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Extracte del Reglament base de concursos/competicions de 
fotografia subaquàtica digital amb escafandre referit a la 
competició de la Copa Catalana 
 
 

QUANTITAT DE PROVES 
Article 1.2: El nombre de proves puntuables per la Copa Catalana de fotografia 
subaquàtica no pot excedir de 10 a l'any. Seran vàlides per a cada participant 
les puntuacions de la meitat més 1 del nombre de proves realment disputades 
(en el cas que aquesta xifra doni com a resultat un decimal, s’arrodonirà a 
l’immediat superior) i es prendran les millors puntuacions coeficients (es 
consideren proves disputades les realitzades i puntuades dins de les normes 
que especifica aquest Reglament Base). La distribució de les proves serà 
l’establerta pel Departament d’Imatge de FECDAS durant la confecció del 
Calendari de Competicions. 
 

PUNTUACIÓ I COEFICIENTS 
Article 10.3: El primer classificat obtindrà un coeficient 100 i la resta 
proporcionalment a aquest màxim, en funció de la puntuació obtinguda (és a 
dir si el 1r. ha obtingut 240 punts i un percentatge de 100, i l'últim ha obtingut 
120 punts, el seu percentatge serà 50). 
 
Article 10.4: Els percentatges seran la base per a la classificació final del 
Campionat. Es calcularan sempre amb dos decimals. 
 

ASSISTÈNCIA 
Article 3.7: Per ser considerat participant en una prova és imprescindible fer 
acte de presència en el precís moment de verificar les targes de memòria a 
l’hora prevista pel club organitzador. 
 
(Aquest extracte inclou els articles referits al sistema de puntuació que se 
segueix a la competició de la Copa Catalana i no supleix en cap cas el 
reglament que regula les proves de fotografia subaquàtica digital que es duguin 
a terme en immersió amb escafandre autònom) 
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