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Concurs Online 2023 
d'Imatge Subaquàtica 

FECDAS 
 
BASES DEL CONCURS 
 
1. Definició 
 
El Concurs Online d'Imatge Subaquàtica FECDAS ha estat organitzat per la 
Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, amb el suport del Departament 
d'Imatge. 
 
El Concurs es durà a terme de forma Online, amb inscripcions obertes a tots 
els participants que estiguin en possessió de la llicència Federativa de la 
FECDAS, vigent. En l'apartat Open, poden participar esportistes d'altres 
organitzacions oficials de busseig reconegudes per la Generalitat de Catalunya 
i residents a Catalunya. 
 
De les fotografies i vídeo guanyadors, la federació en farà la difusió mitjançant 
les xarxes socials, web de la FECDAS i entitats oficials col·laboradores amb la 
federació, i també s'utilitzaran per a la divulgació no comercial de les diverses 
activitats organitzades per la federació i projectes de ciència ciutadana, sempre 
indicant l'autor i el nom del concurs en què es participa. 
 
El concurs es regirà per la normativa que es desenvolupa a continuació. Els 
participants, en el moment d'inscriure's i participar, es comprometen a acceptar 
i complir totes les seves normes. 
 
2. Organitzadors 
 
El desenvolupament i seguiment del Concurs correspon al Departament 
d'Imatge de la FECDAS. 
 
Serà aquest departament l’encarregat de seleccionar els jurats, biòleg i 
secretari de cada Jurat. Els jurats seran els encarregats de valorar les imatges i 
vídeos. 
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3. Participació 
 
Les inscripcions es realitzaran enviant les dades i documents sol·licitats a 
l'adreça: concursimatge@fecdas.cat  
 
La data per presentar les fotografies i vídeos serà del 1 de gener al  1 de 
febrer del 2023. 
 
4. Reglament General 
 
El Concurs Online d'Imatge Subaquàtica està obert a bussejadors que disposin 
de llicència federativa vigent de la FECDAS i en l'apartat Open del concurs, 
esportistes d'altres organitzacions de busseig reconegudes per la Generalitat 
de Catalunya i residents a Catalunya.  
 
Els participants menors d'edat hauran d'aportar l'autorització paterna o tutelar 
per poder-hi participar. 
 
Els participants hauran d'enviar les seves fotografies i els vídeos haurà de ser 
per Wetransfer a l'adreça: concursimatge@fecdas.cat indicant la disciplina o 
categoria en què participa: 
 
1- Fotografia. 
2- Fotografia o vídeo amb interès científic. 
3- Vídeo submarí. 
4- Open fotosub 
 
Un participant federat pot concursar en totes les disciplines: 1, 2, 3 i 4. 
Un participant no federat, només podrà participar en la categoria 4. 
 
Cada esportista federat participant en fotografia podrà enviar un màxim de 2 
fotografies de cada disciplina. Els esportistes no federats que participin en la 
categoria tipus Open només podran enviar un màxim de 2 fotografies. 
Edició de les fotografies: exceptuant que es tregui o inclogui cap element que 
no estigui en la foto original, estarà permesa l'edició de les fotografies. 
Han de ser fotografies que mai no hagin estat presentades a cap mena concurs 
o competicions de fotosub.  
La durada màxima dels vídeos serà de 1 minut. No es poden enviar vídeos que 
hagin participat en cap mena de concurs de videosub. 
 
Totes les fotografies i les imatges dels vídeos han de ser obligatòriament 
d'espècies de la mar Mediterrània; no s'acceptaran ni fotos ni vídeos si 
són d'altres zones que no siguin de la mar Mediterrània. 
 
Les imatges, tant de foto com de vídeo, no poden anar signades ni poden dur 
cap marca mitjançant la qual es pugui reconèixer-ne l'autor. 

http://www.fecdas.cat/
mailto:concursimatge@fecdas.cat
mailto:concursimatge@fecdas.cat


Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques 
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum) 

08930  Sant Adrià de Besòs  
Telèfons: 620 282 939 / 93 356 05 43 

Fax: 93 356 30 73 

Adreça electrònica: info@fecdas.cat 

                                    
 

www.fecdas.cat 

  

3 

 
 
Qualsevol fotografia o vídeo que incompleixi aquestes normes, no serà 
acceptada. 
 
4.1 Disciplines i categories: 
 
1) Fotografia: es podran presentar un màxim de 6 fotografies si es participa en 
les 3 categories possibles: 
 
a-2 fotografies en categoria ambient lliure. 
b-2 fotografies en categoria peixos lliure. 
c-2 fotografies en categoria macro o close up. 
 
No és obligatori concursar en totes les categories; s'indicarà, per escrit, les 
categories en què es participa mitjançant el correu. 
 
2) Fotografia i vídeo d'interès científic, es poden enviar un màxim de 2 
fotografies i 1 vídeo. 
 
3) Vídeo Submarí: 
Es poden presentar vídeos d'una durada màxima de 1 minut. 
Totes les imatges hauran de ser submarines. 
Els vídeos s'enviaran per Wetransfer en format MP4/H264. 
 
4) Open fotosub: un màxim de 2 fotos de temàtica lliure realitzada a la mar 
Mediterrània. 
 
Format de les fotos JPG, i la resolució mínima de les fotografies serà: 
3000 x 2000 píxels per imatges en format 3:2 
2800 x 2100 píxels per imatges en format 4:3 
3100 x 1750 píxels per imatges en format 16:9 
 
5. Jurat i resultats 
 
El jurat de fotosub estarà format per 4 jurats amb experiència en fotografia 
submarina, 1 biòleg i 1 secretari. 
El jurat de videosub estarà format per 3 jurats experiència en vídeo submarí, 1 
biòleg i 1 secretari. 
 
Els premiats seran publicats a la web i xarxes socials de la FECDAS, amb el 
nom de l'autor i concurs en què s'ha participat. 
Els premis a les fotografies i vídeo serà, per tots els guanyadors en cada 
categoria. Un guanyador en diferents categories, rebrà un sol regal. 
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Indiqueu en el correu la disciplina i categoria en què us presenteu: 
 
1- Fotografia. 
 
a- Angular/ambient. 
b- Peixos. 
c- Macro-close up. 
 
2- Fotografia o vídeo valor científic. 
 
3- Videosub. 
 
4- Open fotosub. 
 
 
Informació i documentació que cal adjuntar amb les fotografies i vídeos 
presentats : 
• Nom i Cognom. 
• Número DNI-NIE 
• Telèfon de contacte. 
• Adreça electrònica de contacte. 
• Una imatge o captura de pantalla de la llicència federativa vigent. 
• Pels no federats, imatge de la titulació de busseig i assegurança de busseig 
vigent de l'any. 
 
 
 
Barcelona, 23 de desembre 2022 
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