FEDERACIÓ CATALANA
D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
Moll de la Vela, 1 (ZONA FÒRUM)
08930 – SANT ADRIÀ DE BESÓS
Tel. 93-356 05 43
Fax: 93-356 30 73
Email: FECDAS@suport.org

REGLAMENT BASE DE CONCURSOS / COMPETICIONS DE VÍDEO SUBMARÍ
1. VALIDESA, Núm. DE PROVES, PERIODICITAT:
El present Reglament és aplicable a les proves del Campionat de Catalunya, i a totes
aquelles altres l’Organitzador de les quals compti amb el suport tècnic i/o econòmic
de la FECDAS. El nombre de proves a realitzar seran d’un mínim d’una i un màxim de
tres per temporada de competició.
2. PLACES:
El Campió de Catalunya, així com els següents classificats (en funció de les places
que disposi la FECDAS) obtindran el dret a representar a Catalunya en la següent
edició del Campionat d'Espanya.
En cas d’impossibilitat d’assistir al Cpt. d'Espanya de qualsevol dels seleccionats,
saltarà la seva plaça al següent classificat.
3. CONCESSIÓ DE PROVES:
Abans de finalitzar el termini que atorga cada any la FECDAS per presentar les
peticions de proves (i en el seu defecte abans de l'inici del mes de novembre), els
Clubs interessats en organitzar Proves per a l’any següent (ja sigui el Campionat de
Catalunya o qualsevol altre tipus que vagi a regir-se per aquest Reglament), ho
hauran de notificar per escrit al departament de Videosub de la Federació Catalana
d´Activitats Subaquàtiques, puntualitzant les següents dades:
-Data, horari i zona concreta a celebrar la prova, a més assenyalaran els punts
específics que regiran en la mateixa (Reglament particular definitiu de la Prova,
d’existir) per a la seva aprovació pel Comitè de Vídeo de la FECDAS o el
Responsable de Vídeo en el seu cas.
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Els Clubs que pretenguin organitzar el Campionat de Catalunya de Vídeo Submarí o
un altre tipus de proves, hauran de ser conscients de la gran responsabilitat que
contreuen, i vetllaran a tota hora per la igualtat d’oportunitats i equitat en redactar
els respectius Reglaments particulars de les Proves que organitzen, i es cuidaran
que aquests es compleixin.
El Reglament Particular no podrà contravenir en cap cas les normes imperatives o de
seguretat del present Reglament. Ambdós hauran d’obrar en poder dels participants
com a mínim 2 mesos abans de la prova, llevat de causa no imputable a
l’organització.
4. INSCRIPCIÓ, TITULACIÓ I PARTICIPANTS
Podrà participar qualsevol esportista, sempre que estigui en possessió del
corresponent titulo de Busseig (expedit per FEDAS), així com la Llicència Federativa
Catalana de l’any en curs. Les models podran participar en apnea però hauran de
tenir igualment la corresponent llicència. La participació dels competidors sol serà
puntuable per al Campionat de Catalunya, si són afiliats a un Club Catalans i són
residents en Catalunya; podent participar únicament representant un sol Club dins
de l’any que correspongui.
Si un càmera inscrit no te company, es permet que formi un equip amb un altre
càmera que es trobi en la mateixa situació. Els seus treballs es presentaran per
separat i no podran fer servir les seves imatges per el vídeo del company d’equip.
Els bussejadors menors de 18 anys hauran d’aportar junt amb la seva
documentació, autorització paterna o tutelar.
En concursos que es designin com "OPEN" o "obert", podran participar bussejadors
d’altres regions o estrangers, sense que la seva puntuació sigui vàlida a efectes del
Campionat de Catalunya.
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No es cobraran drets d’inscripció als participants, sempre i quan les quantitats que
destini la Federació Catalana d´Activitats Subaquàtiques siguin suficients per
celebrar la prova en condicions, havent de cobrir com a mínim les despeses de
trasllat marítim dels participants i ajudants / models, les cintes de vídeo, trofeus als
3 primers classificats, 2 càrregues d’aire comprimit o Nitrox . En el cas que el
pressupost no cobreixi les necessitats de tots els competidors, l’organització podrà
cobrar una quota d’inscripció que es fixarà per participant.
