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REGLAMENT GENERAL DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA 
DE VÍDEO SUBAQUÀTIC DE LA FECDAS- VIDEOCAT 

 

1r: DENOMINACIÓ 

1.1. El Campionat de Catalunya de Vídeo Submarí es denominarà VIDEOCAT. 

1.2. Per a indicar l'ordre serà precedida pel número i a continuació: CAMPIONAT DE 
CATALUNYA DE VIDEOSUB. 

1.3. Per a indicar l'any de celebració anirà seguit de guió i els dos guarismes en què 
acabi el número de l'any en què se celebri.VIDEOCAT-21..., etc. 

2n: DEFINICIÓ 

2.1. S'entén per VIDEOCAT, la concentració una vegada a l'any de bussejadors proveïts 
d'equips d'immersió, per a realitzar vídeos submarins durant un temps fixat i amb 
caràcter competitiu. Mitjançant el visionament d'aquests, un Jurat donarà per ordre de 
puntuació, la classificació individual general. 

2.2. Qualsevol modificació d'aquest reglament, serà acordada en la reunió de delegats 
d'imatge dels clubs i ratificat per tots els components del Departament d'Imatge de la 
FECDAS, abans de sotmetre'l a la seva aprovació per l'Assemblea General de Clubs de 
la FECDAS. 

2.3. Els millors classificats del VIDEOCAT podran ser seleccionats per a representar a la 
Selecció Catalana de Vídeo Subaquàtic en els esdeveniments nacionals, sempre sota el 
criteri de selecció del Departament d'Imatge de FECDAS. 

3r: DESIGNACIÓ 

3.1. El VIDEOCAT serà organitzat per la FECDAS i aquesta al seu torn podrà delegar a un 
Club d'Activitats Subaquàtiques o Centre d'Immersió (CI) afiliat a FECDAS. 

3.2. En cas de ser organitzat per un Club o CI, haurà de ser avalada per escrit per la 
Federació, que serà subsidiària de l'organització del Campionat. 
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3.3. El responsable del departament d'imatge del club organitzador o responsable de 
CI, actuarà de coordinador amb el Departament d'Imatge de la FECDAS. 

3.4. La sol·licitud per a organitzar el VIDEOCAT, serà dirigida per conducte reglamentari 
al Departament d'Imatge de la FECDAS preferiblement un any abans de la seva 
celebració i si pot ser abans de l'inici del VIDEOCAT de l'any en curs. 

3.5. Les sol·licituds aniran acompanyades d'un projecte financer i tota la informació 
necessària que permeti valorar l'organització, desenvolupament, clausura i repercussió 
en mitjans socials i de comunicació del VIDEOCAT. 

3.6. Totes les sol·licituds seran estudiades en la reunió dels membres del Departament 
d'Imatge de la FECDAS. 

3.7. Quan es realitzi la reunió general de delegats de clubs, s'informarà de la 
candidatura escollida pel Departament d'Imatge i s'inclourà en el calendari esportiu. 

3.8. En el cas de no presentar-se cap candidatura oficialment o bé manqui d'un 
projecte degudament contrastat, el Departament d'imatge de la FECDAS podrà 
gestionar i preparar el campionat on cregui oportú sempre que reuneixi els requisits 
estipulats en aquest reglament. 

4t: NORMES PER A l'ORGANITZACIÓ 

4.1. El Club organitzador o CI associat, haurà d'enviar com a mínim un mes abans de la 
seva celebració, el reglament particular amb programa previst, a tots els esportistes 
inscrits. Incloent informació sobre estacions de càrrega, zona de competició, etc. 

4.2. El Club organitzador del VIDEOCAT, haurà de remetre, si calgués incloure alguna 
modificació d'última hora, el programa complet definitiu a tots els participants 15 dies 
abans de la inauguració del Campionat. 

4.3. A l'organització incumbeix l'elaboració del reglament particular del Campionat 
segons el qual es disposa en el reglament general, aquest ha de ser públic un mes 
abans de la inauguració del campionat. 

4.4. El reglament particular serà sotmès a aprovació pel Departament d'Imatge de la 
FECDAS, com a mínim dos mesos abans de la realització del campionat. A aquest efecte 
se celebrarà una reunió amb l'organització, podent-se modificar en l'acte si fos 
necessari. 

