
Poročilo o 3. državnem prvenstvu v prostem potapljanju 2007

Društvo  za  podvodne  dejavnosti  Bled  je  pod okriljem  Slovenske  potapljaške  zveze  na 
pobudo sekcije  Apnea DPD Bled,  21.  in  22.  aprila  organiziralo  3.  državno  prvenstvo  v 
prostem potapljanju. Prvenstvo je bilo prijavljeno kot odprto državno prvenstvo, a z izjemo 
enega predstavnika, za tekmovanje ni bilo interesa.

Tekmovanje je potekalo v Pokritem olimpijskem bazenu v Kopališču Kodeljevo, kjer so bili

zagotovljeni vsi pogoji za izvedbo tekme.

Na tekmo se je prijavilo 8 tekmovalcev in 4 tekmovalke, žal po enemu ni uspelo priti na 
tekmo. Tako je v soboto, 21. aprila prišlo na verifikacijo skupno 10 tekmovalcev. Potrjene 
tekmovalne licence in potrdila o zdravniških pregledih je preverila registracijska komisija. 
Vsi udeleženci so prejeli spominske majice.

Urnik tekmovanja smo objavili na spletnih straneh 40 dni pred tekmovanjem. Prav tako smo 
urnik  poslali  zainteresiranim  klubom.  Štartna  lista  tekmovalcev  ter  načrt  prog  za 
tekmovanje statike in dinamike pa je bil objavljen na spletnih straneh DPD Bled dva dneva

pred tekmovanjem. Urnik in razpored je bil obešen na dveh mestih v bazenskih  prostorih. 
Na vseh uradnih objavah je bil viden društveni 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. 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  Erik 
Stojanovič  Kocjančič.  Poleg  obeh sodnikov  je  bil  pri  statiki  še  dodatni  časomerilec  in 
snemalec, 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 
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.

Za statiko smo na dno bazena položili mizi, ki sta zagotavljali, da so tekmovalci lahko stopili 
po končanem nastopu. Dinamika s plavutmi je potekala na 50 m progi,  dinamika brez 
plavuti pa v 25 m progi.

Po  uradni  razglasitvi  rezultatov  so  bile  prvim  trem  v  vseh  disciplinah  in  kategorijah 
podeljene medalje in nagrade po  posameznih disciplinah, prav tako so bile podeljene 
medalje in nagrade za skupno razvrstitev v državnem prvenstvu. 

Nagrade  in  sponzorska  sredstva  so  prispevali:  Slovenska  potapljaška  zveza,  Noriksub, 
Mlekarna Celeia, Wiener Stadtische zavarovalnica in Žito Gorenjka.

Tekmovanje je oba dva dneva potekalo po uradnem urniku, brez zapletov, manjši zamik, 
še pred pričetkom tekme, je nastal zaradi okvare z uro v nedeljo.

Doseženi rezultati so priloženi poročilu.
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