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XV Open Apnea SKAPHOS 2017 
Reglament Particular  

 
 

1. REGLAMENT 

1.1. El Reglament Particular del XV Open Apnea SKAPHOS 2017 complementa el Reglament 
General d’Apnea del Campionat de Catalunya de la Federació Catalana d’Activitats 
Subaquàtiques (FECDAS).  

2. Inscripcions 

2.1. Les inscripcions dels participants seran en línia i es faran mitjançant la web 
www.fecdas.cat apartat apnea, activitat CC3 - XV Open Apnea Skaphos. 

2.2. L’inici de les inscripcions serà el dia 10/04/2017 

2.3. La finalització de les inscripcions serà el dimarts, dia 25/04/2017 

2.4. Un dia abans es publicarà la llista d’inscrits provisional i el dijous anterior a la competició 
es publicarà la llista d’inscrits i els horaris de competició. 

2.5. Els participants que vulguin puntuar per a la classificació per equips hauran de comunicar 
els tres titulars que puntuaran per a la classificació d’equips. Els clubs amb menys de 3 
inscrits, podran ajuntar-se per fer un equip de 3. 

3. Modalitats esportives 

3.1. Les modalitats esportives que podran inscriure els participants són: 

3.1.1. Apnea estàtica (STA) 

3.1.2. Apnea dinàmica amb aletes (DYN) o apnea dinàmica sense aletes (DNF) 

4. Campionat de Catalunya 

4.1. La present competició és puntuable per al Campionat de Catalunya. 

5. Trofeus medalles XV Open Apnea SKAPHOS 2017 

5.1. Es lliuraran medalles a cada modalitat esportiva que hagin competit com a mínim 3 
participants. 

5.2. Es diferenciarà masculí i femení. 

5.3. Les medalles seran: Or, plata i bronze 

5.4. La classificació s’obtindrà de les marques de cada modalitat esportiva: STA, DYN i DNF 

  

http://www.fecdas.cat/
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6. Trofeus XV Open Apnea SKAPHOS 2017 

6.1. Es lliuraran els següents trofeus: 

6.1.1. Primer general absoluta 

6.1.2. Primer veterà 

6.1.3. Primer debutant 

6.1.4. Primer femení 

6.1.5. Primer juvenil 

6.1.6. Primer equips  

6.1.7. Primer Club SKAPHOS 

6.2. Classificació general trofeu SKAPHOS: les marques realitzades es convertiran a 
percentatges pel que fa a la marca del primer classificat de cada modalitat esportiva (STA, 
DYN i DNF), és a dir, s'atorguessin 100 punts a l'esportista classificat en primer lloc, i als 
següents, una puntuació obtinguda amb la següent formula: Puntuació = (Marca de 
l'esportista / Marca del primer classificat) x 100 