4.5. El campionat es desenvoluparà durant dos dies dividit de la següent manera: 

4.5.1. El dia 1, per revisió documentació, immersions i descàrrega d'imatges. 

4.5.2. El dia 2, per immersions i descàrrega d'imatges. 
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4.5.3. El departament d'imatge determinarà un dia per la deliberació del jurat, 
projecció pública i cerimònia de premis. 

4.6. L'organització assumirà el cost d'allotjament i manutenció del Cap del 
Departament d'Imatge de la FECDAS o el seu representant, i dels Comissaris des de 
l'inici del campionat fins a la clausura del campionat. 

4.7. L'organització està obligada a incloure en el projecte financer, la quota d'inscripció 
de cada participant, detallant tots els conceptes inclosos. Necessàriament ha de 
contemplar el dret d'ús de les embarcacions, càrregues d'aire, pícnic durant els dies de 
competició i dinar de clausura del campionat. 

4.8. L'organització serà responsable del muntatge i realització de la projecció final de la 
cerimònia de clausura del campionat amb la col·laboració, si calgués, del Departament 
d'Imatge de la FECDAS. 

4.9. L'organització oferirà un paquet de serveis addicionals que podran ser adquirits de 
manera voluntària pels participants. El contingut i prestacions d'aquest paquet 
addicional hauran d'estar detallats en el projecte financer, amb el desglossament dels 
conceptes inclosos. 

4.10. L'organització també podrà oferir un paquet de serveis als acompanyants que 
inclogui: allotjament, dret a assistir a tots els actes oficials inclòs les del dinar de 
clausura. 

4.11. L'organització podrà proporcionar, si el pressupost ho permet, recordatoris de 
l'esdeveniment a tots els participants. El Departament d'Imatge de la FECDAS 
proporcionarà les medalles als tres primers classificats de la general. És opcional afegir 
trofeus per a aquests tres últims per part de l'organització i al millor assistent. 

4.12. Una vegada finalitzat el VIDEOCAT, l'organització confeccionarà un dossier del 
campionat, detallant despeses, assistència, ocupació hotelera, repercussió en els 
mitjans de comunicació, etc. Afegint si pot ser fotografies, retalls de premsa, vídeo, 
etc. 

4.13. L'organització assumirà el cost de les ampolles d'aire per a tots els participants 
inclosos els comissaris, per a cada dia de competició. Si el participant fes servir botelles 
pròpies, els clubs o centres organitzadors, no tenen l'obligació de carregar les botelles 
d'aire durant el campionat. 

4.14. Es podrà fer servir Nitrox durant el campionat, però l'organització no té cap 
obligació de proporcionar-lo als participants. Només podran fer servir Nitrox durant el 
campionat els participants que disposin de la titulació de l'especialitat Fecdas/Fedas 
Nitrox. 



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: fecdas@fecdas.cat 

                                    
 

www.fecdas.cat 
  

Pàgina | 4

 

5è: ASSISTÈNCIA 

5.1. Per a fer una previsió de places, l'organitzador enviarà, juntament amb el calendari 
del VIDEOCAT, una consulta a tots els clubs sobre la intenció de participar o no i el 
nombre de persones que pensin assistir. 

5.2. Tots els participants hauran d'haver enviat la documentació sol·licitada al 
Departament d'Imatge de la FECDAS (video@fecdas.cat) amb data límit indicada en 
l'apartat d'inscripcions de la web. 

5.3. Els participants abonaran l'import de la quota d'inscripció a la Federació, abans de 
la data indicada de la celebració del campionat. 

5.4. Si la inscripció es realitza amb menys d'un mes, aquesta es considerarà fora de 
termini i podrà no acceptar-se aquesta inscripció. Tot això per a poder completar la 
reserva definitiva de places i facilitar la planificació logística. 

6è: NORMES PER ALS PARTICIPANTS 

6.1. El VIDEOCAT com a Campionat de Catalunya, està obert exclusivament als 
bussejadors afiliats a la FECDAS. 

6.2. La participació en el campionat implica l'acceptació del present reglament, el 
reglament particular de la prova, les normes de seguretat per al busseig autònom 
FEDAS/CMAS i la legislació vigent del lloc, referent a la pràctica del submarinisme 
esportiu i en defecte d'això a la lògica i al costum. 

