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DESENVOLUPAMENT DE LA LLIGA CATALANA
DE VIDEOSUB 2017
La lliga catalana de videosub ha estat creada pel departament de vídeo
submarí de la FECDAS per fomentar la participació i coneixement d’aquesta
disciplina esportiva entre els diversos esportistes aficionats al vídeo subaquàtic.
Cada lliga constarà com a mínim de tres proves anuals organitzades per
diferents clubs federats i amb el suport del departament de vídeo submarí de la
FECDAS.
Podran participar a totes les proves del calendari tots els esportistes amb
titulació federativa i llicència federativa de l’any en curs de la FECDAS; els
esportistes d’altres organitzacions de busseig hauran de pagar una inscripció
que determinarà i cobrarà cada club en funció del seu pressupost per
l’organització de la prova.

Dates de la lliga catalana de videosub 2017
 26 de març 2017, XIII Open SPAS de Videosub.
 7 de maig 2017, I Open Divers de Videosub.
 16 de juliol 2017, I Open Videosub Club Nàutic Port de la Selva.
Desenvolupament de les competicions
Els participants ensenyaran a cada comissari de la prova els seus equips de
vídeo hi hauran de formatejar els seus sistemes de memòria en presència del
comissari. Es prendrà una primera toma del comissari de deu segons, i en
finalitzar la immersió de la prova i sortir de l’aigua es farà una segona toma de
control de deu segons més. Seran descarregades pel seu control i revisió les
imatges que hagin estat enregistrades entre aquestes dues tomes de control.
Amb les imatges capturades durant les competicions, el videosub haurà de
realitzar un vídeo que enviarà al departament de vídeo de la FECDAS
(video@fecdas.cat) abans del 7 d’octubre.
Tot treball entregat passat del dia 7 d'octubre no entrarà a concurs.

http://www.fecdas.org
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Inscripció
Cal fer la inscripció mitjançant el servei en línia d'inscripcions de la web de la
FECDAS (www.fecdas.cat).
Participants
El dia de la prova tots els participants inscrits hauran d'aportar pel seu control
per part dels comissaris de la competició la següent documentació per poder
participar :
-Títol de busseig Fedas o d’altres organitzacions.
-Llicència federativa o assegurança de busseig en vigor.
-Certificat mèdic en vigor.
La no aportació d'aquesta documentació impedirà la participació del
concursant.
*PER A MÉS INFORMACIÓ:

videosub@fecdas.cat

http://www.fecdas.org