El fet de formalitzar la inscripció obliga els participants a acatar a tota hora el
disposat en aquest Reglament, a més de les instruccions complementàries que es
fixin per a cada prova. (Els Organitzadors informaran els participants sobre el
contingut d’aquest Reglament i el Particular, d’existir aquest últim.)
El nombre de collaboradors que podran acompanyar durant les immersions al vídeo
càmera, no excediran en nombre de dos. Tots hauran d’estar en possessió del
corresponent Títol de Busseig FEDAS, Llicència Federativa de l’any en curs
i certificat metge en vigor.
5. RESPONSABILITAT
La Federació Catalana d´Activitats Subaquàtiques i l'Organitzador de la prova,
estaran exempts de qualsevol responsabilitat que hi hagués o emani d’accidents
esportius a particulars, participants, béns o persones alienes a l’organització.
6. MATERIAL DE VÍDEO
Podrà utilitzar-se qualsevol tipus de càmera, caixa estanca, focus o cintes dels
següents formats en sistema PAL: Mini-DV, Mini-DVCAM, HDV i FULLHD . En format
targeta seran: XDCAM EX, AVCHD, DVCPRO HD, DVCPRO DV, tots els que participin
amb aquests formats hauran de portar el seu propi cable USB per fer el bolcatge a
l’ordinador de la organització (de competir amb qualsevol altre format no
contemplat en l'anterior relació, el participant haurà d’aportar tot el material
necessari per facilitar seu copiat).
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No serà acceptada la utilització de sistemes d’illuminació alimentats des de
superfície.
Les cintes les proporcionarà l'Organització amb un número o marca d’identificació.
Les targes de memòria s’ensenyaran als comissaris per comprovar que estan
buides. Per a més seguretat, l’Organització podrà exigir als participants que gravin
en superfície una persona o a objecte que pugui identificar després l’autor.
La durada de la cinta com a mínim haurà de ser de 60minuts i sol es podran utilitzar
per editar els primers 59 minuts gravats, excloent la zona de "negres" de seguretat
a l'inici (màxim 1 minut).
7. MATERIAL D’IMMERSIÓ I / O COMPLEMENTARI
No es permet la utilització d’aparells locomotors submarins tipus " scooter " o
similars.
Es permet la utilització d’elements artificials com a motiu artístic per desenvolupar el
guió; sempre que els esmentats elements no causin deteriorament o contaminin el
medi ambient i/o marí. S’hauran de mostrar (en privat si es desitja) als comissaris
de la prova abans d’iniciar-se la mateixa i tornar-se íntegrament a terra en finalitzar
la competició.

S’hauran d’utilitzar els esmentats elements amb respecte a la resta de participants,
sense que puguin molestar-los en els seus respectius treballs|feines, especialment
quan la zona d’immersió no sigui extensa.
No es permet l’ús d’anilines o tints de cap tipus encara que fossin innocus.
No es limita el volum, ni numero d’ampolles a utilitzar, que haurà d’aportar el
participant, sempre que siguin embarcades abans de la sortida i no se superi la
càrrega màxima de l’embarcació.
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Es permet la utilització d’aire comprimit i Nitrox (sempre que es disposi de la
titulació FEDAS necessària). La càrrega d’aire comprimit o Nitrox, corresponent a les
immersions del concurs, correran a càrrec de l’organització. Es podrà utilitzar Nitrox
durant la competició si el Club organitzador té la possibilitat o infraestructura
necessària per facilitar-lo als participants que el sollicitin. En el cas de no comptar
amb aquesta possibilitat, no serà obligatori facilitar Nitrox als participants.
Els aparells de respiració autònoma utilitzats, hauran de complir escrupolosament
tots els requisits de la legislació vigent per a la seva càrrega, conservació i ús.
8. DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ:
Temps: S’haurà de fixar al Reglament Particular de la prova la durada total de la
mateixa. Els Organitzadors vetllaran especialment perquè cap participant no
sobrepassi el temps màxim permès. El temps d’enregistrament al mar, serà d’un
màxim d’una hora i mitja per immersió. El temps es computarà des que finalitzi
totalment la maniobra d’ancoratge de l’embarcació, fins que el participant lliuri la
càmera a la barca, sense que li resti parada de descompressió per realitzar-lo a ell o
el seu equip. Es permet l’enregistrament durant tot el trajecte d’anada i tornada a
port sense que computi dins d’aquest últim temps esmentat.
Immersió en solitari: Està estrictament prohibida.
Núm. d’immersions: En el Cpt. de Catalunya s’hauran d’efectuar com a mínim dues
immersions en cada prova i a poder ser en zones diferents, llevat que a criteri de
l’Organització i atenent la seguretat de la persona sigui desaconsellable.
Profunditat: No hi haurà profunditat límit per als concursants, mentre no superin les
que li permet la Titulació que tenen, comptant que cada un coneix les seves
possibilitats i limitacions. Si la zona on es realitza la prova fos lluny de la protecció
de la costa, serà obligatori l’ús del globus de descompressió, exceptuant els casos
en els quals no s’abandoni o no es perdi de vista l’àncora de fixació de
l’embarcació.
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Serà obligatori sortir en cada immersió amb un mínim de 30 bar a l’ampolla.
Es descomptaran 3 minuts de gravació si es surt per sota 30 bar, 5 minuts més si es
surt 20 bar o per sota 20b bar i si es surt amb 10 bar o menys de 10 bar es
desqualificarà automàticament al participant i al equip que en formi part.
Embarcació: L'Organització posarà a disposició dels participants una Embarcació
comunitària. En determinats casos serà factible la sortida des de costa, si no resulta
excessivament incomodo per als participants.
Es procurarà que els participants disposin d’un espai a bord superior a l’habitua’l, a
fi de poder collocar còmodament tot el seu equip; a tal efecte, al vaixell només
hauran de viatjar els participants i la tripulació, així com algun membre de
l’Organització.
Llevat que l’espai sobrant fos manifestament gran, no podran pujar altres persones
com a periodistes, amics, autoritats, etc... , que no hauran de pertorbar en cap cas
el treball dels competidors.
En cap cas no pujaran a bord submarinistes que no vagin a participar en la prova,
llevat de si pertanyen a l'Organització.
Zona: Serà fixada pel Club Organitzador, establint-se molt clarament els límits. Es
designarà una zona de Reserva sempre que la prevista ofereixi un mínim de dubte, o
a la vista o previsió de mal estat de la mar. Llevat de casos extrems, a decisió del
Comitè de Competició, no es podrà imposar el dia de la competició una zona que no
sigui l’oficial o la de Reserva.
No podrà ser abandonada durant la durada de la Competició, llevat de permís exprés
del Director de Competició i a causa de força major.
Prohibicions i recomanacions: En immersió, els participants procuraran nedar i
treballar en una distància mínima de 10 metres dels seus competidors. No podran
gravar altres competidors llevat de cas fortuït o de força major.
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No es pot utilitzar cap dels membres de l'Organització com a actors o extres a la
pellícula, llevat que formin part d’un plànol general i no estiguin actuant clarament
per al participant.
Tant a terra com en immersió, sol pot empunyar la càmera la persona inscrita com
Videocàmera. Es permet l’ús de trípodes en ambdós elements.
Quan qualsevol membre d’un equip se situï en una zona concreta (cova petita, roca
determinada, cau d’un animal...) tindrà preferència sobre l’esmenta’t lloc fins que
no hagi esgotat la seva tasca. Una vegada finalitzada, abandonarà el lloc a la major
brevetat, sense enterbolir o modificar el medi.
Es pressuposa la bona fe, en l’actuació dels participants, llevat de prova en contrari.
Finalitzat el temps de competició, cap participant no podrà continuar gravant.