6.3. Els equips estaran formats per un videògraf i un assistent. L'assistent podrà ser 
substituït una vegada iniciat el campionat només per causes de força major, i amb 
autorització expressa del Comitè de Competició. El substitut serà un altre bussejador 
proposat pel participant o per l'organització i sempre que, aquest tingui en vigor la 
llicencia, titulació i reconeixement mèdic. El substitut només exercirà d'acompanyant 
de busseig sense interferir en les accions pròpies de la competició. 

6.4. El nombre màxim d'equips participants en VIDEOCAT serà de 12. 

6.5. No podrà incrementar-se el nombre màxim de participants. 

6.6. Tots els bussejadors hauran de tenir títol de FECDAS mínim B2E i llicència 
federativa de l'any en curs. 

6.7. Els bussejadors menors de 18 anys hauran d'aportar una autorització paterna o 
tutelar. 
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6.8. Tots i cadascun dels participants hauran d'anar proveïts d'ordinador de busseig i 
de globus de descompressió durant la competició i serà comprovat pel comissari en el 
vaixell abans de cada prova. 

6.9. Els participants no podran separar-se de l'embarcació, o del fondeig que assenyala 
la zona de busseig, més enllà dels límits estipulats per l'organització o el comissari. No 
complir aquesta norma serà motiu de sanció. 

6.10. Els participants hauran d'emplenar i signar un document d'inscripció, i els que 
l'organització estimi oportú, adjuntant còpia de la llicència federativa de l'any en curs, 
de les titulacions FECDAS i un certificat mèdic apte per a la pràctica del busseig amb 
escafandre autònom amb un màxim de dos anys d'antiguitat. 

7è: DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ 

7.1. La competició es farà amb càmeres digitals. Estan permeses les càmeres amb 
WLAN o Bluetooth, però aquesta funció haurà d'estar deshabilitada en tot moment. Es 
pot utilitzar diversos equips de filmació en la competició, però només es permet la 
utilització d'una sola càmera sota l'aigua i la resta d'equips podran deixar-se en el 
vaixell o zona habilitada. La targeta de memòria es pot fer servir en altres càmeres, 
però només es podrà canviar d'equip davant d'un comissari, tant a terra com en 
l'embarcació. 

7.2. Queda prohibit l'ús telèfons mòbils, tauletes, ordinadors o qualsevol dispositiu wifi 
en la zona de cambres o embarcacions de competició a excepció, dels autoritzats per 
l'organització. 

7.3. El videògraf pot fer servir qualsevol mena targeta de memòria. La federació ha de 
disposar d'un lector per a tota mena de targetes, però el participant tindrà l'obligació 
de disposar d'un lector, adaptador o connector de la seva targeta o càmera, per si 
l'organització el necessités. 

7.4. Cada equip de filmació portarà una sola targeta de memòria encara que disposi de 
dues ranures. 

7.5. Les càmeres de vídeo i els accessoris admesos no han de ser contaminants ni 
perillosos. 

7.6. Els assistents d'equip no poden treballar amb les càmeres de vídeo. 

7.7. Es podran registrar les infografies i les imatges fixes durant els dies de la 
competició. 
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7.8. Cada dia de la competició, el comissari de terra ha de controlar: 

7.8.1. El formateig de les targetes de memòria marcades en la càmera del participant. 

7.8.2. El tancament de la carcassa submarina amb un segell o precinte. 

7.8.3. El comissari de l'embarcació és responsable de la manipulació de les càmeres en 
el vaixell, i en cas d'obertura de la carcassa, ha de ser present durant la manipulació. 

7.8.4. Al principi i al final de totes dues immersions, els participants han de filmar una 
presa de control en el vídeo. 

7.8.5. Al final de la jornada de competició, la carcassa submarina s'obrirà sota el 
control del comissari de terra. La targeta ha de ser lliurada al secretari de la prova que 
ha de bolcar tot el contingut. 

7.9. Els mòduls de memòria, seran retornades als participants en el termini estipulat 
per l'Organització. 

7.10. Per a la classificació o votació, els vídeos lliurats es conservaran fins al final de la 
prova per la verificació dels clips presentats. 

