
Poročilo z drugega kroga državnega prvenstva v prostem
potapljanju  2006

Društvo za podvodne dejavnosti Bled je pod okriljem Slovenske potapljaške zveze na
pobudo sekcije Apnea DPD Bled, 15. in 16. septembra organiziralo 2. krog državnega
prvenstva v prostem potapljanju. Zaradi kratkega roka za pripravo (organizacijo smo
sprejeli  dobre 3 tedne pred uradnim datumom, ki  je  bil  določen za 2. krog, zaradi
nenadne  odpovedi  organizacije  društva  Sapa  in  PLK  Koper),  smo  se  odločili  za
klasično državno prvenstvo in ne odprto državno prvenstvo.

Tekmovanje  je   potekalo  v  Pokritem  olimpijskem  bazenu  v  Kranju,  kjer  so  bili
zagotovljeni vsi pogoji za izvedbo tekme. 

Na tekmo se je prijavilo 9 tekmovalcev in ena tekmovalka, ki pa žal ni uspela priti na
tekmo. Tako je v petek 15. septembra prišlo na verifikacijo 9 tekmovalcev.  Potrjene
tekmovalne licence je preveril  delegat SPZ-ja Janez Zupan v soboto 16. septembra.
Ugotovil je, da imajo vsi tekmovalci veljavno tekmovalno licenco.

Urnik tekmovanja smo objavili na spletnih straneh 14 dni pred tekmovanjem. Prav tako
smo urnik poslali zainteresiranim klubom. Podrobni urnik tekmovanja ter načrt prog za
tekmovanje statike in dinamike pa je bil objavljen in poslan udeležencem dva dneva
pred  tekmovanjem.  Urnik  in  razpored  je  bil  obešen  na  dveh  mestih  v  bazenskih
prostorih. Na vseh uradnih objavah je bil viden klubski znak in znak SPZ.

Na tekmovanju sta bili ves čas obešeni slovenska zastava in zastava SPZ, poleg tega
se je na otvoritveni slovesnosti zaigrala slovenska himna.

Pred pričetkom tekmovalnega dela so se vse ekipe zbrale na sestanku, ki ga je vodil
glavni sodnik Matej Domjo. Na sestanku je razložil potek tekmovanja in pravila, ki se jih
mora tekmovalec držati pred, med in po nastopu. Tekmovalce je tudi obvestil, da v
statiki  tekmujeta  po  dva  tekmovalca  hkrati,  v  dinamiki  pa  tekmujejo  posamično.
Vsakemu tekmovalcu je bil dodeljen tudi varnostni potapljač.

Za dodatni trening ni bilo zainteresiranih.

Na samem tekmovanju sta sodila dva sodnika: glavni  sodnik Matej  Domjo in sodnik
Matej Mihailovski. Poleg vsakega od sodnikov je bil pri statiki še dodatni časomerilec in
kamerman, ki je posnel vsak nastop od začetka do konca. Ti posnetki so tudi podlaga
na katerih se rešujejo morebitne pritožbe, ki pa jih tokrat ni bilo. Poleg tega je vsakega
tekmovalca spremljal  tudi spremljevalec, ki  mu ga je dodelil  organizator,  če ni imel
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svojega spremljevalca. Za varnost tekmovalcev je skrbel tudi zdravnik reševalec, ki je
imel  na voljo  vso  potrebno  opremo ter  možnost  klica  rešilca  v  nujnih  primerih,  do
katerih pa na srečo ni prišlo v času tekmovanja.

Tekmovanje je ves čas potekalo skladno s pravili: tekmovalci  so morali  biti  prisotni  v
tekmovalnem prostoru najmanj  45 min pred svojim nastopom in  prostora niso  smeli
zapuščati. Dodeljena jim je bila predtekmovalna proga v kateri so se lahko ogreli za
nastop.  V  času  nastopa  je  sodnik  spremljal  tekmovalca  ves  čas  nastopa  in  po
zaključenem  protokolu  z  barvnim  kartončkom  pokazal  ali  je  tekmovalec  nastop
uspešno ali  neuspešno zaključil.  Rezultate si  je sodnik sproti  beležil  na posebni  list, ki
smo jih nato v prisotnosti sodnika vnesli v računalnik.

Statika je potekala v malem bazenu, ki zagotavlja, da tekmovalec lahko brez težav
stopi na dno bazena po končanem nastopu. Dinamika je potekala v 50 m olimpijskem
bazenu na 50 m progi.

Po  uradni  razglasitvi  rezultatov  so  bile  tudi  podeljene  medalje  in  nagrade  po
posameznih disciplinah, prav tako so bile podeljene medalje in nagrade za celotno
državno prvenstvo.  Žal so bile nagrade skromne, ker organizator tekme ni imel dovolj
časa  za  zbiranje  potrebnih  sredstev,  delno  zaradi  pozne  odpovedi  predvidenih
organizatorjev,  nato  pa  še  zaradi  neutemeljenih  pritožb  Jureta  Daića  in  Sandija
Bitenca.  Menila  sta namreč,  da drugi  krog tekmovanja ni  potreben,  češ  da poleti
nista trenirala (svetovno prvenstvo  je  decembra!!!)  pa tudi  to,  da se bosta morala
peljati 100 km manj ju je motilo. Na srečo je pri teh pritožbah prevladal razum in želja
po  napredku  prostega  potapljanja  v  Sloveniji,  tako,  da  njunim  pritožbam  ni  bilo
ugodeno.

V kratkem roku sta podarila  sponzorske nagrade Žito  Gorenjka,  d.d.  s  čokoladami,
potapljaški center Easydiver iz Sv. Marine pa je najboljšima ponudil potapljaški vikend
paket.

Tekmovanje je oba dva dneva potekalo po uradnem urniku, brez zapletov.

Doseženi rezultati in urnik tekmovanja sta priložena poročilu.

Marko Šifrar

predsednik organizacijskega odbora


