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OPEN SUPER DIVE FOTOSUB 2022 
 

A tots els esportistes inscrits a L’OPEN SUPER DIVE FOTOSUB que es disputarà en aigües de la 
població de Tossa de Mar el dia 16 d’octubre, us volem informar de les condicions del 
reglament particular, que seran vàlides per tots els participants. 
La participació en el competició implica l'acceptació del present reglament particular de la 
prova, les normes de seguretat per al busseig autònom FECDAS/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. 
Els equips estaran formats per parelles, un fotògraf i un assistent. 
Tots els participants al  Open Super Dvie d’imatge 2022 han de disposar de titulació 
FECDAS/CMAS (mínim 2 Estrelles) o equivalent, la llicencia federativa anual en vigor, un 
certificat mèdic en vigor.  
Els bussejadors menors de 18 anys hauran d'aportar una autorització paterna o tutelar. 
Dos fotosubs  poden formar un equip. 

Per fer la inscripció cal fer-ho a : hola@superdivetossa.com. 

 
 

REGLAMENT PARTICULAR/PROGRAMA 
OPEN SUPER DIVE FOTOSUB 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ 

 
1-La competició es farà amb càmeres digitals. Estan permeses les càmeres amb WLAN o 
Bluetooth, però aquesta funció haurà d'estar desconnectada en tot moment de la competició. 
2-Només es pot utilitzar un equip fotogràfic a la competició.  
3-El càmera pot fer servir qualsevol mena targeta de memòria. L'organització ha de tenir lector 
per a tota mena de targetes, però el participant ha de disposar d'un lector o connector del seu 
equip, per si l'organització el necessités. 
4-Cada equip fotogràfic portarà una sola targeta de memòria encara que disposi de dues 
ranures. 
5-Les càmeres, elements i accessoris que portin els participants no poden ser contaminants ni 
perillosos per altres participants o el medi ambient. No es permet l'ús d'anilines o tints de cap 
mena encara que aquests siguin innocus. No està permès l'ús de torpedes, scooters o altres 
transports submarins.  
6-El temps de immersió s'estipularà en el reglament particular, no excedint en cap cas dels 90 
minuts. 
7-Els participants captaran totes les seves imatges dins de la zona i horari d'immersió establert. 
8-Cap participant no podrà iniciar la immersió, del punt d'immersió, i començar la prova, fins 
que el comissari o indiqui. 
9-El límit de profunditat per a la competició serà 30 m, excepte si l'organització per motius 
de seguretat estimi reduir-ho. Superar la profunditat màxima permesa serà motiu de sanció. 
10-L'organització disposarà d'un espai delimitat perquè els concursants puguin intercanviar 
objectius o manipular els equips. Si el participant hagués de manipular el seu equip, sempre ho 
haurà de fer en presència d'un comissari. 
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11-Qualsevol manipulació dels equips fora d'aquest zona sense la presència d'un comissari, 
serà motiu de sanció. 
12- Està prohibit l'ús telèfons mòbils, tauletes, ordinadors o qualsevol dispositiu wifi en la 
zona de càmeres i mentre duri la competició a excepció dels autoritzats per l'organització. 
13- Abans  de la sortida el comissari farà el control de les targetes als participants i indicaran la 
data que s'ha d'ajustar en la càmera, es comprovarà que es faci el formatatge de la targeta, la 
desconnexió dels sistemes sense fils de la càmera i a continuació es realitzarà la presa de 
control. 
14-Serà missió dels comissaris, controlar el material, prendre els temps d'inici i fi de la 
immersió, controlar que no es manipulin les càmeres i anotar qualsevol incidència que estimi 
oportú. 
15- Els comissaris podran revisar els ordinadors i manòmetres dels participants per comprovar 
fundaries i pressions. Els comissaris disposaran d'una fitxa en la qual tindran l'obligació de 
reflectir els temps, control d'ordinadors, manòmetres i altres incidències. 
16-Hi haurà a disposició dels participants, botelles d'aire de 12 i 15 litres.   
És obligatori sortir de cada immersió amb un mínim de 30 bars a la botella. 
17- No es podrà compartir botella sota l'aigua, si es veu algun equip participant compartint les 
seves botelles, serà motiu de sanció. 
18-Finalitzada el temps d’aigua de competició, els participants, en presència del comissari, 
extrauran les targetes de cada equip fotogràfic per a lliurar-les. Aquesta maniobra només 
podrà realitzar-se al lloc autoritzat per l'organització. 
19-El participant podrà emmagatzemar un màxim de 100 imatges.  
En aquestes imatges no estaran incloses les preses de control. 
20-Està prohibit fotografiar animals morts o vius capturats amb anterioritat. 
21-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. 
22-No està permès l'esborrat d'imatges. No està permès la retallada de les imatges. 
23-Finalitzat el temps de lliurament de les targetes, aquestes seran retornades als participants 
en el lloc i horari que indiqui l'organització. El secretari descarregarà un màxim de 100 imatges 
(JPEG i RAW) en un ordinador que tindrà una carpeta assignada a cada participant amb còpia 
en els dispositius de seguretat que s'estimi oportú. Es verificarà la presa de control, retallades, 
manipulacions i data dels arxius. 
24-Si el participant realitza més de 100 imatges , es prendran com a vàlides les 100 primeres. 
25- Una competició interrompuda pel mal temps o per motius greus, serà considerada vàlida 
o es buscarà una altra alternativa a decisió del comitè d’imatge. 
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HORARI 
 