7.11. Filmació i edició 

7.11.1. L'organització determinarà la realització de 4 immersions, dues en cada 
jornada, amb una durada cadascuna de 90 minuts màxim per a la filmació d'imatges 
submarines. Si l'organització ho creu necessari, es podrà escurçar la durada de la 
prova. 

7.11.2. Una competició interrompuda pel mal temps o per motius greus, serà 
considerada vàlida o es buscarà una altra alternativa a decisió del Comitè de 
Competició. 

7.11.3. Cap participant podrà saltar a l'aigua o desplaçar-se a la zona de competició 
abans que el comissari ho indiqui amb un senyal de sortida sonor. 

7.11.4. Finalitzat el temps de competició, cap participant podrà continuar gravant 
imatges submarines. 

7.11.5. Per a la realització de les preses no submarines (preses de terra), els 
participants disposaran de temps il·limitat per a la filmació d'aquestes, inclòs durant 
els dies previs. Queda totalment prohibit incloure en les preses de terra, filmacions i 
imatges fixes subaquàtiques. 

7.11.6. Les targetes per a filmacions subaquàtiques seran formatejades i marcades per 
l'organització abans de la primera immersió del campionat. 
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7.11.7. Queda prohibit la filmació d'animals morts. 

7.11.8. El participant podrà incloure en el seu projecte arxius d'àudio, títols i imatges 
fixes. Aquestes dues últimes es consideren infografia. La infografia ha d'estar lliure de 
drets d'autor, en cas de dubte, no es podrà fer servir aquesta infografia. 

7.11.9. Finalitzada la pel·lícula s'enviarà en un arxiu de vídeo digital definit pel 
departament d'imatge de la FECDAS, (AVI, Mp4, MOV, etc..). i es lliurarà al secretari del 
Jurat qualificador, per a procedir al seu visionat i posterior puntuació. 

7.11.10. Per al control de la pel·lícula final, tots els equips adjuntaran amb la seva 
pel·lícula una fitxa amb tots els nombres de clips usats per a la realització d'aquesta. 

7.11.11. Els temes musicals hauran de ser lliure de drets per a poder donar-li divulgació 
en xarxes socials i el canal en línia de la FECDAS. 

7.11.12. Està prohibit l'ús de títols d'obertura o tanqui/finalització que puguin 
identificar a l'equip. 

7.11.13. L'ús d'arxius lliures de drets d'autor és responsabilitat del competidor. FECDAS 
no es fa responsable dels arxius esmentats. En cas d'una demanda de restricció de 
drets d'autor, FECDAS es reserva els drets de sol·licitar danys i perjudicis a l'autor del 
vídeo. 

7.11.14. El Departament d'Imatge guardarà tots els vídeos i les puntuacions de la 
competició amb finalitats d'arxiu. 

7.11.15. Compartir els vídeos participants en xx.ss i plataformes abans que acabi el 
campionat, serà motiu per desqualificar a l'equip infractor. 

8è CATEGORIES 

8.1. Categoria pel·lícula amb edició. 

8.1.1. El vídeo que es presenta a categoria pel·lícula editada pot tenir un màxim de 4 
minuts (inclòs) i un mínim de 2 minuts. Els vídeos inferiors a 2 minuts o més de 4 
minuts seran desqualificats. 

8.1.2. La proporció d'imatges i animacions no submarines, inclòs el títol i els crèdits de 
tancament, no seran superiors 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. 
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8.1.3. Els participants poden incloure arxius d'àudio, títols i imatges fixes (que és filmat 
per ell/ella) 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. 

8.2. Categoria pel·lícula sense edició. 

8.2.1. 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. 

8.2.2. Els participants no poden incloure arxius d'àudio, efectes visuals, títols en el seu 
projecte, només la imatge del cartell del campionat 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 darrera de l'altre per crear la 
pel·lícula. 

9è: ZONES D’IMMERSIÓ 

9.1. S'indicaran un mínim de dues i un màxim quatre les zones de competició, i dues de 
reserva. 

9.2. Les zones de reserva seran utilitzades només quan la climatologia, o una altra 
causa de força major, impedeixi celebrar la prova en les de competició. 

