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Ustanovljen je bil Ustanovljen je bil 11. januarja 1959 v Monacu in je 
tako prva svetovna potapljaška organizacija. Njen 
prvi predsednik je bil kapitan J.Y.Cousteau.

V CMAS je sedaj vV CMAS je sedaj vččlanjeno 127 federacij.lanjeno 127 federacij.

CMAS je CMAS je ččlan: lan: 
Mednarodnega olimpijskega komiteja Mednarodnega olimpijskega komiteja –– IOC,IOC,
ZdruZdružženja mednarodnih enja mednarodnih ššportnih federacij portnih federacij –– GAISF,GAISF,
Svetovne zveze za varstvo narave,Svetovne zveze za varstvo narave,
Organizacije ZdruOrganizacije Združženih Narodov za izobraenih Narodov za izobražževanje, evanje, 
znanost in kulturoznanost in kulturo UNESCOUNESCO
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ZNANOSTZNANOST



CMAS CMAS CMAS ––– tehnika in izobratehnika in izobratehnika in izobražžževanjeevanjeevanje

Poenotenje učnih programov za učenje potapljanja.

Posodabljanje enotnih pravil za pridobivanje 
mednarodno veljavnih potapljaških certifikatov.

Šolanje prvih inštruktorjev v nacionalnih zvezah. 

Izdelava in poenotenje pomena in uporabe 
podvodnih znakov med potapljači po celem svetu. 

Pomoč posameznim državam pri uvajanju in 
širjenju ustreznih pravnih regulativ, če je to 
potrebno.



CMAS CMAS CMAS ––– šššportportport

Uveljavitev enotnih pravil za mednarodna tekmovanja. 

Podeljevanje pravic za organizacijo uradnih 
mednarodnih tekmovanj. 

Mednarodno potrjevanje športnih rezultatov in 
rekordov. 

Potrjevanje mednarodnih športnih komisarjev in 
sodnikov. 

Promoviranje športa brez uporabe prepovedanih 
poživil. 

Promoviranje amaterizma v športu. 



CMAS CMAS CMAS ––– znanostznanostznanost

Združevanje nacionalnih zvez, združenj in drugih teles, 
ki se ukvarjajo s podvodnimi raziskovanji ali se želijo 
posvetiti znanstveno raziskovalnemu potapljanju.



CMAS CMAS CMAS ––– ostali ciljiostali ciljiostali cilji
Ustanavljanje nacionalnih potapljaških zvez. 

Mednarodno poenotenje različnih zakonov in predpisov 
povezanih s podvodnim svetom. 

Organiziranje mednarodnih razstav, tekmovanj ter 
pokroviteljstva nad dogodki, ki se skladajo s cilji CMASa. 

Vključevanje v vse mednarodne športne in kulturne 
organizacije, zlasti v IOC-International Olympic
Committee. 

Koordiniranje različnih podvodnih aktivnosti po svetu. 
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Glavne razlike med CMASGlavne razlike med CMASGlavne razlike med CMAS---omomom in ostalimi in ostalimi in ostalimi 
svetovnimi potapljasvetovnimi potapljasvetovnimi potapljaššškimi asociacijamikimi asociacijamikimi asociacijami
CMAS združuje nacionalne potapljaške zveze in ne potapljaških 
inštruktorjev. 

CMAS potapljaški standardi so minimalni standardi, ki jih vsaka 
federacija nadgradi in prilagodi svojim specifičnim zahtevam 
(npr. potapljanje v severnem Atlantiku zahteva drugačno znanje 
kot potapljanje v Rdečem morju). Ostale potapljaške asociacije 
imajo enoten učni program po celem svetu.

Vse aktivnosti v zvezi s šolanjem in izdajanjem certifikatov so 
pri CMAS-u prepuščene nacionalni zvezi, pri večini drugih 
organizacij pa je to vodeno iz enega ali več svetovnih centrov.

CMAS je edina potapljaška asociacija, ki v svoje delovanje 
vključuje tudi potapljaške športe. 


