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DEPARTAMENT D'IMATGE SUBAQUÀTICA 
 

REGLAMENT BASE DE CONCURSOS / COMPETICIONS DE FOTOGRAFIA SUBAQUÀTICA 

DIGITAL  AMB ESCAFANDRA 
 

 
Aquest reglament és vàlid per: 
 
A.- Campionat de Catalunya.  
B.- Copa Catalana. 
C.- Proves En Línia 
D.- Independents que comptin amb la col·laboració tècnica de la FECDAS. 

 

1. NOMBRE DE PROVES 
 

1.1  El nombre de proves puntuables pel Campionat de Catalunya, Copa Catalana i En Línia i les seves 

característiques, seran avaluades cada any pel comitè d’Imatge de FECDAS i especificades 

respectivament en els seus Reglaments Particulars. 
 

1.2  El temps mínim que ha de passar entre dues proves de la mateixa competició haurà de ser de 6 

dies i un màxim de 14 dies. En el cas de no ser possible, la prova s’anul·larà i es convocarà de nou. 
 

1.3  El Departament d’Imatge de FECDAS preveurà dins el calendari el nombre suficient de dates de 

reserva per cobrir suficientment qualsevol anul·lació o ajornament de proves. 
 

1.4  Totes les proves d’àmbit classificatori s’organitzaran exclusivament en dies festius. 

Excepcionalment, amb l’autorització expressa del Departament d’Imatge de la FECDAS, es podran 
realitzar en dissabtes o dies laborables. 
 

1.5  En el cas de proves d’àmbit nocturn es podran realitzar amb l’autorització per escrit  del 
Departament d’imatge de la FECDAS. El Club serà el responsable de complir tota la normativa legal 
vigent. 

 
2.  CONCESSIÓ DE PROVES 

 

2.1  Abans de finalitzar el termini donat per FECDAS o, en el seu defecte, en el mes de novembre de 

cada any, els clubs interessats a organitzar proves, concursos o competicions de Catalunya de l'any 

següent hauran de notificar-ho a través de la web i del servei d’intranet al Departament d'Imatge 

Subaquàtica de la FECDAS i omplir totes les dades a la sol·licitud de l’agenda d’activitats. 
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2.2 La concessió de les proves es notificarà als clubs organitzadors via web, intranet o correu 

electrònic abans de finals de desembre. 
 

2.3 Els clubs que organitzin una prova vàlida per al Campionat de Catalunya o Copa Catalana de 

Fotografia Submarina hauran de ser conscients de la gran responsabilitat que contreuen i hauran de 

vetllar en tot moment per la igualtat d'oportunitats i equipament quan redactin els respectius 

reglaments particulars de les proves que organitzen i perquè aquests es compleixin. 
 

2.4 El reglament particular, que ha de tenir el vistiplau del Departament d'Imatge Subaquàtica de la 

FECDAS, no pot en cap cas contravenir les normes imperatives del present reglament. 

El Club Organitzador l'haurà de tenir disponible com a mínim, 30 dies abans de la prova. 

A les proves independents, no és imprescindible la confecció d’un reglament particular. 
 

2.5 Les proves de Campionat de Catalunya, Copa Catalana o En Línia disposaran obligatòriament d’un 
Reglament Particular on s’especificarà, com a mínim, les següents dades: 

1. Programa de la prova o proves. 
2. Modalitats fotogràfiques. 
3. Composició i característiques del jurat. 
4. Sistema de puntuació i classificació. 
5. Nombre d’equips fotogràfics utilitzats i característiques de la selecció de fotografies a presentar. 

 
3.  INSCRIPCIÓ I TITULACIÓ 

 

3.1 Hi podrà participar qualsevol submarinista, sempre que estigui en possessió del títol 

d'escafandrisme B2E o superior expedit per la FEDAS i la llicència federativa de l’any en curs, o bé el 

B1E més el curs de SVB (Suport Vital Bàsic), la llicència  federativa de l'any en curs i acrediti 20 immersions 

després de finalitzar el període de pràctiques. 

En el cas que les característiques de la prova o requereixin, es pot demanar una titulació mínima 

superior, el qual haurà d’estar adequadament reflectit en el Reglament Particular de la prova. 
 

3.2 La seva participació serà puntuable només si està afiliat a un club català, és resident a Catalunya i 

només podrà participar per un sol club dins de l'any que correspongui. En el cas de l’ebenista, només 

podrà participar qui estigui en possessió de la llicència federativa de l’any en curs. 
 

