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Article  0. Esperit del present reglament 

0.1. És el reglament base de competicions de fotografia subaquàtica de peixos a pulmó lliure. 

0.2. Aquest reglament és vàlid per: 

0.2.1. Campionat de Catalunya 

0.2.2. Copa Catalana 

0.2.3. Independents que comptin amb la col·laboració tècnica de la FECDAS 

Article  1. Definició 

1.1. Per Fotosub en Apnea s’entén la captura d’instantànies fotogràfiques de peixos vius a pulmó 
lliure (apnea). L’esportista en competició intenta capturar el major nombre d’imatges de peixos 
diferents amb la màxima qualitat fotogràfica i artística possible.  

Article  2. Competicions de Catalunya 

2.1. Àmbit: El present reglament és d’àmbit autonòmic. 

2.2. El Departament de Fotosub Apnea de la FECDAS atorgarà competicions del Campionat de 
Catalunya i de la Copa Catalana als clubs que presentin l’imprès corresponent en el termini 
establert i garanteixin la seva organització.  

2.3. Aquest imprès ha d’especificar les dades següents: data, horari i zona concreta per fer la 
prova, i quin tipus de prova serà: amb embarcació comunitària, d’infanteria i/o amb embarcació 
particular. A més hauran d’assenyalar, si és el cas, els punts específics que la regiran 
(reglament particular de la prova), així com els telèfons o fax i persones de contacte per poder 
realitzar la pre-inscripció. 

2.4. Per concedir les proves, tindran preferència de zona i data els clubs que hagin organitzat 
proves altres anys. No haurà dues proves puntuables en el Campionat de Catalunya i Copa 
Catalana, del mateix any, en una mateixa zona. 

2.5. El Campionat de Catalunya constarà de 3 proves selectives, de les quals puntuaran les dos 
millors i una final. Per accedir a la final cal haver participat en algun selectiu. 

2.6. En cas d’anul·lació d’una selectiva, es repetirà sempre que sigui possible i sigui abans de 12 
dies per a la celebració de la final. Si no fos possible la seva realització puntuaran totes les 
selectives realitzades. 

2.7. En cas d’anul·lació de la final, es repetirà sempre que sigui possible i sigui abans de 20 dies 
per a la celebració del Campionat d’Espanya. De no poder-se celebrar s’obtindrà el campió de 
Catalunya de la classificació general de les proves selectives. 

2.8. La Copa Catalana constarà de 2 proves. 

2.9. La classificació general del Campionat de Catalunya i de la Copa Catalana serà per 
percentatges. 

2.10. Hi haurà dos úniques categories absolutes: femenina i masculina. 

2.11. S’establirà les següents classificacions individuals: 

 Sènior 

 Veterà (major de 50 anys) 
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 Juvenil (de 16 a 18 anys) amb autorització paterna 

 Infantil (de 14 a 16 anys) amb autorització paterna i autorització del seu club 

 Debutant (primer any campionat de Catalunya i major de 18 anys) 

 No rèflex (càmeres no rèflex) 

2.12. Per participar al Campionat de Catalunya i a la Copa Catalana cal que l’esportista estigui afiliat 
a un club de la FECDAS. 

2.13. Per homologar els resultats cal que en cada prova hi hagi un mínim de 2 esportistes inscrits. 

Article  3. Inscripció i participació 

3.1. L’edat mínima dels competidors serà de 14 anys, fins els 18 anys haurà de presentar 
autorització paterna. 

3.2. Per a la classificació del Campionat de Catalunya i de la Copa Catalana caldrà tenir la 
nacionalitat espanyola o ser resident. 

3.3. Tots els inscrits han d’estar afiliats a un club i disposar de la llicència federativa de l’any en 
curs, que inclou l’assegurança obligatòria. 

3.4. Tenir la llicència de pesca submarina recreativa de l'any en curs, que té com a requisit 
presentar un certificat mèdic i que expedeix les diferents Comunitats Autonòmiques. 

3.5. Si no és disposa de la llicència de pesca submarina recreativa caldrà presentar un certificat 
mèdic amb una antiguitat inferior d’un any especificant "apte per a la pràctica de l’apnea". 

3.6. Una vegada que l’esportista hagi iniciat l’any de competició per un club haurà de representar 
aquest club durant tot l’any. 