Diumenge 16 d’octubre: 
 
- 09:00   Trobada a la seu club Super Dive ( Carrer Lope Mateo 1) Tossa de Mar, 
                             pel control dels equips de foto, documentació i pressa de control. 
- 10:30   Sortida del centre de busseig a la zona de competició. 
- 11:00   Inici de la immersió*.  
- 12:30   Final de la immersió*. 
- 13:00   Arribada al centre.  
- 14:00   Descàrrega fotos a l'organització. 
* És obligatori porta boia de senyalització personal i individual.  
 
Zona d'immersió: La mar Menuda. 
 
El límit de profunditat per a la competició serà 30 m, excepte si l'organització per motius 
de seguretat estimi reduir-ho. Superar la profunditat màxima permesa serà motiu de sanció. 
És obligatori sortir de cada immersió amb un mínim de 30 bars a la botella. 
 

RESPONSABILITAT 
 
Els participants són els responsables del seu equip i el que se li atorga en la competició. 
El club Organitzador 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. 
 
 
                                                               SANCIONS I RECLAMACIONS 
 
Les marcades al Reglament General de Competicions de Fotosub de la FECDAS. 

 
                                                                            SEGURETAT 
 
Els participants han de vetllar per la seva pròpia seguretat. En presentar-se a la Copa Catalana 
ha de tenir el títol de bussejador per tant ja coneix l'esport i els seus riscos. 
Els participants se'ls informarà de les condicions locals d'immersió  
Durant la competició el centre organitzador tindrà un equip d'oxigenoteràpia , Si arriba a ser 
necessària la utilització d'aquest equip per algun esportista, aquesta serà reportada pel 
comissari de la prova i farà constar a l’acta de la prova i informarà al comitè d’imatge del seu 
ús.  
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Dissabte 22 d’octubre  
 
Recepció de 6 fotos: 
 
Close-up/Macro (Cu) 
Cal indicar el número de foto i l'orientació. Cal afegir la miniatura de cada foto i enviar tota la 
informació a l'adreça: hola@superdivetossa.com . No seran admeses les imatges rebudes fora 
de la data límit que és dissabte 22 d’octubre a les 12:00 de la nit. 
 
CATEGORIA FOTOSUB 
Busquem i aprofitem els mitjans que ens ofereixen les càmeres amb la nostra creativitat 
per a realçar la bellesa de la naturalesa, ja que ofereix possibilitats artístiques incomptables. 
• No està permès la retallada de les imatges ni l’esborrat. 
• Qualsevol fotografia en la qual s'apreciï que l'entorn o el subjecte han estat manipulats serà 
desqualificada. 
 
Descripció de la categoria: 
Close-up/Macro (Cu): Fotografia d'aproximació o macro on NO ha d'aparèixer cap peix o part 

d'ell, com a objecte principal. 

Es valorarà la creativitat, la raresa de l'espècie, el detall fotografiat, la proporció del subjecte 

respecte a la imatge, varietat cromàtica, la integració en el mitjà, si el subjecte és mòbil, 

composició i originalitat, etc. 

 
 
LES NORMES QUE NO ESTIGUIN CONTEMPLADES EN AQUEST REGLAMENT PARTICULAR, ES 
FARÀ SERVIR EL REGLAMENT GENERAL DE FOTOSUB DE LA FECDAS. 

 

Tossa de Mar  01/10/2022 
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