3.3  En concursos que es designin com a Oberts (OPEN), podran participar submarinistes d'altres 

regions o estrangers, sense que la seva puntuació sigui vàlida per al Campionat de Catalunya, Copa 

Catalana o En Línia amb titulacions segons el punt 3.1 
 

3.4  No es cobraran drets d'inscripció als participants, sempre que les quantitats que destini la 

Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques siguin considerades suficients per la majoria dels clubs 

organitzadors i cobreixin com a mínim les despeses de trasllat marítim dels participants i ajudants. 
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Les despeses de remesa hauran d'anar a càrrec del participant. 
 

3.5  El fet de formalitzar la inscripció obligarà els participants a acatar en tot moment el que disposa 

aquest Reglament, a més de les instruccions complementàries que es fixin per a cada prova (els clubs 

organitzadors informaran prèviament i exhaustivament els participants d'aquest Reglament i del 

particular). 
 

3.6  El nombre d’assistents que poden acompanyar el fotògraf no podrà excedir d’un. Els co-fotògrafs 

hauran d'estar en possessió del títol descrit al punt 3.1. i de la llicència federativa de l'any en curs. És 

obligatori portar acompanyant. A falta d'acompanyant, dos fotògrafs podran actuar de co-fotògraf 

recíprocament exceptuant les selectives i final del Campionat de Catalunya. 
 

3.7  Els participants hauran de fer la preinscripció obligatòriament per e-mail o via web amb un 

mínim de 15 dies d’antelació o més, a criteri dels organitzadors, a fi que els organitzadors puguin 

preveure l'espai en l'embarcació o embarcacions. 
 

3.8. Per ser considerat participant en una prova és imprescindible fer acte de presència en el precís 

moment de verificar les targetes de memòria a l’hora prevista pel club organitzador. 
 

3.9  A les proves de tipus “Obertes” poden participar submarinistes amb titulacions d’altres 

organitzacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya. 
 

3.10  Els participants hauran de tenir la revisió mèdica a l’iniciar anualment cada temporada de 

fotografia i serà demanada pels Clubs juntament amb la llicència federativa i titulació. 
 

3.11  La inscripció del co-fotògraf a les selectives del Campionat de Catalunya, es pot modificar, sense 

cap justificació. A les finals del Campionat de Catalunya és obligatori portar el model inscrit, si per 

algun motiu no es pogués, s’ha de demanar autorització exposant la problemàtica al comitè de 

competició. 

 
4. RESPONSABILITAT 

 

4.1  La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques i el club organitzador de la prova estaran 

exempts de qualsevol responsabilitat que hi hagués o emanés d'accidents esportius a particulars, 

participants, béns o persones alienes a l'organització. 

 
5. MATERIAL FOTOGRÀFIC 

 

5.1  Els participants hauran d'aportar a la competició el seu equip fotogràfic i d'il·luminació. 
 

5.2  No es permetran més de dues càmeres per participant i aquestes podran ser submarines o amb 

carcassa. Totes han de permetre sistemes d'emmagatzematge extraïbles. Només es podrà tenir una 
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càmera sota l'aigua. 
 

5.3  Els equips d'il·luminació seran autònoms i mai podran ser connectats a cap font d'alimentació 

elèctrica durant la celebració de la prova. 
 

5.4  Els participants podran utilitzar filtres, lents d'aproximació, macros, etc., així com qualsevol 

objectiu que considerin necessari per a la perfecta realització de les fotografies. 
 

5.5  Totes les fotos han d'estar format JPEG per a la projecció i visualització del jurat i RAW per a la 

comprovació de possibles manipulacions en la retallada. 
 

  5.6  El mínim de resolució de les imatges és: 
 

3000 x 2000 px en una mida d'imatge de 3: 2 

2800 x 2100 px en una mida d'imatge de 4: 3 

3100 x 1750 px en una mida d'imatge de 16: 9 
 

5.7  Les fotos poden ser editades i ajustades en qualsevol forma, únicament mitjançant programari 

de la càmera i sota l'aigua durant el temps d'immersió. 
 

  5.8  No està permès l'esborrat d'imatges. 
 

5.9  L'ús de l'equip fotogràfic fora de l'aigua queda totalment prohibit i serà considerat com 

manipulació i per tant sancionat. 
 

5.10  Les exposicions múltiples, o superposició d'imatges, està permès. No es podrà fer servir una 

mateixa exposició o imatge de fons o primer pla en dues categories diferents. En cas d'incompliment, 

es desqualificarà la fotografia que tingui la valoració més baixa. 
 

