REGLAMENT Particular DE FOTOSUB APNEA 2022
Aquest Reglament Particular complementa el Reglament General (Art. 16.5 del Reglament General).

1. Selecció de les fotografies
1.1

Els participants indicaran a la relació d’espècies les fotografies proposades per la valoració artística del jurat
fins un màxim del 50% del total d’espècies presentades. Sense perjudici de possibles variacions per
desqualificacions per part del jurat i/o biòleg.

1.2

A les fotografies proposades per la valoració artística del jurat, l’espècie seleccionada ha de ser el motiu
principal de la fotografia i els seus caràcters distintius deuran ser clarament identificables en el cas de
presentar una altra espècie similar.

1.3

Les espècies de difícil identificació seran indicades pel Departament de Fotosub Apnea com a “Gènere +
sp”, acceptant una única espècie por gènere.
1.3.1

Mugilidae sp
Sardina sp
Sphyraena sp
Gobius incognitus/bucchichi/fallax
Pomatoschistus sp
Trachurus sp

2. Coeficients
2.1

Els coeficients de dificultat 2, 1.5 y 1 quedaran definits por un coeficient dinàmic obtingut a partir de la
quantitat de fotografies vàlides i puntuables de la competició:
Coeficient 2:
Coeficient 1,5:
Coeficient 1:

espècies fotografiades entre el 33,3% i el 0,0% de los participants
espècies fotografiades entre el 33,4% i el 66,6% de los participants
espècies fotografiades entre el 66,7% i el 100% de los participants

3. Puntuacions
3.1

A les fotografies proposades per valoració artística:
A la suma de les puntuacions dels Jurats per cada fotografia se li multiplicarà el coeficient de dificultat per
peça i se li sumaran 10 punts.

3.2

A les fotos no presentades a valoració artística:
Se li atorgarà a cada fotografia 10 punts i se li multiplicarà per el coeficient de dificultat.

4. Fotos vàlides i desqualificacions
4.1

Per cada una de les fotografies desqualificades es penalitzarà amb -10 punts en el total de la puntuació del
fotògraf.

4.2

A les fotos presentades per valoració artística:
El Jurat puntuarà el 50% de les fotografies del participant. Si per efectes de desqualificacions, el 50%
resultant dones un número imparell, aquest s’arrodonirà al immediat superior.
Si el total de fotografies presentades pel fotògraf per la valoració artística disminueix per desqualificacions,
s’eliminaran les fotografies a partir del final de la llista d’espècies.