Abans del transcurs de mitja hora des de l’acabament de l’esmenta’t temps, haurà
de lliurar la cinta marcada o tarja de memòria a l'Organització, o en el seu cas en el
termini que fixi aquesta.
9. SITUACIONS ESPECIALS:
- En cas de malaltia greu del model o ajudant (confirmada pel metge oficial del
Campionat), el Comitè de Competició podrà admetre la substitució de l’afecta’t - fins
i tot en plena competició- per un altre submarinista/apneista que compleixi els
requisits del present reglament.
- Si per causa no imputable (directament o indirectament) al participant, es perdés
o espatllés la seva cinta o tarja, se li atorgaria la possibilitat de repetir la prova o
part d'ella, si això fos materialment possible. Si tal problema afecta un terç o més
dels participants, s’anullarà la Competició.
- Durant la durada de la competició, el barquer no podrà abandonar la seva
embarcació, llevat de causa de força major i amb permís de l'Organització.
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- Si a causa de mal temps o una altra de força major, hagués de suspendres o que
finalitzar-se el Campionat abans del temps previst, el Comitè de Competició decidirà
si el mateix resulta o no vàlid (puntuable).
10- ENREGISTRAMENT DELS PARTICIPANTS:
Els participants autoritzen a l'Organització a ser gravats en vídeo durant el
desenvolupament de tots els actes relacionats amb el Cpt., ja sigui per membres de
la mateixa o per professionals de la informació. Durant la seva permanència en
superfície, sense cap tipus de trava, llevat que provoqui interferències en el seu
treball competitiu. Quant als períodes d’immersió, l'Organització haurà de comptar
amb el permís previ i exprés del participant.
11- EDICIÓ:
. Els participants solsament podran utilitzar imatges obtingudes durant el temps de
competició, i que constin gravades a la cinta o tarja lliurada a la Organització. (Es
prohibeixen doncs les imatges obtingudes a través de captura fotogràfica digital
encara que sigui amb la pròpia càmera, si no figuren en l’esmentat suport).
. Se n’han de gravar 30 segons de "negre" al principi del projecte que òbviament no
computen.
. No es podran posar crèdits.
. La pellícula haurà de portar un títol.
. La durada màxima total de la pellícula serà de 6 minuts, sent el mínim de 2
minuts, dels quals un màxim d’un 25% seran preses exteriors.
. La presa " mixta " (fifty-fifty) es consideraran submarines.
.La temàtica del concurs es decidirà d’un any a un altre en la reunió que es
realitzarà al final de cada temporada amb els videosub i haurà de ser aprovada per
majoria dels participants, en cas d’empat, tindrà l'última paraula el Responsable de
la secció de vídeo.
. Els terminis de lliurament dels treballs seran disposats als Reglaments Particulars
de cada prova.
. Tots els treballs seran remesos a les oficines de la FECDAS, en format cinta o DVD.
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12. TERMINIS POSTIMMERSIÓ.
L'Organització s’encarregarà del copiat de seguretat .
La cinta l’hauran de lliurar els participants, rebobinada i sense salts en el codi de
temps (TC).
Una vegada realitzada l'esmentada còpia, es tornarà la cinta al competidor perquè
pugui realitzar el seu visionat, sense que pugui alterar el mes mínim el seu
contingut.
13. COMITÈ ORGANITZADOR I DE COMPETICIÓ.
Haurà d’existir un Director Tècnic de la prova i podrà existir un Director General del
Campionat, junt amb les persones necessàries per a l’organització de
l’esdeveniment.
Si existeixen diverses embarcacions, haurà d’embarcar en totes elles un membre de
l'Organització. Es podrà habilitar el barquer per a les esmentades funcions, sempre
que conegui perfectament les clàusules del present Reglament que puguin afectarlo.
Són funcions del Comitè Organitzador, administrar els recursos econòmics i
materials dels quals es disposi, coordinar els preparatius previs a la Competició i el
desenvolupament de la mateixa, així com seleccionar el Jurat.