3.7. No estar sancionat per cap federació adscrita a la FEDAS. 

3.8. Els participants tenen el deure de: 

3.8.1. Conèixer i complir aquest reglament, el reglament particular i el programa de la 
competició en la qual participa. 

3.8.2. Respectar les regles de seguretat i el protocol d’evacuació. 

3.8.3. Vetllar personalment perquè el seu equipament sigui el requerit pel reglament. 

3.8.4. Dirigir-se als responsables de l’organització i al jurat de competició únicament a 
través del seu capità en qualitat d’intermediari. 

3.9. El capità de l’equip serà:  

3.9.1. El responsable dels membres del seu equip.  

3.9.2. L’intermediari entre l’organitzador, el jurat de competició i els participants. 

3.10. Els participants abans de 6 dies de la data de la competició hauran de fer una pre-inscripció 
indicant: nom complet de l’esportista, DNI, llicència federativa, llicència de pesca recreativa 
subaquàtica tipus S (o certificat mèdic esportiu), i club al que es pertany. 

Article  4. Material 

4.1. L’equip a utilitzar serà: ulleres, tub respirador, vestit de neoprè, escarpins, ganivet, aletes, 
cinturó i llast, llanterna, boia de senyalització o planxa, càmera fotogràfica i flaix.  

4.2. La boia de senyalització tindrà un volum mínim de 6 litres, i un diàmetre mínim de 13 cm en 
boies llargues.  

4.3. Les planxes de senyalització hauran de ser del color vermell o groc i portar una bandera 
vermella o alfa. En el seu defecte l’esportista caldrà que porti boia. 

4.4. No es podran utilitzar aparells submarins de tracció mecànica o elèctrica.  

4.5. Es podrà utilitzar qualsevol tipus de càmera digital, caixa estanca, flaix o objectiu. 

4.6. Els equips d’il·luminació seran autònoms i mai podran ser connectats a cap font d’alimentació 
elèctrica durant el desenvolupament de la competició.  

4.7. Les fotografies hauran de realitzar-se necessàriament en format JPG, amb una resolució 
mínima de 3 megapíxels. Totes les fotografies hauran de ser de la mateixa mida. Esta permès 
fer també fotografies en format RAW simultani però no seran descarregades per l’organització. 

4.8. El número màxim de fotografies vàlides a realitzar en cada concurs es il·limitat.  

4.8.1. És permès esborrar fotografies amb l’objectiu de reduir la capacitat total a 
l’ordinador/arxiu.  
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4.8.2. En cas de que es detecti la manipulació de qualsevol fotografia, el participant serà 
desqualificat. 

4.9. Els mòduls de memòria haurien de ser dels tipus estandaritzats en el mercat i la seva capacitat 
serà lliure. L’organització disposarà del programa i del perifèric corresponent per a la 
descàrrega de les imatges sobre l’ordinador de l’organització.  

4.10. En el cas que algun participant disposi d’un sistema de memòria no estandarditzat, aquest 
podrà subministrar a l’organització el programa i el cablejat necessari per a la descàrrega de 
les seves imatges.  

4.11. En el moment de la inscripció, els participants comunicaran a l’organització el tipus de mòdul 
de memòria que utilitzaran i el format de les imatges.  

4.12. Només es podrà utilitzar un únic mòdul de memòria per fotògraf participant.  

4.13. En els reglaments particulars que s’estableixin, es podrà utilitzar càmeres analògiques, però 
per puntuar el jurat utilitzarà el revelat digital i es seguirà el mateix procediment de puntuació 
que la fotografia digital. 

Article  5. Normes de competició 

5.1. Els 6 dies anteriors a la competició, els participants no podran visitar la zona de competició, 
fent ús d’equips de busseig autònom.  

5.2. La distància de la zona de competició haurà d’estar en consonància amb el nombre de 
participants, els medis de control i seguretat i el seu pla d’evacuació. 

5.3. L’organització podrà delimitar part de la zona de competició per raons de seguretat o higiene. 
(sortides de ports, emissaris, etc.)  

