
 
Poročilo s tekmovanja MAD CUP 2006 za prvi 
krog državnega prvenstva 2006 

 
 
Potapljaško društvo Maribor, člani sekcije za apneo in podvodni 
ribolov – H2Oteam smo se tudi v letu 2006 odločili organizirati eno 
večjih evropskih tekem v prostem potapljanju. Tekma je ob bogati 
mednarodni udeležbi štela tudi za prvi krog državnega prvenstva za 
leto 2006 pod okriljem Slovenske potapljaške zveze. 
 
Prvi krog državnega prvenstva je bil tako organiziran kot odprto 
prvenstvo Slovenije na tekmi z imenom Maribor Apnea Days ali krajše 
MAD CUP 2006, 3. in 4. marca 2006, po pravilniku prostega 
potapljanja in športnem pravilniku sprejetima pri SPZ. 
 
Organizator je pravila tekmovanja dva meseca pred tekmovanjem 
objavil na spletni strani http://mad06.h2oteam.com, SPZ pa je 
razposlala vabila na vse naslove slovenskih klubov. Enako smo naredili 
preko e-naslovov, ki jih klub poseduje v svoji lasti. 
  
Do roka prijave 27.2.2005 se je na tekmovanje prijavilo 57 tekmovalcev 
iz devetih držav (Slovenije,  Hrvaške, Srbije in Črne gore, Nemčije, 
Nizozemske, Italije, Avstrije, Češke in Madžarske), od tega 13 
slovenskih iz petih klubov. Zaradi zapletov z določenimi zvezami je svoj 
nastop odpovedalo 18 tekmovalcev, tako da jih je na verifikacijo v petek 
3.3.2006 ob 16. uri prišlo le 39. Na verifikacijo so prišli vsi slovenski 
tekmovalci. 
 
Organizator je tekmovalcem v skladu z razpisanimi urnikom v petek 
3.3.2006 med 14. in 15. uro nudil možnost treninga. 
 
11 od 13 prijavljenih slovenskih tekmovalcev in tekmovalk je z izkaznico 
potrdilo urejeno tekmovalno licenco SPZ, preostala dva sta zagotovila, 
da si jo bosta v kratkem uredila. 
 
Vse ekipe so na verifikaciji prejele info mapo, ki je vsebovala urnik 
aktivnosti v času tekmovanja, načrt bazena za statiko in dinamiko in 
startno listo. Vse informacije so bile ves čas na voljo tudi na uradnih 
spletnih straneh tekmovanja, oglasni deski na bazenu ter na uradni 
oglasni deski v dijaškem domu Drava. 
  
Sestanek vodij ekip se je pričel s 5 minutno zamudo, torej 3.3.2006 ob 
18.05 v sejni sobi dijaškega doma Drava. Na sestanku so prisostvovale 
vse ekipe razen ekipe iz Češke in Madžarske, ki so svoj prihod potrdile 
za soboto zjutraj. 
 
Na sestanku vodij ekip je vrhovni sodnik tekmovanja Bill Stromberg 
pojasnil nekatere posebnosti pravil: način starta, kakšen je obvezen 
zaključni protokol, obrati na robu bazena...  
 
Vrhovni sodnik tekmovanja je povedal, da je organizator namenil med 
tekmovanjem vsakemu tekmovalcu 2 varnostna potapljača, v kolikor ta 
s seboj ni pripeljal svojega. Organizator je poskrbel tudi za prisotnost 
vsaj dveh zdravnikov cel čas tekmovanja. 



 
 
Vrhovni sodnik je še povedal, da bodo vsi tekmovalci posneti in da se le 
ti posnetki (ne privatni iz tribune) lahko uporabljajo za razsodbo v 
primeru pritožbe.  
 
V pritožbeni komisiji je bilo 6 mednarodno priznanih sodnikov: Bill 
Stromberg, Dieter Bauman, Erik Stojanovič Kocjančič, Matej Domjo, 
Damir Detić in Marko Kleončič. 
 
Povedano je bilo tudi da bo v disciplini statike hkrati startalo pet 
tekmovalcev, v dinamičnih disciplinah pa štirje. 
 
Na vprašanje, če ima kdo še kakšne pripombe, vprašanja, nihče od 
prisotnih ni imel nobenega vprašanja, pripomb, zato je ob 18.50 
zaključil s sestankom.  
 
Organizator PD Maribor je za vsakega tekmovalca na startu priskrbel 
vsaj enega mednarodnega sodnika ter 4 pomagače (dva za varovanje, 
enega za merjenje časa in enega za snemanje s kamero). Po pravilih se 
določi rezultat (čas) tekmovalca z aritmetično sredino - povprečjem 
vseh izmerjenih rezultatov. V našem primeru časa sodnika in 
časomerilca.  
 