Ambdós Directors, -junt amb el Director del Dpt. d'Imatge o el del Dpt. de VideoSub
de la FECDAS, o persona per ells delegada-, junt amb el President del Jurat (o un
membre en qui ell delegui) formaran el Comitè de Competició que resoldrà qualsevol
infracció o problema que pugui sorgir al llarg de la prova.
El Campió de Catalunya de l’any anterior (o el següent en la classificació en cas
d’absència) formarà part també del Comitè en representació dels participants.
Tindrà veu, però no vot, en l’apartat de sancions aplicables a altres competidors.
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14. JURAT
A). COMPOSICIÓ
El número de components serà d’un mínim de 3. No podran tenir cap relació de
parentiu, fins al 3r grau de consanguinitat o afinitat, amb cap dels videocàmeres,
models o ajudants.
Ineludiblement, el President serà Jurat Vídeo Sub, la resta dels membres hauran de
ser, en ordre de preferència: Jurats Vídeo Sub, o Vídeo Subs o models habituals en
les Proves de Video-sub. Seria desitjable que almenys un dels membres fos Biòleg
Submarí, sempre que també fos Vídeo Sub.
Els membres del Jurat no hauran de ser presents durant els entrenaments, ni durant
la competició (llevat del President del Jurat, com a membre de l’equip de
Competició) per evitar possibles influències o suspicàcies.
El departament d'Imatge de la FECDAS podrà delegar com a observador (sense veu,
ni vot) a un dels seus membres, o persona delegada expressament a l’efecte, que
realitzarà les funcions de Secretari recollint i computant les votacions del Jurat.
B). PROJECCIÓ
Només podran ser presents les persones citades en el punt A, i el Director de la
Prova i/o el de Competició, (sense que aquests tinguin l’oportunitat de comentar
absolutament res, llevat a requeriment exprés del Jurat).
Fins al moment del lliurament de premis no es podrà conèixer la classificació final, i
ni tan sols no haurien de saber-ho els membres del Jurat.
Sol podran conèixer les esmentades dades el Secretari, el Director General de la
Competició i el Responsable de Vídeo de la FECDAS. A tal finalitat, una lletra
identificarà l’autor, que haurà d’anar lligada a un llistat de participants en poder del
Secretari.
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S’efectuarà com a mínim un passi d’observació sense puntuar, per avaluar la qualitat
mitja dels treballs presentats. L’equip de projecció haurà de tenir unes
característiques idònies per a la tasca del jurat.
C). PUNTUACIÓ
Passi de puntuació: Cada membre anotarà per a si (sense comentar-ho amb la resta)
la puntuació per a cada una de les obres i apartats, de l’un al deu.
Els valors a puntuar són els següents i es puntuen de la mateixa manera:
1. Guió.
2. Qualitat tècnica.
3. Edició.
4. Fauna i flora.
5. Banda sonora.
6. Impressió general.
El Jurat haurà de conèixer perfectament l’articulat del present Reglament i
especialment com a criteris orientadors i unificadores les Normes de Valoració.
En cas d’empat el vot del President del Jurat és preferent.
Els vídeos podran ser comentats en veu alta, si existeix algun dubte o comentari
referent a l’aplicació del present Reglament a l’obra visionada. Els membres del
Jurat més preparats, no intentessin fer prevaler el seu criteri sobre el dels altres,
encara que si podran fer comentaris tècnics.
Els vídeos que siguin desqualificats (per unanimitat) s’anotaran amb una " D " en
l’acta d’escrutini.
L'esmentada acta, junt amb el resultat final de la competició, i una còpia en format
professional (com a mínim DVD) dels vídeos presentats, s’hauran de fer arribar al
Departament de Video Sub.
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15. CLASSIFICACIÓ FINAL
Es puntuarà i classificarà tots els participants que hagin presentat les seves obres.
L'Organitzador o la FECDAS en el seu cas, faran constar sempre a continuació del
nom del Videocàmera, el del model i/o ajudant i el del Club a què pertanyen. Podent
establir-se premis i/o classificacions paralleles per a aquests.