5.11 L'espai de color de treball per a la valoració del jurat i visionat serà: sRGB IEC61966-2.1, els 

participants, han d'ajustar els seus equips a una manera de color el més compatible possible. 
 

5.12 Cada participant podrà col·locar només una targeta extraïble per equip fotogràfic. 

 
6. MATERIAL D’IMMERSIÓ I/O COMPLEMENTARI 

 

  6.1  No es permetrà la utilització d'aparells locomotors subaquàtic "scooter". 
 

6.2  No es permetrà la utilització d'elements artificials com a motiu o element fotogràfic, excepte en 

les fotografies o competicions de tema creatiu, o si ho permet el reglament particular de la prova, 

sempre que els elements esmentats no produeixin deteriorament o contaminin el medi ambient o 

marí i siguin tornats sense excepció a terra. No es permetrà l'ús d'anilines o tints de cap mena, encara 

que siguin innocus. 
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6.3  Vegeu, així mateix, les normes de valoració en el Curs de Formació de Jurats FotoSub respecte a 

la consideració d'un objecte com a artificial. 
 

6.4  Es limitarà el volum i el nombre d’ampolles a utilitzar per immersió, una per bussejador i un 

màxim de 18 litres, i a una pressió entre 180 atm i 200 atm, si la pressió és inferior a 180 atm, el 

participant té l'opció de canviar l'ampolla. 
 

6.5  La pressió i contrast de les ampolles hauran de complir la normativa vigent. 
 

  6.6  Es podrà fer servir NITROX sempre que el participant acrediti el títol FEDAS 

corresponent. 
 

6.7  L’obtenció i control de les càrregues de NITROX estaran sota la responsabilitat dels participants, 

els quals deuran indicar a l’organització per escrit i en el moment de la inscripció, que portaran carga 

NITROX i el seu percentatge de mescla. 
 

6.8  Tot i cada un dels participants hauran d’anar amb ordinador de busseig i globus de 

descompressió durant la competició i serà comprovat pel comissari en l’embarcació abans de cada 

prova. 
 

6.9 Els organitzadors de les proves no tindran cap obligació de proporcionar serveis de NITROX. 

 
7.  DESENVOLUPAMENT DE LES IMMERSIONS 

 

7.1  Temps: El reglament especial de la prova fixarà la seva durada, que haurà d'estar entre un mínim 

d’1 hora i 30 minuts i un màxim de 2 hores, a decidir per l’organitzador. Els organitzadors hauran de 

vetllar especialment perquè cap participant no sobrepassi el temps màxim permès. 

Aquest s'haurà de comptar des del moment del termini de la maniobra d'ancoratge, o des de quan 

l'organització indiqui, fins a la pujada definitiva a la barca del fotògraf. 
 

7.2  Profunditat: El límit de profunditat per a la competició serà 30 m, excepte si l'organització per 

motius de seguretat estimi reduir. 
 

7.3  Embarcació: Excepte quan la prova es realitzi des de la costa, l’organització haurà de disposar 

d’embarcació comunitària. Podrà haver-hi més d’una embarcació, sempre que totes siguin 

comunitàries i que cadascuna d’elles i estigui present, almenys, un comissari de la prova. 

No està permesa les embarcacions per un sol equip participant. 
 

7.4 Els participants haurà de tornar pels seus propis mitjans a la seva embarcació, si no ho fessin serà 

desqualificat de la prova. 
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7.5  En els concursos es procurarà que els participants disposin d'un espai a bord, superior a 

l'habitual, amb la finalitat de poder-hi encabir els seus estris. 
 

7.6  Zona: La fixarà l’organitzador, establint-ne els límits molt clarament. Es preveurà una zona de 

reserva sempre que la prevista no reuneixi les condicions adients per a realitzar la prova. 
 

7.7  En immersió, els participants i els acompanyants hauran de nedar i treballar a una distància 

mínima de 10 metres dels seus competidors. 
 

7.8  Quan qualsevol membre d'un equip se situï en una zona concreta (cova petita, roca determinada, 

cau d'un animal...) hi tindrà preferència fins que hagi acabat la seva tasca. Una vegada finalitzada 

abandonarà el lloc com més aviat millor sense enterbolir ni modificar el medi. 
 

  7.9  Es pressuposa la bona fe, en l'actuació dels concursants i co-fotògrafs. 
 

7.10 No podrà abandonar-se la zona de proves durant la competició, llevat dels accidents o del 

permís exprés de l'organització. 
 