Merjenje dolžine pri dinamiki se je izvajalo v skladu s pravili – 
zaokroževanje na slabši meter. Merilo- 50m meter smo imeli na obeh 
straneh bazena sodnik pa je na mestu izplavanja tekmovalca na merilo 
postavil oznako s pomočjo katere je kasneje odčital točno dolžino. 
 
Sodnik je tekmovalca spremljal celoten čas nastopa ter pazil, da ga je 
tekmovalec opravil v skladu s pravili. Na koncu nastopa je sodnik 
tekmovalca obvestil o veljavnosti nastopa z barvnim kartončkom. Bel 
kartonček je pomenil veljaven nastop, rumen kartonček je pomenil 
veljaven nastop s kazenskimi točkami, rdeč kartonček pa je pomenil 
diskvalifikacijo. 
 
Sodnik je rezultate vodil na posebnem listu na katerega je zapisal točno 
dolžino oz. točen čas prostega potopa, rezultirajoče točke, kazenske 
točke ter ali je rezultat veljaven ali ne. 
 
V sodelovanju z organizatorjem je sodnik nato te rezultate prenesel v 
računalniški program, ki je tekmovalce razvrstil po mestih. 
 
Uradna otvoritev tekmovanja se je pričela ob 19.30 na bazenu pristan. 
Otvoritveni govor je imel dr. Mitja Slavinec, predsednik SPZ ter Iztok 
Pohorec, predsednik PD Maribor. Cel čas tekmovanja je bil prisoten 
tudi delegat SPZ, Bogdan Šajnovič iz PD Gornja Radgona. 
 
Ogrevanje prve discipline, dinamične apnee brez plavuti se je pričelo 
ob 19.45. Prvi start pa se je pričel ob 20.30. Kar prvi na vrsti je bil 
Nemec Tom Sietas, ki je odplaval svetovni rekord. Ker je njegov nastop 
trajal več kot 4 minute je bilo naslednje starte potrebno prestaviti za 2 
minuti. V prvi disciplini je bilo veliko diskvalifikacij, saj so tekmovalci 
precenili svoje zmožnosti. Tako so bile med drugimi diskvalificirane 
prav vse ženski konkurenci za državno prvenstvo. 



 
Naslednji dan tekmovanja, v soboto 4.3.2006 je imel vrhovni sodnik 
dodaten sestanek s tekmovalci, ki je ugodno vplival na prihodnje 
tekmovanje, saj se je število diskvalifikacij drastično zmanjšalo. 
 
Ob 9. uri zjutraj se je pričelo ogrevanje za disciplino statična apnea. 
Tekmovanje je potekalo po planu in brez večjih incidentov. Le Jure 
Daić iz PD Maribor je vložil protest na svojo diskvalifikacijo, kateremu 
je bilo ugodeno. V tej disciplini je bil postavljen nov državni rekord v 
ženski konkurenci, s 5 minutami in 10 sekundami, postavila pa ga je 
Mojca Studen iz DPD Bled. 
 
Tudi zadnja disciplina se je pričela in potekal po urniku ob 15. uri brez 
incidentov. Postavljena sta bila dva nova državna rekorda, najprej 
ponovno ženski s strani Mojce Studen iz DPD Bled z 88 metri, nato pa 
še moški z 154 metri, postavil pa ga je Sandi Bitenc iz PD Maribor. 
 
Na tekmovanju s strani slovenskih tekmovalcev ni bilo drugih pritožb. 
 
Vsi rezultati so bili objavljeni na oglasni deski v bazenu ter oglasni 
deski v dijaškem domu Drava ter na uradnih spletnih straneh 
tekmovanja takoj po zaključku tekmovanja. 
 
Vsi tekmovalci (prvi trije, spol, disciplina) so prejeli nagrade v skladu s 
pravili tekmovanja. Zaradi pomanjkanja časa na tekmi niso bile 
podeljene medalje za državno prvenstvo v skupnem seštevku 
posameznikov. 
 
Vse ekipe so na večerji po koncu tekmovanja dobile poročilo, bilten 
tekmovanja, z vsemi rezultati. 
 
Po razgovorih z tekmovalci, so le-ti bili zelo zadovoljni s tekmovanjem 
in so izrazili željo ponovnega prihoda naslednje leto. 
 
Večina tekmovalcev, vodij ekip in članov organizacijskega odbora je 
dan končala v prijetnem druženju na večerji. 
 
O tekmovanju je bilo poročano v velikem številu medijev med drugimi: 
RTV SLO, Tele M, Kanal A, RTS, Radio City, Radio 1, Večer, Ekipa… 
 
Na tekmovanju je bila izobešena zastava SPZ (kar je vidno iz fotografij 
tekmovanja). Na vseh publikacijah, obvestilih, spletnih straneh je ob 
znaku PDM bil tudi znak SPZ. 
 
 
Poročilo zapisal  Sandi Bitenc   Maribor, 11.3.2006 