Així com premis especials per a diferents temàtiques o apartats. Especialment haurà
d’existir (com a mínim en el Cpt. de Catalunya) el premi al millor documental.
16. DEVOLUCIÓ I ÚS DEL MATERIAL GRAVAT:
Una vegada finalitzada la Competició, es farà arribar el participant una còpia del
vídeo presentat a Concurs.
La FECDAS podrà utilitzar el vídeo presentat a concurs per a la difusió de la Imatge
Submarina i/o el Submarinisme en general, citant sempre el seu autor i el Campionat
al qual pertany, sense que pugui fer cap ús comercial del material videogràfic.
Per a qualsevol altra utilització, s’haurà de posar d’acord amb el propietari dels
drets. En tot cas, els drets de propietat intellectual de l’obra quedaran sempre a
les mans del seu autor, llevat de cessió expressa per escrit.
17. REUNIONS:
Sempre que sigui possible, anteriorment a l'inici de la prova, tindrà lloc una reunió
entre els participants i el Comitè Organitzador a fi de resoldre tots els dubtes que
puguin plantejar-se sobre el desenvolupament de la prova.
18. INFRACCIONS:
Es qualificaran com a lleus, greus i molt greus pels Organitzadors de la prova, el
Jurat o el Departament d'Imatge de la FECDAS.
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A títol enunciatiu poden ser les següents:
a. Conducta antiesportiva o desconsideració amb els participants, Organitzadors,
Jurat o Delegats de la FECDAS.
b. El incomplir els terminis o temps del present Reglament.
c. El deteriorament o pèrdua de les cintes per causes imputables directes o
indirectament al participant, Organitzador, Jurat o Delegat.
d. El incompliment de qualsevol de les normes imperatives del present Reglament.
e. Provocar brutícia (pollució) voluntàriament, que perjudiqui un altre participant.
f. Espantar voluntàriament els animals situats a la zona, fer-los modificar la seva
morfologia habitual, o maltractar la fauna i flora.
g. Utilitzar, sense el seu consentiment, el model o ajudant d’un rival, o a aquest
mateix, com a part integrant de la seva filmació.(Llevat que sigui evident la seva
intranscendència o involuntarietat).
h. El manipular o canviar l’enregistrament abans del seu lliurament a l'Organització.
i. Gravar o copiar altres imatges prèvies ja existents, ja sigui estàtiques o
dinàmiques.
j. Incomplir la normativa general de busseig esportiu.
k. Prevaricació en l’atorgament de puntuacions.
l. Donar pistes evidents al jurat de qui és l’autor de la filmació.
m. Fer ús de les pellícules per a finalitats comercials, sense permís exprés del seu
autor.

13

http://www.fecdas.org

FEDERACIÓ CATALANA
D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
Moll de la Vela, 1 (ZONA FÒRUM)
08930 – SANT ADRIÀ DE BESÓS
Tel. 93-356 05 43
Fax: 93-356 30 73
Email: FECDAS@suport.org

n. Fer ús de la pellícula, per a finalitats no comercials, sense esmentar el nom de
l’autor, així com el seu origen. (Cpt. de Catalunya de VideoSub-FECDAS, per
exemple).
o. Posar en perill la seguretat de la prova o d’alguna de les persones involucrades
directament o indirectament.
19. SANCIONS
A) VIDEOCÀMERES O EL SEU EQUIP.
1. Amonestació verbal o per escrit.
2. Desqualificació de la pellícula presentada.
3. Abonament a l'Organitzador de les despeses ocasionades.
4. Anullació dels minuts gravats a partir del moment de la infracció. En cas
d’extralimitació de temps, dos per cada minut que hagi sobrepassat el temps màxim
permès.
Si s’han sobrepassat 10 o mes minuts, desqualificació total del Campionat.
5. Desqualificació temporal o a perpetuïtat per a les proves organitzades per
l'Organitzador i/o per la FECDAS.
B) ORGANITZADOR
1. Amonestació verbal o per escrit.
2. Anullació de la prova.
3. Pèrdua de la categoria de la prova per a l’any següent.
4. Pèrdua de la categoria de la prova temporalment o a perpetuïtat.
14
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5. Impossibilitat d’organitzar proves valedores per al Campionat de Catalunya durant
"x" anys o a perpetuïtat.