9.3. Els canvis de zones s'acordaran entre els membres del Comitè de Competició. 

9.4. Les zones de competició hauran d'estar degudament senyalitzades. 

10è: MATERIAL D’IMMERSIÓ I COMPLEMENTS 

10.1. L'organització del VIDEOCAT tindrà prevista la càrrega d'ampolles d'aire del 
videògraf, models, ajudants i personal auxiliar de l'Organització. 

10.2. L'organitzador proporcionarà les ampolles als participants i indicarà en el 
reglament particular la capacitat d'aquestes. Els participants que ho desitgin podran 
fer servir les seves pròpies ampolles, aquestes hauran d'estar al corrent de les 
revisions que la llei obligui en la data del campionat. 

10.3. Al campionat es permetrà aire comprimit o Nitrox segons la capacitat de 
l'organitzador i sempre que sigui capaç de proveir-lo a tots els participants. S'establirà 
en el reglament particular de cada convocatòria si és possible o no l'ús de Nitrox, i el 
cost per al participant si el tingués. En el cas de ser definit com un campionat amb 
Nitrox, els participants podran fer servir Nitrox sempre que presentin la seva 
especialitat Nitrox FEDAS. 
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10.4. El volum màxim de capacitat permès en cada immersió de competició serà 3600 
litres, és a dir ampolla de 18 litres a una pressió màxima de 200atm. En cap concepte 
estarà permesa cap ampolla carregada a més de 220atm, si la pressió és inferior a 
180atm, el participant té l'opció de canviar la botella. 

10.5. La pressió mínima de l'ampolla en finalitzar cada immersió no serà inferior a 30 
bars. 

10.6.No es permet l'ús d'anilines o tints de cap mena encara que aquests siguin 
inòculs. 

10.7.No està permès l'ús de torpedes, escúter o altres transports submarins. 

11è: EMBARCACIONS 

11.1. L'organització posarà a disposició dels equips, durant les jornades del campionat, 
i sempre que sigui possible, les embarcacions de motor i patrons necessaris per a un 
repartiment, el més equitatiu possible, en les zones de competició. 

11.2. Els comissaris-jurats, podran anar embarcats durant les jornades del campionat, 
a les embarcacions dels competidors. 

11.3. Les embarcacions no podran ser governades per cap altra persona que no sigui el 
patró assignat per l'organització. 

11.4. Totes les embarcacions hauran de portar l'equip d'oxigenació d'emergència i una 
ampolla de seguretat. 

12è: PEL·LÍCULES PRESENTADES 

12.1. El participant té dret en cas d'exhibició de la seva pel·lícula, al fet que sigui indicat 
el seu nom i origen de la pel·lícula. 

12.2.En finalitzar el campionat, el participant té dret a realitzar un segon màster de la 
seva pel·lícula després de lliurar el primer màster a l'Organització amb crèdits per la 
seva difusió. 

12.3. Les pel·lícules presentades en el campionat seran propietat de cada competidor. 
La FECDAS pot utilitzar-les lliurement i gratuïtament per a promocionar les activitats 
subaquàtiques sempre sense ànim de lucre. 

13è: VISIONAT DELS TREBALLS 

13.1. Abans de llegir l'Acta de la decisió del jurat, seran projectades totalment o 
parcialment totes les pel·lícules que hagin presentat els participants. 
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13.2. La projecció es realitzarà en públic, identificant prèviament l'autoria dels treballs. 

13.3. L'organització, prèvia a la projecció en públic de les pel·lícules, comprovés in situ 
(lloc de la projecció), que aquest lloc reuneixi les condicions òptimes per a aquesta, així 
com la comprovació dels mitjans tècnics perquè aquesta es projectin de manera 
correcta. 

14è: JURAT I SISTEMA DE PUNTUACIÓ 

14.1. Composició. 

14.1.1. El jurat estarà compost per un màxim de 5 jutges, els quals han d'estar en 
possessió de la titulació de jurat i llicència en vigor, però per causes excepcionals, o de 
força major, podria formar-se amb un mínim de tres jutges, més un secretari (sense 
vot), que no podran tenir cap relació de parentiu amb cap dels membres d'equips 
competidors. Un jurat designat pel Departament d'Imatge de FECDAS exercirà de 
president. 

