
 

 
 



OPEN FOTOSUB C.E. ICTINIO 
COPA CATALANA 

“OPEN FOTOSUB C.E. ICTINIO 2019” 
Copa Catalana 

 
 
 

· Data:....................... 07 d‘Abril del 2019 
· Inscripció:............... formacion@ictinio.com 
· Zona:...................... La Llosa del Canó 
· Tema....................... Ambient 
· Aquesta competició es regirà per la normativa FECDAS vigent 
 

 
● Recordeu que no està permès pel reglament cap tipus de retoc a les fotografies, tampoc               

fets amb la pròpia càmera.  
● S’han de presentar 6 fotos, 2 sense model, 2 amb model i 2 lliures. 
● Només es poden fer 50 fotografies i no està permès esborrar cap foto.  
● Caldrà ensenyar la càmera abans de començar la prova al local de ICTINIO, per revisar               

que el mòdul de memòria està buit i la càmera està en hora, en aquest moment s’ha de fer                   
la foto d’inici al comissari.  

● Al finalitzar la immersió s’ha de fer la darrera foto a l’embarcació.  
● En arribar a port, les càmeres cal portar-les al local del ICTINIO per a poder fer el bolcat a                   

l’ordinador. 
 
 
Recordeu: 
- No sobrepassar el temps de 90 minuts màxims d’immersió. 
- Respectar sempre les regles bàsiques del busseig, sobretot amb corrent o mala visibilitat. 

● 07 d’Abril diumenge ……......Dia de la prova  
● De 8:00 h a 9:00 h. ...............Revisió de càmeres.  
● De 9:00 h a 9:30 h.................Embarcament del participants. 
● De 10:00 h a 11:30 h.............Duració de la prova  
● De 12:00 h a 14:00 h.............Descàrrega de fotos i Pica Pica  
● 12 d’Abril.... ...........................Data límit per enviar les 6 imatges a: formacion@ictinio.com 

Consideracions: 

● Preu de la inscripció per als NO-FEDERATS (inclou embarcació i ampolla) : 25€ 
● En cas de que als FEDERATS els hi calgués ampolla, el preu del lloguer serà de 14€ 

 

Molta sort a tothom 
L’organització 
 

C.E. Ictinio 
Avda. Verona terol, 25  

Platja d'Aro Girona, CP 17250 
formación@ictinio.com 
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FITXA INSCRIPCIÓ 

 
FOTÒGRAF/A 

Nom:  Cognoms:  
Adreça: Codi Postal: 
Localitat:  Província:  
Tel:  e-mal: 
Nº Llicència:  Titulació:  
Club:  Model de càmera:  

CO-FOTÒGRAF/A 
Nom:  Cognoms: 
Adreça:  Codi Postal: 
Localitat:  Província:  
Tel:  e-mail:  
Nº Llicència:  Titulació:  
Club:  Model de càmera:  
 
 

C.E. Ictinio 
Avda. Verona terol, 25  

Platja d'Aro Girona, CP 17250 
formación@ictinio.com 