C) JURAT (INDIVIDUALMENT O COLLECTIVAMENT)
1. Amonestació verbal o per escrit.
2. Necessitat de repetir l’error integra o parcialment.
3. Anullació de l’error, en el cas de l’article 18, k).
4. Pèrdua de la condició de Jurat en la resta del Campionat.
5. Pèrdua de la condició de membre del Jurat durant "x" anys o a perpetuïtat.
6. Pèrdua del títol de Jurat Vídeo-sub.
D) DELEGAT IMATGE O VIDEOSUB:
Les que figurin al propi Reglament de la FECDAS.
20. VALORACIÓ DE LES INFRACCIONS
L’encarregat de dictar resolució - per escrit, i notificada de forma fefaent - haurà de
valorar la intencionalitat, mala fe, precedents, i especialment l’existència de
reincidència, en la comissió de la infracció.
21. RECLAMACIONS
Hauran de ser sempre per escrit.
Davant del President del Club, o responsable màxim de l'Organització, Director de la
prova, o Delegat d'Imatge o VideoSub, o Comitè de Competició, per qüestions
d’índole organitzatiu, tècnic o esportiu. Fins i tot 1 hora després que s’ocasioni el
motiu de la reclamació o d’haver tornat a port, el que ocorri en últim lloc.
Tractant-se de qüestions tècnic-esportives el Comitè de Competició s’haurà de reunir
al complet per prendre la seva decisió.
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Davant del Secretari del Jurat, per errors aritmètics, en el termini dels 3 dies
següents des de la recepció de la classificació de la prova.
La fallada en si, és inapellable, llevat del disposat a l’article 19, C) 3.
Davant del Delegat de VideoSub, per qualsevol altre incompliment derivat de
l’aplicació del present Reglament (i que no es trobi inclòs en els anteriors apartats).
Fins a 1 mes després de succeït el motiu de reclamació.
Davant del President de la FECDAS en el termini de 30 dies en concepte de Recurs
d'Alçada, quan es dissenteixi de qualsevol de les resolucions dictades, fruit de les
anteriors opcions exposades.
Davant del President de la FECDAS en igual termini que l'anterior, per qualsevol
incompliment del membre del Dpto. d'Imatge de la FECDAS.
Les resolucions hauran de ser motivades sempre i per escrit.
El cost de la reclamació serà de 20€
22. VERSIONS DEL REGLAMENT:
Ja que previsiblement en molts casos es realitzaran proves mixtes, tipus OPEN, en
les que participaran submarinistes no catalanoparlants, podran existir diverses
traduccions del Reglament.
23. INVIOLABILITAT DEL REGLAMENT:
Ni l'Organització, ni el Comitè de Competició, ni el Jurat, no podran variar algun dels
articles imperatius del Reglament, llevat de cas de força major i previ consens amb
tots els equips. En cas de desacord, es decidirà per majoria absoluta de vots dels
competidors al costat dels membres del Comitè de Competició. En cas d’empat
prevaldrà la decisió posterior del Comitè de Competició.
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Totes les persones involucrades en un Campionat hauran de conèixer perfectament
el contingut del Reglament general i del particular.
Prevaldran sempre els drets dels participants sobre qualsevol altre possible que
entre en collisió.
El Comitè d'Imatge de la FECDAS podrà variar algun dels punts del present
Reglament, sense necessitat de sotmetre el nou redactat a l’aprovació de la FECDAS.
24. NORMES SUBSIDIÀRIES
En el no previst en aquest Reglament, o en les normes especials de les prova,
s’estarà al disposat al Reglament del Cpt. d'Espanya, el de la CMAS i la legislació
sobre la pràctica del submarinisme esportiu, i en el seu defecte a la lògica o al
costum.
Departament de Vídeo Submarí de la FECDAS ( video@fecdas.cat )
Barcelona 01/01/2011.
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