14.1.2. L'elecció dels membres del jurat s'efectuarà de la forma següent: seran 
designats pel Departament d'Imatge de la FECDAS, trajectòria com videògraf submarí, 
experiència en competicions de vídeo submarí, experiència com a jurat. 

14.1.3. Per a puntuar les pel·lícules no és necessari que el jurat sigui presencial. 
L'Organització s'encarregarà de fer arribar les pel·lícules via internet als membres del 
jurat. 

14.1.4. Un biòleg marí coneixedor de la biologia de la zona, assessorarà el jurat sobre 
qualsevol dubte que pogués tenir respecte a les espècies que apareguin en la pel·lícula 
i el seu hàbitat. Aquest assessor podrà ser un dels membres del jurat si posseeix la 
titulació corresponent. (Sempre que sigui possible). 

14.1.5. Els membres del jurat signaran un document en el qual declararan ser 
coneixedors del Reglament General i el Reglament particular de la prova així com tots 
els processos i eines que s'utilitzaran per a la valoració dels vídeo. 

14.2. Visionat i puntuació. 

14.2.1. Si la projecció del jurat fos presencial, cada membre anotarà per a si (sense 
comentar-lo amb la resta), la puntuació de cada pel·lícula, anotant obligatòriament en 
el quadre d'observacions el més destacat del vídeo tant el positiu com el negatiu si hi 
hagués alguna cosa. 
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14.2.2. Des del principi del visionament fins al final del mateix i el final de les 
puntuacions el secretari s'encarregarà que cap jurat sàpiga de qui és cada pel·lícula, 
durant tot el visionament i la puntuació de les pel·lícules no es coneixerà els noms dels 
concursants. 

14.2.3. S'efectuaran les passades necessàries de visionament de les pel·lícules que 
requereixin els jutges per a poder ajustar puntuacions. 

14.2.4. El secretari serà l'encarregat de recollir les puntuacions de tots els jutges i de 
passar el resultat en la taula Excel oficial de puntuació a cadascun dels equips 
participants. 

14.2.5. Les pel·lícules podran ser comentades en veu alta, només en les passades 
d'observació, si existeix algun dubte o comentari tècnic/artístic sobre aquest tema. 

14.3. Sistemes de puntuació. 

14.3.1. Totes les categories seran puntuades de 0 al 10 punts 

14.3.2. Els jurats puntuessin sobre una fitxa de puntuació dividida en 4 apartats per a 
puntuar de 0-10 punts. 

14.3.3. La suma de la puntuació de cada jurat donarà el resultat final de cada 
categoria. 

14.3.4. La suma dels punts obtinguts en cada categoria donarà com a resultat la 
classificació general del VIDEOCAT. 

14.4. Puntuació Pel·lícula sense edició. 

14.4.1. Descripció dels 4 apartats a puntuar: 

1-Plànols: Es valorarà la varietat de tècniques utilitzades en el videoclip (macro, gran 
angular, tècniques d'il·luminació, etc.). 

2-fauna i flora: Es valoraran la quantitat i varietat d'espècies que es mostri en el vídeo, 
tant fauna, flora i ecosistema de la zona, així com la qualitat de la imatge amb la qual 
se'ns mostren. 

3-Tècnica: Nitidesa, aspecte de les imatges, treball del càmera, etc. 

4-Impressió general i mèrits: Efecte a l'espectador / públic. L'impacte produït pel vídeo 
serà valorat. 
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14.5. Puntuació Pel·lícula amb edició 

14.5.1. Descripció dels 4 apartats a puntuar: 

1-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. 

2-Fauna i flora: Es valoraran la quantitat i varietat d'espècies que es mostri en el vídeo, 
tant 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 i el sentit en 
què estan integrades en el guió i en la pel·lícula. 

3-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. 

4-Impressió general i mèrits: Efecte a l'espectador / públic. L'impacte produït pel vídeo 
serà valorat. 

14.5.2. Premi especial Millor Assistent de vídeo: La valoració per a aquest premi serà el 
resultat de la suma de cada jurat de 0 a 10 punts repartint 5 punts per a la integració 
de l'assistent en els plans del vídeo i 5 punts de varietat/dificultat d'espècies filmades. 

