
 
 

Diumenge, 25 de març 

“TROFEU SPAS 2012” 

Foto Submarina, tema Peixos 

 
Fotografia:  Jose Sánchez, Campió Trofeu SPAS 2011 

 



 

 

 

SOCIETAT DE PESCA I ACTIVITATS 
SUBACUÀTIQUES 

 

 

Port Mataró, Módul B2 / 08301-MATARÓ / Tel. 93.790.17.71 
Web: http://www.spas-mataro.com e-mail: spas@spas-mataro.cat  

“TROFEU SPAS 2012” 
 

· Data:....................................  25 de Març 

· Inscripció:............................ 93.790.45.22 – spas@spas-mataro.com  

· Data màxima Inscripció:......  22 de Març 

· Zona:................................... La Barreta del Arbre 

· Zona de reserva:................. La Boia 

· Categories........................... Càmeres digitals 

· Tema................................... Peixos.  

· Aquesta competició es regirà per la normativa FECDAS vigent 

 
 

Recordeu que no està permès pel reglament cap tipus de retoc a les fotografies, tampoc fets amb la 
pròpia càmera.  
 
Només es poden fer 50 fotografies i no està permès esborrar cap foto.  
 
Caldrà ensenyar la càmera abans de començar la prova al local del SPAS, per revisar que el mòdul 
de memòria està buit i la càmera està en hora, en aquest moment s’ha de fer la foto d’inici al 
comissari. 
 
Al finalitzar la immersió i des de l’aigua s’ha de fer la darrera foto a l’embarcació. En arribar a port, 
les càmeres cal portar-les al local del SPAS per a poder fer el bolcat a l’ordinador. 

 
Recordeu: 
 
- No sobrepassar el temps de 90 minuts màxims d’immersió. 
- Respectar sempre les regles bàsiques del busseig, sobretot amb corrent o mala visibilitat. 

 25 de Març diumenge ...........Dia de la prova  

 De 8:00 a 9:00 h. ..................Revisió de càmeres, federatives y certificats mèdics.  

 De 9 h a 9:30 h......................Embarcament del participants. 

 De 10:00 h a 11:30 h.............Duració de la prova  

 De 12:00 h a 14 h. ................Descarrega de fotos i Pica Pica  

 1 d’abril .................................Data límit per rebre la selecció de 6 imatges a:                                

spas@spas-mataro.cat  

 2 Fotos Peixos Sencers 
 2 Fotos Peixos Tallats 
 2 Fotos Peixos Lliure 
 Cal entregar contactes per mail indicant quines son de cada tipus. 

 

Molta sort a tothom 
L’organització 
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“TROFEU SPAS 2012” 
Foto Submarina 

 
Mataró,  25 de març 

 
FITXA INSCRIPCIÓ 

 
FOTÒGRAF 

Nom: Cognoms: 

Adreça: Codi Postal: 

Localitat: Província: 

Tel: e-mail: 

Nº Llicència: Titulació: 

Club: Model de camera: 

COL·LABORADOR  
Nom: Cognoms: 

Adreça: Codi Postal: 

Localitat: Província: 

Tel: e-mail: 

Nº Llicència: Titulació: 

Club: Model de camera: 
 