5.4. El Jurat de Competició podrà reduir la zona de competició per motius de seguretat dels 
participants i de l’equip.  

5.5. La durada de la competició d’una prova serà de 4 a 5 hores. En el Campionat de Catalunya i 
Copa Catalana serà de 5 hores. El Jurat de Competició pot rebaixar el temps de durada fins a 
un mínim de 3 hores per raons de seguretat de les persones i del material.  

5.6. L’estat de nitidesa de l’aigua no serà motiu d’anul·lació de la prova, encara que si de reducció 
de la zona o de canvi per a utilitzar la zona de reserva.  

5.7. Si el reglament particular de la competició contemplés una zona de reserva s’utilitzarà sempre 
que les condicions climatològiques i marítimes siguin adverses.  

5.8. La boia o planxa de senyalització és obligatòria i ha de ser arrossegada pel participant. En cas 
d’estar fondejada el participant no pot separar-se d’ella més de 25 metres.  

5.9. Per motius de seguretat, les embarcacions de suport haurien de mantenir una distància 
mínima de 25 metres a la boia de cada participant, inclòs el propi si es troben altres esportistes 
al seu voltant.  

5.10. No és permès fer fotos amb la càmera d’un altre participant. Excepcionalment i amb la 
supervisió del comissari general, un participant, dins el temps de competició, podrà utilitzar la 
càmera d’un altre participant si aquest ha lliurat la tarja de memòria a l’organització. 

5.11. Els participants no podran tenir ajudants en l’aigua.  

5.12. No està permès atreure als peixos amb menjar ni utilitzar altres éssers vius de la zona que es 
realitza la competició com trencar garoines, musclos...  

5.13. Tampoc està permès copejar ni espantar conscientment als peixos, així com el provocar 
s’aixequi brutícia removent el fons.  

5.14. Els participants realitzaran totes les seves captures fotogràfiques dintre de la zona i horari 
establert.  

5.15. En totes les proves que es realitzin en infanteria i en embarcació comunitària hi haurà com a 
mínim una embarcació de suport. 

5.16. Una vegada finalitzada la competició, cap concursant podrà optar per quedar-se en el mar ni 
sigui per ser desqualificat. 

5.17. Finalitzada la competició, els retards d'arribada al punt de control marcat per l'Organització, 
seran objecte de les següents penalitzacions: fins a cinc minuts de retard 50 punts, superior a 
5 minuts de retard desqualificació. 
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Article  6. Jurat de competició 

6.1. Les competicions seran regides per un Jurat de Competició format per: 

 El Director de la prova 

 El Comissari General 

 Un representant de la comissió mèdica 

 El Delegat Federatiu 

6.2. En cap cas, en una mateixa prova, els membres del Jurat de Competició podran participar com 
esportistes. 

6.3. Al Jurat de Competició li correspon resoldre "in situ" qualsevol problema o reclamació que 
pogués presentar-se i vetllar per la bona marxa de la competició, fent complir en tot moment 
les normes dictades en el present Reglament. Quan el Jurat de Competició, mitjançant una 
votació, ha resolt amb empat qualsevol assumpte relacionat amb la prova, el vot del Delegat 
Federatiu serà determinant. 

6.4. Al Director de la Prova, li correspon la representació del Club organitzador dins del Jurat de 
Competició, essent l’única via obligada per presentar les reclamacions.  

Haurà de tenir la llicència federativa de tècnic. 

Conjuntament amb el Comissari General elaboraran els protocols de seguretat 

6.5. Al Comissari General, li correspon representar la màxima autoritat del Comitè Tècnic 
Autonòmic de Jutges, Àrbitres i Comissaris de la prova. 

Ajudarà a confeccionar la classificació definitiva i és de la seva responsabilitat que la 
classificació i les puntuacions siguin lliurades a la Federació abans de 3 setmanes celebrada 
la prova. 

Haurà de tenir la llicència federativa de tècnic. 

6.6. Al Delegat Federatiu, li correspon presidir el Jurat de Competició coordinant la feina dels 
demés components del mateix. 

Representarà en tot moment la màxima autoritat de la Federació durant la celebració de la 
prova. 

També, en el cas que un d’ells falti i no es trobi cap persona capacitada per al càrrec, però 
sempre sota el seu criteri, podrà fer les feines de Director de la Prova o de Comissari General. 

Haurà de tenir en vigència el carnet de Comissari de pesca submarina o d’apnea. 

