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REGLAMENT PARTICULAR XIII OPEN SPAS 
VIDEOSUB 2017 

 
1-NORMATIVA APLICABLE: 
 
El contingut en aquest Reglament, i en tot el que en ell no es contempla, el 
disposat en el Reglament del Campionat de Catalunya de Videosub FECDAS 
(Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques), que és la norma que 
complementa el present text. 
 
2- Dates i planin general: 
 
Dia 26 de març: 
 
08:00 recollida de documentació, confirmació d'inscripcions. 
09: 30 1ª immersió. 
11:00 final de la immersió, retorn al port. 
11:45 descàrregues de les imatges a l'organització pel seu control i duplicat. 
12:00 piscolabis a la seu del club S.P.A.S. 
 
Dia 7 d'octubre: 
 
El 7 d'octubre és la data límit per rebre a l'adreça electrònica video@fecdas.cat 
els treballs realitzats per part dels participants. 
 
Tot treball entregat passat del dia 7 d'octubre no entrarà a concurs. 
 
3- INSCRIPCIÓ: 
 
Data màxima 23/3/17. Cal fer la inscripció mitjançant el servei en línia 
d'inscripcions de la web de la FECDAS. 
 
4- PARTICIPANTS: 
 
El dia de la prova tots els participants hauran d'aportar pel seu control per part 
dels comissaris de competició de la següent documentació per poder participar 
en el XIII Open SPAS de Videosub 2017: 
 
-Títol de busseig Fedas o altres organitzacions. 
-Federativa 2017 o assegurança de busseig en vigor. 
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-Certificat mèdic en vigor de l'any. 
 
La no aportació d'aquesta documentació impedirà la participació del 
concursant. 
 
L’organització es reserva el dret de cobrar una inscripció als participants 
d’altres organitzacions no federades per la participació a l’Open Spas de 
Videosub 2017. 
 
5- ORGANITZACIÓ: 
 
Està a càrrec de la SPAS Dep. Vídeo Subaquàtic i en col·laboració amb el 
centre BLAUMAR de Mataró. 
 
6- ZONA D'IMMERSIÓ: 
 
1a zona: El Triangle. 
 
Zona de reserva: La barreta de l'arbre 
 
7- APLICACIÓ REGLAMENT: 
El fet de formalitzar la inscripció obliga els participants a acatar en tot moment 
el disposat en aquest Reglament així com el de la FECDAS, a més de les 
instruccions complementàries que rebin de l'Organització durant el 
desenvolupament de la prova. 
 
Mataró, 09/3/17. 

 
*PER MÉS INFORMACIÓ:  

 
 

BLAUMAR (MATARÓ) 
93-7904522 (dimarts a diumenges mati). Anna Maria Claus. 
annamaria@blaumar.cat 
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