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FOTOSPORT 2012 

XXII Biennal Internacional de Fotografia de l’Esport 
 

Després de l’edició extraordinària de 2010 en que vam celebrar el 40è aniversari de FOTOSPORT tornem 

a ser aquí amb FOTOSPORT 2012. 

 

Una nova edició en que completem la transició que vam començar el 2010 cap a la participació en format 

digital. 

 

Així doncs la participació és totalment en línia des del nostre web www.fotosportreus.cat mantenint, això si, 

l’exposició de les 100 millors obres, entre premiades i seleccionades i  el llibre amb la reproducció 

d’aquestes fotografies amb la màxima qualitat. Recordem que la FIAP ha distingit amb cinc estels els 

llibres de les edicions anteriors. 

 

Però perquè tot això sigui possible necessitem les vostres obres. Us agraïm a l’avançada la vostra 

participació. 

 

SECCIONS: 
A.- Reportatge sobre esport, en el sentit més ampli, en monocrom. 

B.- Reportatge sobre esport, en el sentit més ampli, en color. 
C.- Esport infantil, en color. 
D.- Esport femení, en color. 

 
 PARTICIPACIÓ: 

1. La participació és exclusivament en format digital i a través del web www.fotosportreus.cat 

2. En el mateix web s’haurà d’omplir el formulari d’inscripció seguint les instruccions. 

3. Es poden presentar un màxim de quatre obres per secció. No es pot presentar la mateixa fotografia 

a més d’una secció. 

4. Les imatges han de ser en format JPG. La dimensió màxima sera de 2500 píxels en el costat més 

gran a una resolució de 300 ppi. Cada arxiu tindrà una mida mínima d’1,5 MB i màxima de 2 MB. 

5. Els drets d’inscripció seran: 

• Una secció:    25€ o 35 USD 

• Dues seccions:   30€ o 45 USD 

• Tres o quatre seccions: 35€ o 50 USD  

El pagament dels drets d’inscripció es farà exclusivament  per PayPal a través del web 

www.fotosportreus.cat una vegada omplert el formulari i pujades les fotografies. 

6. Als autors que no compleixin totes les condicions de participació i/o no hagin fet el pagament dels 

drets d’inscripció no se’ls admetran les seves obres. 

7. Qualsevol dubte, pregunta, suggeriment, etc. s’adreçarà a: 

Josep M. Casanoves Dolcet, AFIAP, EsFIAP 

fotosport@reusploms.cat 
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CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ: 
1. El saló FOTOSPORT 2012 és obert a tots els fotògrafs de tot el món a excepció de les persones 

relacionades amb l’organització i/o jurat. Només es podrà eventualment rebutjar aquelles obres i/o 
autors que no s’ajustin a aquestes bases. 

2. Les obres acceptades al FOTOSPORT 2012 puntuaran pels reconeixements de la FIAP, de la 
CEF i de la FCF. 

3. Tot els participants rebran un llibre amb la reproducció de 100 obres entre premiades i 

seleccionades amb la màxima qualitat. Els llibres anteriors han estat distingits per la FIAP amb cinc 

estels. 

4. El fet de participar implica que els autors autoritzen la reproducció de les seves obres amb la 

finalitat de la difusió del saló FOTOSPORT 2012 i de la fotografia esportiva en general, sense 
limitacions de sistemes, de mitjans ni de països i sense abonament de drets. Els participants es 
responsabilitzen totalment dels drets de tercers i de qualsevol reclamació pels drets d’imatge de les 
seves obres. 

5. Les decisions del jurat són inapel·lables. 

6. El fet de participar en el FOTOSPORT 2012 pressuposa la total acceptació de les presents bases. 
7. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta per l’organització. 
 

PREMIS: 
• 1 Medalla FOTOSPORT 2012 i insígnia especial FIAP al millor autor del saló. 

A més, per cada secció: 
• 1 Medalla FOTOSPORT 2012 i Medalla platejada FIAP 

• 1 Medalla FOTOSPORT 2012 i Medalla CEF 

• 1 Medalla FOTOSPORT 2012 i Medalla FCF 

• 2 Medalles FOTOSPORT 2012 i Mencions honorífiques FIAP 

• 2 Medalles FOTOSPORT 2012 

 

JURAT: 
• Joan Burguès Martisella, HonEFIAP, Vice-president FIAP, President FAF 

• Manuel Pujols Colón, OE-FIAP República Dominicana, IES-FIAP 

• M. Gràcia de la Hoz Roch, EFIAP, AFCF 

 

CALENDARI: 
• Límit de recepció: 10 de juliol de 2012 

• Reunió del Jurat: del 13 al 15 de juliol de 2012 

• Notificació per correu electrònic i publicació al web: 30 de juliol de 2012 

• Exposicions: setembre de 2012 a juliol de 2014 

• Tramesa de premis i llibre: 31 de desembre de 2012 

 

 

Reus, Catalunya, 1 de febrer de 2012 

                      FOTOSPORT 2012 

 