  7.11  El fotògraf i co-fotògraf hauran de sortir sempre junts de l’aigua per finalitzar la 

prova, en cas que no sigui així serà desqualificat. 
 

  7.12  Amb la finalitat de vetllar pel compliment d’aquest reglament, en totes les 

proves s’han de respectar els següents passos mínims: 
 

7.12.1  L'organització disposarà d'un recinte tancat, perquè els concursants puguin intercanviar 

objectius o manipular la càmera, sempre en presència d'un comissari. Qualsevol manipulació dels 

equips fora d'aquest recinte o de la mateixa embarcació o sense la presència d'un comissari, serà 

motiu de sanció. 
 

7.12.2  A l’inicia de cada dia de competició, al parc tancat o embarcació, durant una hora abans de la 

sortida de les embarcacions, els comissaris faran entrega de les targetes als participants i indicaran la 

data que s'ha d'ajustar a la càmera, es comprovarà el format de la targeta, la desconnexió dels 

sistemes sense fils de la càmera i a continuació serà possible realitzar la presa de control. 
 

7.12.3  Durant el transcurs de la competició estarà prohibit l'ús del mòbil i sistemes informàtics a la 

zona de parc tancat així com en les embarcacions. 
 

7.12.4  Durant les jornades de competició el participant no podrà utilitzar altres targetes que les 

controlades per l'organització. En cap cas es podran canviar les targetes de cambra. 
 

7.12.5  Finalitzada cadascuna de les jornades de competició, els participants o els capitans, en 

presència del comissari, s'extrauran les targetes de cada equip fotogràfic per lliurar-les. Aquesta 

maniobra només es pot fer al parc tancat o lloc autoritzat per l'organització. 



FEDERACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES 
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum) 

08930 - SANT ADRIÀ DE BESÒS 
Telèfon: 933 56 05 43 

Mòbil: 620 28 29 39 
E-mail: fecdas@fecdas.cat 

Web: www.fecdas.cat 

 

 

 
7.13  Tot participant té l’obligació, exceptuant casos de força major (inundació, accident, etc...) de 

descarregar les fotografies realitzades al finalitzar la immersió. En qualsevol cas constarà a l’acta del 

concurs. 
 

7.14 L'organització designarà almenys a un comissari de competició per controlar el bon 

desenvolupament de la prova, en cas que la quantitat de participants, d’embarcacions o altres 

causes, facin necessari més comissaris per garantir el compliment del reglament, l’organització haurà 

de tenir-ho previst, així com anomenar un “Cap de Comissaris” que és el que ha de coordinar la labor de tots 

ells. 
 

7.15  Les proves se suspendran exclusivament per causes de força major de l’organitzador o bé per 

manca de seguretat pels participants. En qualsevol cas, la decisió de la meitat més un dels 

participants també pot suspendre la prova. Les decisions preses per l’organitzador, són inapel·lables. 
 

7-16 La prova es reprendrà transcorreguts un mínim de 7 dies. La prova represa es considerarà una 

continuació de la primera convocatòria, continuant vigents totes les característiques (tema, 

reglament particular, etc.) i incidències (inscripcions, sancions, etc.). 
 

7.17  Els participants realitzaran totes les seves fotografies dins de les zones i horaris d'immersió 

establerts. 
 

7.18  Cap participant podrà iniciar la immersió, separar-se de la boia o vaixell assignat al punt 

d'immersió, abans d’indicar el començament de la prova, pel comissari de l'embarcació. 
 

7.19  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. 
 

7.20  Serà missió dels comissaris d'embarcació controlar el material embarcat, prendre els temps 

d'inici i fi de la immersió, controlar que no es manipulin les càmeres i anotar qualsevol incidència que 

estimi oportú. Els comissaris disposaran d'una fitxa proporcionada pel comitè d'imatge en la qual 

tindran l'obligació de reflectir els temps, control d'ordinadors i altres incidències. 
 

7.21  Els comissaris-jurats podran submergir-se en les zones de competició per observar als 

participants durant el transcurs de la prova, sense dificultar en cap moment la feina d’aquests, encara 

que si ho considera oportú, pot demanar al participant que aturi la seva activitat i ascendeixi a 

superfície. 
 

7.22  També és tasca dels comissaris-jurats supervisar els temps d'inici i fi de la immersió i les 

correctes anotacions preses pels comissaris d'embarcació. 
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7.23  L'organització podrà utilitzar els sistemes o procediments que cregui convenients per al millor 

control de les imatges. 
 