6.7. Al representant de la comissió mèdica, durant la prova, li correspon responsabilitzar-se de la 
feina pròpia del seu càrrec, aconsellant i realitzant tot el que impliqui una major seguretat pels 
esportistes. 

Haurà de supervisar els protocols de seguretat i podrà proposar al Jurat de Competició, del 
qual forma part, la no participació i retirada de la Competició, d’algun esportista, si observes 
que no reuneix les condicions físiques necessàries. 

6.8. En el cas que una hora abans d’iniciar-se una competició falti el Director de la Prova o el 
Comissari General, el Club organitzador podrà substituir-lo per altres persones capacitades pel 
càrrec. 

6.9. Si faltés el Delegat Federatiu el podrà substituir el Comissari General o el Director de 
Competició. 

6.10. Sense cobertura mèdica no es podrà realitzar la prova. 

Article  7. Captures fotogràfiques 

7.1. Serà vàlida qualsevol foto en la qual figuri com subjecte principal un exemplar de la classe 
peixos.  

7.2. Al realitzar la captura fotogràfica el peix estarà viu i en llibertat. 

7.3. En cada captura només és vàlida una espècie, que serà el subjecte principal de la foto. No és 
penalitzarà que en la mateixa foto hagi altres espècies. 

7.4. Es podrà fotografiar el màxim d’espècies diferents.  

7.5. Haurà de veure’s en la foto un ull del peix capturat.  

7.6. No es considerarà la grandària del peix a l’efecte de puntuació.  

7.7. El peix no haurà de ser tallat pel fotògraf. 
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Article  8. Desenvolupament de la prova 

8.1. Abans de l’inici de la prova i en el punt de concentració establert pel reglament particular 
assistiran obligatòriament tots els participants de la prova i es portaran a terme les següents 
activitats:  

8.1.1. Comprovació dels requisits exigits als participants. Omplir el model Annex 2. 

8.1.2. Comprovació de les fonts d’il·luminació personal (principal i auxiliar).  

8.1.3. Càmeres analògiques: lliurament carret de diapositives i lletra identificativa. 

8.1.4. Càmeres digitals:comprovació dels mòduls de memòria.  

8.2. Càmeres digitals: 

8.2.1. Minuts abans de l’inici de la prova i amb la càmera dintre de la caixa estanca es 
realitzarà una foto de control al Comissari General.  

8.2.2. Finalitzada la prova i amb la càmera encara dintre de la caixa estanca es realitzarà 
una altre foto de control al Comissari General. Si l’estat de la bateria no permetés fer-
la, es precintaria la càmera o es requisaria perquè fos oberta davant del Comissari 
General.  

8.3. Al finalitzar la competició els participants disposen d'una hora per a lliurar el carret de 
diapositives o la targeta de memòria i descarregar les imatges de cada fotògraf en la seva 
corresponent carpeta de l’ordinador de l’organització. 

8.3.1. Càmeres digitals: Sortejar i adjudicar la lletra identificativa de cada participant. 

Article  9. Selecció de captures i la seva devolució per a puntuar-les  

9.1. Al retornar la targeta de memòria als participants se'ls farà lliurament del document model 
Annex 3 per a relacionar les fotografies per a puntuar.  

9.2. Els participants disposaran un màxim de 3 dies hàbils per a seleccionar les fotografies i 
retornar el document model Annex 3 degudament emplenat al club organitzador, excepte en el 
cas de les competicions especials que tinguin un reglament particular i tinguin previst fer-ho 
abans. 

9.3. Els participants consignaran en la relació de peixos:  

- La seva lletra d'identificació  

- El número de fotos 

- El nom de l'arxiu digital  

- El codi del peix segons l'Annex 1 Llista de peixos  

- El nom del peix que correspon al codi abans escrit  

- Tres espais per anotar la puntuació de cada membre del jurat 

- Espai per a la puntuació total dels 3 jurats 

- Coeficient especial espècie 

9.4. Els peixos es relacionaran ordenats alfabèticament.  

9.5. L'organització proporcionarà als membres del Jurat un mínim de tres còpies iguals d'aquest 
document model Annex 3 per a la seva puntuació.  