15è: ACTA I CLASSIFICACIONS 

15.1. Les pel·lícules que siguin desqualificades (per majoria exclusivament) s'anotaran 
amb una 'D' en l'acta. Una vegada finalitzat l'anterior procés, el secretari emplenarà la 
classificació final de la prova. 

15.2. En l'acta vindrà reflectit: 

•Classificació individual per categoria. 

•Classificació general individual del VIDEOCAT. 

•Premi especial Millor Assistent de vídeo amb edició. 

15.4. Es lliurarà una còpia de les puntuacions amb la classificació general. 

16è: COMITÈ DE COMPETICIÓ 

16.1. Els seus membres quedaran definits en la reunió de participants que se celebrarà 
el dia de la primera prova de competició, inclourà, si pot ser, al Cap del Departament 
d'Imatge de FECDAS o el seu representant, al Cap dels comissaris-jurat, al director de la 
prova i un esportista triat entre els assistents a la reunió informativa prèvia al 
campionat. 
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16.2. La feina serà mantenir durant el campionat, el compliment del que es disposa en 
els reglaments, resoldre qualsevol situació no prevista en ells, supervisar als 
comissaris, valorar les infraccions i vetllar en tot moment pel bon desenvolupament de 
la competició. 

17è: INFRACCIONS I SANCIONS 

17.1. Els membres del Comitè de Competició seran els encarregats de valorar les 
infraccions i dictar la sanció preventiva per escrit i notificar-la de manera fefaent als 
afectats tan aviat com aquesta es decideixi. 

17.2. L'incompliment de qualsevol norma tant del reglament general com del 
particular serà objecte de sanció. 

17.3. Accions que són motiu de la desqualificació de totes les preses de la immersió: 

17.3.1. Per superar els limitis de profunditat de qualsevol membre de l'equip. 

17.3.2. Per no realitzar, alguna presa de control, canvi de la data de la càmera o 
esborrar clips. 

17.3.3. Per sobrepassar el temps màxim d'immersió. 

17.3.4. Emergir cada membre de l'equip amb una diferència de temps superior de 3 
minuts. 

17.3.5. Per emergir més enllà de 25 metres del vaixell o de la costa sense la boia de 
deco i mantenir-se en superfície. Es desqualifica la Immersió. No obstant això, és 
voluntari per part del participant mantenir la boia hissada mentre es resta a superfície 
després d'haver emergit. 

17.3.6. Per manipulació de la càmera fora de l'aigua sense la supervisió d'un comissari. 

17.3.7. Per finalitzar la immersió amb menys pressió del permès en el reglament. 

17.4. Accions que són motiu de la desqualificació de la jornada: 

17.4.1. Per manipulació de l'ordinador de busseig o no presentar-lo a la sortida (per 
manipulació s'entén el falsejament de les dades de la immersió realitzada, haver 
ajustat l'ordinador amb mescla diferent de l'empleada, haver-l'hi llevat durant la 
immersió per a no deixar registre de la profunditat realment aconseguida, detectar 
que el participant porta dos ordinadors amb dades diferents, canviar-se l'ordinador 
amb el seu company. 
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17.4.2. Provocar brutícia (pol·lució) voluntàriament, que perjudiqui un altre 
participant. 

17.4.3. Fer servir telèfons mòbils, tauletes, ordinadors o qualsevol dispositiu wifi en la 
zona de càmeres o embarcacions de competició. 

17.5. Accions que són motiu de la desqualificació del campionat: 

17.5.1. Conducta antiesportiva o desconsideració amb els participants, organitzadors o 
delegats de FECDAS. 

17.5.2. Espantar voluntàriament als animals situats en la zona, fer-los modificar la seva 
morfologia habitual, o maltractar la fauna i flora. 

17.5.3.Manipular o canviar les targetes. 

17.5.4. Per saltar-se la parada de descompressió. 

17.5.5. Incloure qualsevol clip o filmació que formi part de la pel·lícula lliurada i que 
aquest no consti en les descàrregues realitzades durant el campionat. 