7.24  Si per motiu de sanció, es decideix esborrar part de les fotografies preses, l'esborrat no es farà 

directament de la targeta sinó de les imatges descarregades en el dispositiu d'emmagatzematge de 

l'organització. 
 

7.25  Categories: En el Reglament particular del Campionat de Catalunya, Copa Catalana o En Línia es 

descriuran les categories que inclouen les proves. 

Per la resta de proves els criteris seran els inclosos en Curs de Formació de Jurats Fotosub vigent 

 
7.26 Busquem i aprofitem els mitjans que ens ofereixen les càmeres amb la nostra creativitat per 

realçar la bellesa de la natura, ja que ofereix possibilitats artístiques incomptables. El jurat tindrà en 

compte aquests criteris per puntuar en  conseqüència. Es veuran penalitzades les fotos que mostrin 

muntatges o composicions irreals. 

Qualsevol fotografia en què s'apreciï que l'entorn o el subjecte han estat manipulats serà 

desqualificada. 

 
8. TERMINIS POST COMPETICIÓ 

 

  8.1  L'organització s'encarregarà de la descàrrega de les fotografies dels participants. 
 

8.2 Qualsevol modificació o manipulació de la càmera fora de l'aigua i del temps d'immersió, serà 

sancionat amb totes les imatges contingudes en l'equip fotogràfic que s'estigui manipulant. 
 

8.3 Si el Reglament Particular no indica el contrari, el participant haurà de seleccionar sis fotografies 

(excepte proves especials autoritzades pel Departament d’Imatge) amb els seus propis mitjans de 

visualització i remetre-les per escrit, indicant el nom exacte de l’arxiu, la categoria, posició, gir i mirall 

que vol que sigui ensenyat al jurat, en un termini que s’ha d'establir per cada prova i que estarà 

comprès entre un mínim de quatre hores i un màxim de 6 dies naturals a l'organització. 

Juntament amb l’escrit de selecció, els participants han d’adjuntar unes miniatures amb l’orientació 

exacte de com les volen. 
 

8.4  No es farà cas de la informació de autorotació de l’equip fotogràfic. 
 

8.5  En el cas que el fotògraf decideixi no presentar fotografies haurà de comunicar-ho igualment a 
l’organització (sense perjudici de la possible sanció). 

 

  8.6  El secretari organitzarà les fotos per categories i de forma anònima i descrita anteriorment per al    
 visionat i dictamen de jurat. 
 

  8.7.  Transcorreguts un màxim de 10 dies des de la realització de la prova, es reunirà el jurat 
qualificador. 
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8.8  En el moment de la reunió, el jurat només avaluarà les fotografies que li hagin estat trameses dins 

el termini establert, excepte que la causa del retard no sigui imputable al participant. 
 

8.9  En el cas que el lliurament de fotografies seleccionades a l'organització es faci de manera 

presencial, s’habilitarà una sala exclusivament per al lliurament on només hi podran ser presents el 

secretari o persona de l'organització encarregat de recollir la selecció i els membres de l’equip 

participant. 

 

9. JURAT 
 

9.A  COMPOSICIÓ 

 
9.A.I Composició: El jurat estarà compost per un mínim de 4 jutges més un secretari (sense vot), que no 
podran tenir cap relació de parentiu amb cap dels membres d’equips competidors. El Reglament 
Particular de la Competició o prova pot augmentar aquest nombre. 
Un membre del Jurat exercirà de President. 

Ineludiblement tots ells hauran de ser Jurat de Fotografia Subaquàtica FECDAS, sempre que no 

participin en cap prova del campionat que estan puntuant. 
 

9.A.2 Addicionalment els membres del jurat s’adhereixen a totes les regles i limitacions inherents al 

càrrec de jurat. Entre elles hi ha la prohibició d’efectuar qualsevol classe d’actuació o investigació 

encaminada a conèixer les fotografies abans de la reunió de Jurat, bé per visualització prèvia, pel 

coneixement del contingut de la imatge, interactuant amb els participants, o mitjançant l’obtenció de 

qualsevol altra dada que faciliti la identificació de la foto amb el fotògraf. 

Qualsevol incompliment d’aquesta regla portarà a la inhabilitació del membre de Jurat i a la 

desqualificació de l’equip implicat segons l’estipulat en el reglament. 
 

9.A.3  El president i el secretari del jurat hauran de pertànyer obligatòriament a un club FECDAS. 
 

9.A.4  A les proves macro, peixos, fauna o caça fotogràfica, un biòleg marí haurà d’haver revisat totes 

les col·leccions presentades, anteriorment o durant el jurat. L’esmenta’t biòleg en el cas de ser Jurat 

Fotògraf Subaquàtic i participi com a tal, haurà de puntuar en el mateix moment que els altres 

membres del jurat. 
 