9.6. Per alleugerir la projecció, el club organitzador, facilitarà la labor del Jurat en afegir al principi 
del nom de cada document digital la lletra identificativa del participant + el nombre d'ordre 
indicat pel participant en la relació de fotografies. Per exemple a l'arxiu DC001.jpg, DC003.jpg, 
DC021.jpg podria ser A01-DC001.jpg, A02-DC003.jpg, ...... A11-DC021.jpg  

Article  10. Jurat de puntuació  

10.1. El Jurat de puntuació estarà format per tres jutges amb experiència en la puntuació de Caça 
Fotogràfica i serà triat per l'organització.  

10.1.1. Un del jurats podrà ser un pescador submarí o un biòleg marí. 

10.1.2. Tots els components del jurat hauran d'estar en possessió de la llicència federativa 
en curs. 

10.2. Un biòleg identificarà les espècies de les fotografies vàlides i no podrà ajudar als participants a 
identificar les seves fotografies. 
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10.3. No podrà actuar com Jurat cap participant. 

10.4. No podrà participar com Jurat qui conegués les fotografies abans del seu lliurament al Jurat i/o 
conegués la identitat dels seus autors per la seva lletra indentificativa o altres mitjans.  

10.5. El Jurat disposarà d'un local amb els mitjans adequats per al visionat de les fotografies 
completament aïllat de la resta del personal de l'organització i dels participants.  

10.6. El Jurat podrà ser auxiliat per un o diversos ajudants, sense veu ni vot, que actuaran com 
secretaris, facilitant la passada de les fotografies, anotant les puntuacions concedides i 
realitzant les operacions necessàries. 

10.7. El Jurat visionarà les fotografies ordenades per espècies.  

Article  11. Fotos vàlides i puntuació  

11.1. El Jurat disposarà d'una còpia d'aquest reglament general i si n'hagués del reglament 
particular, així com d'un informe de l'organització en el qual s'especifiqui l'estat del mar i de la 
nitidesa de l'aigua.  

11.2. El jurat visionarà totes les fotografies procedint a eliminar/anul·lar aquelles que:  

11.2.1. No compleixin un mínim de nitidesa, enfocament, neteja i il·luminació correcta, 
anotant una D (Desqualificada) en la Fulla de Puntuació.  

11.2.2. Les fotografies de peixos repetits, donant com a vàlida la fotografia relacionada en 
primer lloc en la Fulla de Puntuació, anotant una R (Repetida). 

11.2.3. Les fotos desqualificades o anul·lades no compten com a efectes de fotografies de 
peixos repetits. 

11.3. Es consignaran a més com Desqualificades (D) aquelles fotografies que:  

11.3.1. Presentin sencera o en part una figura humana com un bussejador o el seu equip.  

11.3.2. No es vegi un ull del peix . 

11.3.3. Tinguin el peix principal de la foto tallat (mig peix, cua, aleta...) pel fotògraf i no per 
causes naturals. 

11.4. Una vegada realitzada aquesta primera selecció es procedirà a la valoració tècnica i artística 
de les fotografies concedint cada Jurat una puntuació de 0 a 10 punts a cadascuna d'elles, 
observant la mitjana general.  

11.5. La puntuació total de cada participant serà la suma de les puntuacions de les seves 
fotografies. 

11.6. Els dubtes o reclamacions posteriors a la puntuació seran resoltes pel jurat de puntuació i 
s’adreçaran al comissari general de la prova mitjançant l’entitat organitzadora. 

Article  12. Classificació  

12.1. La classificació serà per ordre decreixent de puntuació.  

12.2. Una vegada puntuades les fotografies de tots els participants i resolt els dubtes d’identificació 
o reclamacions posteriors és confeccionarà la classificació mitjançant el model Annex 4, Llistat 
Final Resum de la Puntuació, per a la categoria absoluta i altra per a la categoria femenina.  

