II INTERCLUBS APNEA SKAPHOS PALAMÓS
Debutants apnea dinàmica sense aletes (DNF)
Reglament Particular
1. OBJECTIU DE LA COMPETICIÓ
1.1. L’objectiu principal d’aquesta competició és promoure la participació d’esportistes
debutants a la reglamentació esportiva federada de la modalitat apnea.
1.2. Regirà el reglament tècnic esportiu de competició de l’apnea dinàmica sense aletes (DNF),
FECDAS-FEDAS-CMAS, però es diferenciarà en rebre indicacions i suports orientatius per
tal que l’atleta segueixi correctament les pautes de competició.
2. REGLAMENT
2.1. El Reglament Particular del II INTERCLUBS APNEA SKAPHOS PALAMÓS complementa els
Reglaments esportius de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS).
2.2. Per al desenvolupament de l’apnea dinàmica sense aletes (DNF) es seguirà les normes de
competició del Reglament Autonòmic Apnea Dinàmica (sense aletes) FECDAS de l’any en
curs, basat en el Reglament Internacional CMAS.
2.3. El jutge principal i l’equip arbitral per a la present competició, seran designats per
l’organitzador SKAPHOS SUB. Seran jutges amb experiència i amb la titulació
corresponent.
3. Inscripcions
3.1. Les inscripcions dels participants seran en línia i es faran mitjançant la web
www.fecdas.cat apartat apnea, activitat II Interclubs Apnea Skaphos Palamós.
3.2. L’inici de les inscripcions serà el dia 11/06/2018
3.3. La finalització de les inscripcions serà el dimarts, dia 3/07/2017
3.4. La llista d’inscrits i els horaris de competició es publicarà en la web d’ SKAPHOS.
3.5. Els participants que vulguin puntuar per a la classificació absoluta per clubs/equips
hauran de comunicar el dia de la competició 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.
3.5.1. En cas que el nombre d’inscrits sigui menor o gran majoria de Clubs amb pocs
participants, els equips podran ser de 2 titulars.
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4. Modalitats esportives
4.1. Les modalitats esportives que podran inscriure els participants són:
4.1.1. Apnea dinàmica sense aletes (DNF)
5. Categoria debutant
5.1. Els esportistes que podran participar seran debutants, per tant són tots aquells que no
tinguin la categoria Sènior.
6. Trofeus I INTERCLUBS APNEA SKAPHOS PALAMÓS 2017
6.1. Es lliuraran els següents trofeus:
6.1.1. Primer general absolut
6.1.2. Primer, segon i tercer masculí
6.1.3. Primer, segon i tercer femení
6.1.4. Primer, segon, tercer club/equips
6.1.5. Primer SKAPHOS
6.2. Classificació per clubs/equips trofeu SKAPHOS: les marques realitzades es convertiran a
percentatges pel que fa a la marca del primer classificat absolut, 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
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