9.A.5 El Departament d’Imatge Subaquàtica podrà delegar com a observador (sense veu ni vot) un 

dels seus membres, que actuarà com a moderador. Cap membre del Jurat no podrà veure les 

fotografies amb anterioritat ni saber-ne l’autor. 
 

9.A.6 A les proves selectives o finals del Campionat de Catalunya serà la FECDAS qui s’encarregui de 

la composició del jurat. 
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  9.A.7  Els jurats seran tancats als participants. 
 

9.A.8 La composició dels membres del jurat a les diferents proves, anirà en funció del seu nivell de 

formació i de la categoria de la prova. El departament d’Àrbitres, Jutges, Comissaris i Jurats de 

FECDAS  presentarà cada any el llistat de jurats i el seu nivell. 

 
9.B  JURAT D’IMATGE SUBAQUÀTICA 

 

9.B.l. El Departament de Formació d’Imatge Subaquàtica de la FECDAS organitzarà periòdicament 

cursets per a obtenir el títol de jurat de fotògraf subaquàtic, es podrà delegar els cursets als clubs o 

es podrà realitzar-los online. 

9.B.2 Els continguts del curs estaran alineats amb el reglament de jurat i comissaris de la FEDAS 

perquè els competidors competeixin en igualtat de condicions als campionats nacionals, europeus i 

mundials. 

 
9.C  PROJECCIÓ DE FOTOGRAFIES 

 

  9.C.1  Només podran estar presents els membres del jurat i el secretari. 
 

9.C.2 Les fotos seran numerades a sorts, per a ser sotmeses a la projecció de manera anònima. 
 

9.C.3 S’efectuaran diversos passis d’observació sense puntuar. Els mitjans de visualització de les fotos 

seran el mateix per a tots els membres de jurat. Les fotos es visualitzaran per categories per valorar-

les totes juntes i veure la varietat d’aquestes. 
 

9.C.4 Fins al moment de l’escrutini final no haurà de conèixer el nom dels concursants. 
 

9.C.5 Les fotografies podran ser comentades en veu alta només en les passades d’observació, si hi ha 

algun dubte, sense fer cap comentari tècnic i / o artístic al respecte. 
 

9.C.6 Per al tema únic “Caça FotoSub” es projectaran per espècies, barrejades les de tots els 

participants. 

 
9.D  PUNTUACIONS 

 

Durant la passada de puntuació, cada membre d’anotar per a si (sense comentar-ho amb la resta), la 

puntuació de cada fotografia. El jurat haurà de conèixer perfectament l’articulat del present 

reglament. Les fotos que siguin desqualificades (per majoria exclusivament) s’han d’anotar amb una 

‘D’ a les actes. 
 

Excepte quan el Reglament Particular indiqui el contrari el sistema de puntuació i les valoracions de 

les fotografies seran els indicats en el Curs de Formació de Jurats FECDAS. 



FEDERACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES 
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum) 

08930 - SANT ADRIÀ DE BESÒS 
Telèfon: 933 56 05 43 

Mòbil: 620 28 29 39 
E-mail: fecdas@fecdas.cat 

Web: www.fecdas.cat 

 

 

 
9.E  Confecció d’Actes 

 

Un cop finalitzat el procés de puntuació el secretari confeccionarà la classificació final de la prova. En 

l’acta de classificació individual ha de constar el nom fotògraf, assistent, el club a què pertanyen, la 

puntuació de cada categoria i la suma total. A cada participant se li lliurarà una còpia de les 

puntuacions. 

 
10.  LLIURAMENT DE PREMIS 

 

10.1  Es lliuraran abans de finalitzar l’any natural, durant l’habitual lliurament de premis de final de 

temporada o bé en un acte organitzat expressament per l’organitzador. Es lliurarà premi o trofeu als 

3 primers classificats (fotògraf i co- fotògraf) com a mínim. 

 
11.  INFRACCIONS 

 

11.1  Els organitzadors de la prova, el jurat o el departament d'imatge de la FECDAS les qualificarà de 
lleus, greus i molt greus. 

 

A títol enunciatiu, poden ser les següents: 
 

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

la FECDAS. 

2. L’ incompliment dels terminis d’aquest reglament. 

3. El deteriorament o pèrdua de les fotografies per motius no imputables directa o 

indirectament a l’organització o al jurat. 