12.3. Es podrà contemplar altres classificacions individuals per als debutants, veterans, juvenils i 
infantils. 

12.4. En Llistat Final Resum de la Puntuació (Model Annex 4) figurarà :  

- Lletra Identificativa del fotògraf 

- Categoria absoluta o femenina 

- Nom del fotògraf 

- Categoria individual: Debutants, Veterans, Juvenils i Infantils 

- Club 

- Nombre individual de peixos vàlids 

- Puntuació del Jurat 

- Puntuació final 

12.5. La classificació per clubs, serà el resultant de la suma dels dos esportistes millor classificats de 
cada club.  
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12.6. Abans de 3 setmanes després de celebrar-se la competició s'haurà de fer arribar a la 
secretaria de la federació per a la seva homologació el següent: 

12.6.1. Les fulles de puntuació de cada participant signades pels jurat (model Annex 3). 

12.6.2. Per als participants amb càmeres analògiques la còpia índex de les seves fotos. 

12.6.3. Per als participants amb càmeres digitals una còpia en CD de les fotos digitals. 

12.6.4. Les possibles reclamacions i la seva resolució (model Annex 5). 

12.6.5. L'acta i classificació de la prova (model Annex 4). 

Article  13. Selecció catalana 

13.1. Els primers classificats (masculí i femení) del Campionat de Catalunya seran els representants 
d'aquesta Federació com a selecció catalana i tindran dret a participar en totes les proves de 
caràcter nacional o internacional que s’organitzin. 

Article  14. Reclamacions  

14.1. Tot esportista o equip participant té dret a presentar una reclamació davant el director de 
competició (model Annex 5) 

14.2. Les reclamacions només podran ser presentades pel delegat del Club o pel Capità d'equip. 

14.3. Tota reclamació haurà d’anar acompanyada de 10 euros en qualitat de fiança. 

14.4. El Jurat de Competició haurà de resoldre la reclamació abans de donar per finalitzada la prova. 
Si no fos possible passarà a ser resolt pel Comitè de Disciplina de la FECDAS. 

14.5. En cas d'empat el vot del Delegat Federatiu serà determinant.  

14.6. Si la reclamació és acceptada, el dipòsit en metàl·lic serà retornat. En cas contrari, serà 
retingut pel Jurat de Competició i la secretaria de la FECDAS expedirà un rebut o justificant. 

14.7. Haurà de presentar-se per escrit fins a 1 hora després que s'hagi finalitzat la competició. 

14.8. Les reclamacions referents als errors aritmètics o de transcripció de dades s'hauran de 
presentar per escrit dirigida al club organitzador fins a un dia després de proclamar els 
resultats provisionals.  

14.9. La puntuació i la decisió del jurat són inapel·lables. 

14.10. Una vegada transcorregut 1 dia des de la publicació de la classificació general, o de la 
publicació dels resultats de les reclamacions efectuades, el Jurat donarà per vàlida la 
classificació general resultant, no havent lloc a posteriors reclamacions.  

14.11. Sempre es podrà interposar un recurs davant els estaments pertinents. 

Article  15. Desqualificacions i renúncies  

15.1. En el cas que un esportista, que ha participat en una competició renunciï o quedi desqualificat, 
(per exemple després d'un control antidopatge), el seu lloc en la classificació ha de ser atorgat 
al participant classificat immediatament després d'ell. Així mateix, tots els següents classificats 
avançaran un lloc en la classificació.  

15.2. Si la desqualificació es produeix després de la cerimònia de lliurament de trofeus i afecta als 
guardonats, els premis i/o trofeus han de ser restituïts i lliurats als participants corresponents, 
aplicant les disposicions ja esmentades.  

Article  16. Altres 

16.1. 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. 

16.2. Només el jurat de competició és competent per resoldre qualsevol qüestió o situació no 
contemplada en aquest reglament. 

16.3. Els metges hauran d’abstenir-se de fer qualsevol tipus de comentari que no sigui estrictament 
professional. 

16.4. Les fotografies de les proves no podran ser utilitzades amb finalitats comercials sense permís 
exprés del seu autor. 
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16.5. Les característiques tècniques d’aquest reglament seran definides cada any pel Departament 
de Fotosub Apnea de la FECDAS i hauran de ser el més similar possibles al reglament de 
Caza Fotosub Apnea de la FEDAS. 

Article  17. Annexes  

17.1. Model Annex 1: Llista de peixos  

17.2. Model Annex 2: Full inscripció 

17.3. Model Annex 3: Full de puntuacions 

17.4. Model Annex 4: Full classificació general  

17.5. Model Annex 5: Full de reclamació  

17.6. Model Annex 6: Full de suspensió de la prova 


