última
pressa de control.
2.7 Si un participant no té parella d’equip, dos videosub podran formar equip. El
busseig en solitari està prohibit.
2.8 La normativa de les competicions anirà marcada pel reglament particular de cada
prova, si es disposa d’aquest, i si no, se seguirà la normativa general del reglament
oficial de competicions de vídeo submarí de la FECDAS.
3. CATEGORIES PEL·LÍCULES DE VÍDEOSUB
3.1 Amb les imatges capturades durant cada competició, el càmera, haurà de realitzar
dues pel·lícules. La primera, una pel·lícula sense editar*, i que enviarà després de cada
competició al departament de videosub de la FECDAS per Wetransfer en format
MP4/H264 i en la data que indicarà l’organització.
Aquests treballs seran projectats conjuntament amb el passi de les fotos presentades
pels esportistes que competeixen en la categoria de fotosub de la mateixa prova.
3.2 Cada vídeo presentat sense edició puntuarà de forma independent en cada prova,
o sigui que la pel·lícula sense edició millor valorada i puntuada pel jurat serà el
guanyador de la competició en la qual es participi.
3.3 Amb les imatges recollides al llarg de totes les competicions del calendari, el
càmera videosub haurà de presentar una segona pel·lícula, una pel·lícula editada** i
que s’enviarà per Wetransfer a finals de la temporada de competició, també en format
mp4/H264 i en la data que marqui el departament de videosub de la FECDAS.
3.4 El treball presentat en categoria de pel·lícula editada, serà valorat per un jurat al
final de la temporada i donarà com ha resultat el guanyador de la Copa Catalana de
l’any en curs.
3.5 La temàtica de la pel·lícula amb edició és lliure.
4. Descripció de les categories
4.1 Categoria pel·lícula sense edició*.
El vídeo de la Categoria Pel·lícula Sense Editar pot tenir una durada màxima de 60
segons (inclòs) i un mínim de 45 segons. Els vídeos de menys de 45 segons o
més de 60 segons seran desqualificats.
Els participants no poden incloure arxius d'àudio, efectes visuals, títols i imatges en el
seu projecte, només si volen, la imatge del cartell del concurs com a portada. El vídeo
ha de ser silenciós, sense efectes, correcció de color, sense obrir o tancar crèdits.
Només es permetrà tallar, enganxar i silenciar els clips de vídeo un darrere l'altre per a
formar la pel·lícula.
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4.1.1 Valoració de la pel·lícula sense edició.
Descripció dels 4 apartats a puntuar:
• Plànols: Es valorés la varietat de tècniques utilitzades en el videoclip (macro, gran
angular, tècniques d'il·luminació, etc.).
• Fauna i flora: Es valoraran la quantitat i varietat d'espècies que es mostri en el
vídeo, fauna, flora i ecosistema de la zona, així com la qualitat de la imatge amb la qual
se'ns mostren.
• Tècnica: Nitidesa, aspecte de les imatges, treball del càmera, etc.
• Impressió general i mèrits: Efecte a l'espectador / públic. L'impacte produït pel
vídeo serà valorat.
4.2 Categoria pel·lícula amb edició**.
El vídeo que es presenta a Categoria Pel·lícula Editada pot tenir un màxim de 5 minuts
(inclòs) i un mínim de 2 minuts.
Els vídeos inferiors a 2 minuts o més de 5 minuts seran desqualificats.
La proporció d'imatges i animacions no submarines, inclòs el títol i els crèdits de
tancament, no serà superior al 30%. En la combinació d'imatges submarines i no
submarines en la mateixa sessió, la imatge de terra prevaldrà.
Lliurar un vídeo amb un percentatge superior al 30% de preses de terra tindrà com a
resultat la desqualificació del vídeo.
Els participants poden incloure arxius d'àudio, títols i imatges fixes (realitzades pel
participant) en el seu projecte. No obstant això, els efectes sonors, els efectes visuals,
la veu en off, l'animació i la música han d'estar lliures dels drets d'autor.
4.2.1 Valoració de la pel·lícula amb edició
Descripció dels 4 apartats a puntuar:
• Guió: Temàtica, argument, narrativa, trama, missatge, etc. Es valorarà especialment
els guions amb temàtica submarina. L'originalitat dels guions i el seu missatge final
serà una de les coses a valorar.
• Fauna i flora: Es valoraran la quantitat i varietat d'espècies que es mostri en el
vídeo, fauna, flora i ecosistema de la zona, així com la qualitat de la imatge amb la qual
se'ns mostren. No sols es valorarà la quantitat d'espècies, si no la manera en
què estan integrades en el guió i en la pel·lícula.
• Tècnica: En aquest apartat es tindrà en compte la correcta edició i postproducció,
qualitat d'imatge, una correcta il·luminació, varietat de plans i recursos utilitzats.
• Impressió general i mèrits: Efecte a l'espectador / públic. L'impacte produït pel
vídeo serà valorat.
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AL FINAL DE LA TEMPORADA TOTS ELS TREBALLS SERAN PUBLICATS ALS MEDIS
DISPONIBLES PER LA FEDERACIÓ: XX.SS, CANAL YOUTUBE, INSTAGRAM, FACEBOOK,
ETC. I FER-NE DIFUSIÓ DEL MÓN DEL VIDEOSUB I SEMPRE ANOMENANT L’AUTOR I
COMPETICIÓ EN QUÈ HA PARTICIPAT.

Departament de Videosub de la FECDAS
Barcelona, 15 gener 2021
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