4. L’ incompliment de qualsevol norma imperativa d’aquest reglament. 

5. Provocar brutícia voluntàriament en el medi marí que perjudiqui altres participants. 

6. Espantar voluntàriament els animals del seu entorn, fer-los modificar la seva morfologia 

habitual, maltractar la flora i la fauna o donar-los menjar. 

7. Utilitzar, sense consentiment, el co-fotògraf d’un altre concursant o ell mateix, com a part 

integrant de la foto (a menys que sigui evident la intranscendència o involuntarietat). 

8. Manipular o canviar les fotografies abans de lliurar-les al jurat. 

9. La no presència del fotògraf al lloc i hora determinats a l’inici de la competició, o no 

descarregar les fotografies al finalitzar la immersió o de les fotografies que hauria d’haver 

seleccionat. 

10. Fer ús de les fotografies amb finalitat comercial sense permís exprés del seu autor. 
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11. Fer ús de les fotografies amb finalitats no comercials, sense indicar el nom del fotògraf 

subaquàtic al peu, o en el seu interior, així com el seu origen. 

12. Prevaricació en l’atorgament de puntuacions. 

13. Incompliment d’horaris per part del club organitzador i/o de les persones o entitats que 

depenguin d’ell, sense motiu justificat suficient. 

 

11.2  Sancions tipificades: 
 

a.- Per excés de temps d'immersió sobre el permès: entre 0 i 3 minuts, eliminació d'un 25% de 

les imatges preses en aquest dia. Entre 3 i 5 minuts, eliminació del 35% de les imatges preses 

en aquest dia. Més de 5 minuts, eliminació del 50% de les imatges preses en aquest dia. Les 

imatges que s'eliminaran seran triades de forma aleatòria. 

b.- Per saltar-se la parada de seguretat per evitar incórrer en excés de temps: Desqualificació 

de la prova. 

c.- Per superar els límits de profunditat de qualsevol membre de l'equip de fotògraf o co-

fotògraf: Eliminació d'un 50% de les imatges realitzades. S'eliminaran de forma aleatòria. 

d.- Per respirar aire del company o de l'ampolla de seguretat (tampoc està permès intercanviar-

se o cedir ampolles o etapes entre ells). Es desqualifica la Immersió. Aquesta circumstància pot 

tenir l'agreujant que fotògraf o co- fotògraf segueixen sota l'aigua sense cap intenció 

d'interrompre la immersió tot i estar fent aquesta maniobra. També és agreujant fer-ho per 

equilibrar el consum entre ells. Desqualificació de la Prova. 

e.- Per manipular el medi o als espècimens: Desqualificació de la Immersió, podent arribar a la 

desqualificació si la manipulació es considera molt greu, a més, abans de la immersió, es podrà 

inspeccionar l'equip de busseig del participant per cerciorar-se que no porta cap espècimen 

capturat prèviament. En cas de detectar aquesta circumstància es pot arribar a la 

desqualificació de  la prova. 

f.- 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 

barreja diferent de l'empleada, haver-li tret durant la immersió per no deixar registre de la 

profunditat realment assolida, detectar que el participant porta dos ordinadors amb dades 

diferents, canviar- se l'ordinador amb el seu company ... Desqualificació de la Prova. 

g.- Per emergir cada membre de l'equip amb una distància en temps major de 3 minuts. Es 

desqualifica la Immersió. 

h.- Per emergir més enllà de 25 metres del vaixell sense la boia deco i mantenir- se en 

superfície. Es desqualifica la Immersió. No obstant això, és voluntari per part del participant 
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mantenir la boia hissada mentre és res en superfície després d'haver emergit. 

i.- Per manipulació de la càmera fora de l'aigua sense la supervisió d'un comissari. És obligatori 

avisar un comissari abans de manipular la càmera per al que sigui. Es desqualifica la Immersió. 

 

12.  VALORACIÓ DE LES SANSIONS 
 

L’organisme encarregat de valorar les faltes serà el Comitè de Competició de  la prova, en el cas que 

per el tipus de prova no hi hagi, aquesta tasca passarà al Comitè d’imatge de FECDAS. 

Al davant de qualsevol presumpta falta, es farà la seva valoració i es classificarà dins un dels següents 

apartats: 
 

1. Lleus: Les que el participant a fet sense voler i no el beneficien ni perjudica la resta de 

participants. 

2. Greus: Les que el participant a fet sense voler i que afecten altres participants o bé el 

beneficien a ell mateix en el transcurs de tota la Competició. 

3. Molt greus: Les fetes expressament. El beneficiïn o no ho perjudiqui o no a la resta de 

participants. 
 