17.6. Accions tipificades: 

17.6.1. Per respirar aire del company o de l'ampolla de seguretat (tampoc està permès 
intercanviar-se o cedir-se ampolles o etapes entre ells) serà desqualifica la immersió. 
Aquesta circumstància pot tenir l'agreujant que videògraf o co-videògraf estiguin sota 
l'aigua sense cap intenció d'interrompre la immersió malgrat estar fent aquesta 
maniobra. També és agreujant fer-ho per equilibrar el consum, sent sancionat amb la 
desqualificació de la jornada. 

17.6.2. Per manipular el mitjà o als espècimens: Desqualificació de la Immersió, 
podent-se arribar a la desqualificació si la manipulació es considera molt greu, 
addicionalment, abans de la immersió, es podrà inspeccionar l'equip de busseig del 
participant per a cerciorar-se que no porta cap espècimen capturat prèviament. En cas 
de detectar-se aquesta circumstància es pot arribar a la desqualificació del campionat. 

17.6.3. Per incomplir les normes de seguretat de busseig i depenent de la seva 
gravetat, podria ser sancionat des de, la desqualificació de la immersió a 
desqualificació del campionat. 

17.6.4. En cas de no incloure tots els clips que formen la pel·lícula en la fitxa de control, 
també portarà una sanció de punts, aquest percentatge quedarà a la supervisió del 
comitè de competició. 
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18è. Reclamacions: 

18.1 Qualsevol reclamació, a excepció de la decisió del jurat que és inapel·lable, haurà 
de realitzar-se per escrit, fer un dipòsit de 100 € i dirigir-la a: Comitè de Competició, 
per qüestions d'índole tècnic-esportiva. Fins 1 hora després que s'ocasionés el motiu 
de la reclamació o d'haver tornat a port. La resolució es donarà immediatament 
després de la reclamació una vegada presa la decisió.-El secretari del jurat, per errors 
aritmètics o de transcripció de dades. La fallada en si, és inapel·lable.-El Comitè Tècnic 
d'Àrbitres, en concepte de Recurs d'alçada, quan es dissenteixi de qualsevol de les 
resolucions dictades, fruit de les dues primeres reclamacions exposades. 

18.2. El Departament d'Imatge de FECDAS s'encarregarà de retornar als reclamants la 
resolució per escrit, una vegada rebuda i en un termini màxim dos mesos. 

19è: SEGURETAT 

19.1. Els participants han de vetllar per la seva pròpia seguretat. En presentar-se al 
campionat ha de tenir el títol de bussejador per tant ja coneix l'esport i els seus riscos. 

19.2. Els participants se'ls informarà de les condicions locals d'immersió i de 
l'existència d'un servei d'intervenció ràpida. 

19.3. Sempre que sigui possible, hi haurà una embarcació de seguretat en la zona de 
competició durant el temps que duri la prova. 

19.4. Una unitat mòbil d'emergències pot estar present en el recinte habilitat per a la 
competició, mentre durin les jornades de les proves. 

19.5. Cada vaixell de competició tindrà un equip d'oxigenoteràpia i una ampolla de 
busseig de seguretat amb regulador, ampolla que tindrà submergida durant el 
desenvolupament de cada immersió de competició. Si arriba a ser necessària la 
utilització d'algun d'aquests equips per algun esportista, aquesta serà reportada pel 
comissari de l'embarcació al comitè de competició per a l'avaluació de la causa i de la 
seva possible sanció. 

20è: RESPONSABILITAT 

20.1. Els participants són els responsables del seu equip i el que se li atorga en la 
competició. 

20.2. La FECDAS i l'Entitat Organitzadora de la prova, estaran exempts de qualsevol 
responsabilitat que hi hagués o emani d'accidents esportius a particulars, participants, 
béns o persones alienes a l'organització. 
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20.3. Els participants, només podran fer referència a la deficiència tècnica del material 
que se'ls atorgui al principi de la prova. 

21è: REPORTERS GRÀFICS 

21.1. Tots els reporters gràfics hauran d'estar degudament acreditats per a assistir als 
actes oficials del campionat. 

21.2. Fotografiar i filmar un participant durant la prova, requerirà autorització expressa 
del participant i del Comitè de competició. 

 

 

 

Barcelona 01 de novembre 2021 

 