Un cop decidit el nivell de la falta, s’aplicarà la sanció corresponent: 
 

1. Faltes lleus: Amonestació escrita. 

2. Faltes greus: La que es decideixi. 

3. Molt greus: Expulsió o desqualificació. 
 

Tot l’anterior quedarà reflectit en una Acta, que serà lliurada immediatament al participant. 

ÉS PRESUPOSSA LA BONA FE DEL PARTICIPANT. EN CAS DE DUBTE LA DECISIÓ LI SERÁ SEMPRE 

FAVORABLE. 

 
Els membres del Comitè de Competició, o bé els membres del Departament d’Imatge seran els 

encarregats de valorar les infraccions i de dictaminar la sanció preventiva per escrit i notificar-la de 

forma fefaent. Posteriorment s’elevarà al Departament de Disciplina Esportiva de la FECDAS. 
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Es tindrà en compte la intencionalitat, la mala fe i la reincidència de la persona que infringeix. 

Les sancions podran ser, entre d’altres, les que esmentem a continuació. 

 
A. Fotògrafs: 

1. Amonestació verbal o per escrit. 

2. Desqualificació de les fotografies (s’anotarà la lletra “D” a l’acta global i 

classificació final). 

3. Abonament al club de les despeses ocasionades. 

4. Desqualificació del concurs o campionat. (S’anotarà a l’acta de la prova, en l’apartat 

d’observacions i es comunicarà al secretari del jurat). 

5. Desqualificació de la prova i les següents. 

6. Desqualificació del campionat. 

7. Desqualificació a perpetuïtat 

 
B. Clubs: 

1. Amonestació verbal o per escrit. 

2. Anul·lació de la prova. 

3. Pèrdua de la categoria de la prova per l’any següent. 

4. Pèrdua de la categoria de la prova a perpetuïtat. 

5. Impossibilitat d’organitzar proves vàlides pels campionats a perpetuïtat. 

 
C. Jurat (individualment o col·lectiva): 

1. Amonestació verbal o per escrit 

2. Anul·lació del veredicte en el supòsit llè. De l’article anterior. 

3. Pèrdua de la condició de jurat en la resta del campionat. 

4. Pèrdua de la condició de membre del jurat a perpetuïtat. 

5. Pèrdua del títol de jurat d’imatge subaquàtica. 
 

D. Delegat fotografia submarina: 

1. Les que figuren al propi reglament de la FECDAS. 
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13. VALORACIÓ DE LES INFRACCIONS 
 

L'encarregat de dictar resolució per escrit i notificada de forma fefaent, haurà de valorar la 

intencionalitat, mala fe i especialment l'existència de reincidència en la comissió de la infracció. 

 
14. RECLAMACIONS 

 

Hauran de ser sempre per escrit i previ pagament de 50 euros que es retornaran en el cas que sigui 

estimada la seva reclamació. 
 

Davant el president del club organitzador, director de la prova o delegat de fotografia subaquàtica, 

per qüestions d'índole tècnic esportiva. Fins una hora després que s'hagi produït el motiu de la 

reclamació o d'haver arribat a port. 
 

Davant el secretari del jurat, i únicament per errors aritmètics, en el termini dels cinc dies següents 

des de la recepció de la classificació de la prova. 
 

El veredicte i la puntuació del jurat és inapel·lable, fent l’excepció del disposat en l'article 11.1.12. 
 

Davant el delegat d'imatge subaquàtica per a qualsevol altre incompliment derivat de l'aplicació del 

present reglament (i que no es trobi inclòs en els anteriors apartats). Fins a 6 mesos després de 

succeir el motiu de la reclamació, i en tot cas com a màxim un mes des que va arribar a coneixement 

del reclamant. 

Prevaldrà sempre el primer termini. 
 

Davant el president de la junta executiva de FECDAS en el termini de 30 dies en concepte d'alçada, 

quan es dissenteixi de qualsevol de les resolucions dictades, fruit de les 3 primeres reclamacions 

exposades. 

 

Davant la junta executiva de la FECDAS en el mateix termini que l'anterior per qualsevol 

incompliment del delegat o vocal d'imatge. 

 
15. NORMES SUBSIDIÀRIES 

 

Allò que no preveu aquest reglament o en les normes especials de les proves, s'aplicarà allò que 

disposa el reglament del Nafosub i la legislació sobre la pràctica del submarinisme esportiu i en el seu 

defecte a la lògica i al costum. 

 
 

Barcelona, 01 de Gener 2021 

 


