Poslano: Predsedstvu SPZ
POROČILO Z UDELEŽBE NA REDNI LETNI SKUPŠČINI CMAS
RIM 26.5-28.5.2007
SLO je članica Tehničnega in Športnega komiteja, zato ima pravico do 2 delegatov. Zaradi
podane pisne pobude sta se seje udeležila dva delegata:
- Boris Vuga (podpredsednik SPZ) in
- Marko Šifrar (Vodja komisija za prosto potapljanje)
Dnevni red redne letne skupščine CMAS je bil standarden sprejem finančno računovodskega
poročila CMAS za 2006 ter sprejem plana za 2007 ter obravnava pobud in predlogov članic.
Na tej skupščini je imela SLOF00 svojo pobudo, skladno s statutom CMAS predhodno pisno
podprto z glasovi 7 drugih nacionalnih potapljaških zvez, ki se je glasila: CMAS ugotavlja
nekonfliktnosti interesov med disciplinama dinamične apneje po AIDA pravilih in po CMAS
pravilih ter dovoljuje združevanje CMAS članic tudi s člani AIDA.
Povod za pobudo je bila prepoved CMAS-a, da se atleti smejo udeleževati tekem v določeni
športni disciplini le v organizaciji ene mednarodne asociacije. To si lahko sami izberejo, kje
bodo nastopali, torej na tekmah v organizaciji AIDA ali na tekmah v organizaciji CMAS, ne
smejo pa nastopati v obeh. To pravilo CMAS-a velja samo za discipline, ki jih organizira
CMAS (jump blue, dinamična apneja s plavutmi), medtem ko za druge discipline CMAS ne
vidi ovir pri udeležbi CMAS atletov na tekmah AIDE (statika, dinamika brez plavuti,
globinski potopi...).
Podpisniki pobude so bili (po abecedi): Avstralija, Danska, Finska, Irska, Hrvaška ,
Norveška, Slovenija, Združene države Amerike. Podpise je zbral Marko Šifrar. Pred
pričetkom diskusije je hrvaški delegat preklical podpis in žig na podanem predlogu (ker da ni
bilo obravnavano na upravnem odboru HRS), kljub temu je predlog po statutu CMAS imel
dovolj glasov nacionalnih zvez, da je šel v obravnavo.
Kot pobudniki smo podali dodatno ustno obrazložitev predloga z željo, da bi omogočili
atletom da se lahko udeležujejo čim več tekem. Po burni in odprti diskusiji, v katero se je
vključil tudi g Ferrero, predsednik CMAS-a, ko so vsi delegati, ki so to želeli, povedali svoja
mnenja za in proti, je sledilo javno glasovanje. Za predlog smo prejeli 34 glasov, proti je bilo
97 glasov, 10 glasov je bilo vzdržanih.
Presenetljivo je bila zavrnjena tudi pobuda, ki zavezuje funkcionarje CMAS da na e-pošto
odgovarjajo v roku maksimalno 7 delovnih dni (problemi s komunikacijo in pomanjkanjem
informacij). Za je bilo 43 glasov, proti 73, vzdržanih 6.
Zavrnjena je bila tudi pobuda, da se znotraj CMAS-a ustanovi četrti komite – Komite za
mladino. Zaradi potrebnih statutarnih in finančnih sprememb je predlagatelj odstopil od
pobude in predlog prekvalificiral v Komisijo za mladino. Enoglasno je bilo sprejeto, da se v
CMAS-u ustanovi samostojna Komisija za mladino.
Predsednik CMAS-a g. Ferrero je obvestil delegate, da imajo za 1. svetovne podvodne igre
letos poleti v Bariju prijavljeno že 940 atletov iz 41 držav.
Skoraj enoglasno je bil sprejet sklep, da bo naslednja skupščina v Hurghadi , organizator je
Egiptovska potapljaška in reševalna zveza ob 25. letnici članstva v CMAS-u.

Ostali osebni razgovori:
1. Predsednica Ruske potapljaške zveze nas je opozorila na neplačane dolgove v višini
1500 EUR, ki jih je pustila SLO ekipa HPPP na mladinskem prvenstvu v HPPP v
Moskvi junija 2006. O tej problematiki SLOF00 in neodgovarjanja na njene pozive
poslane po e-pošti Predsedniku SLO Komisije za HPPP je spregovorila tudi na
upravnem odboru CMAS-a. Ker sem bil močno presenečen in o zadevi nisem bil
seznanjen, sem jo prosil za posredovanje vse e-korespondece, ki jo morebiti še hrani
ter zagotovil posredovanje na predsedstvu SPZ.
2. Na pripombo, da ni nobene objave na CMAS-ovih straneh o Evro-Afriškem prvenstvu
v podvodnem lovu, da pa kljub temu striktno zahtevajo držanje rokov in plačil
kotizacije, je sekretar Dernier povedal, da od organizatorja ne prejmejo nobenih
informacij in da naj se obrnemo neposredno na njih (kontakt že ima Jani Longo).
3. Opozorjeni smo bili na spremembe v statutu CMAS (sprejeto na Kitajskem predlani),
da lahko v Nacionalno zvezo sprejemamo tudi CDC-je in Diving centre, za katere pa
moramo nacionalna zveza predpisati na nacionalnem nivoju Zahteve zagotavljanja
kakovosti. Taki CDC centri, ki prejmejo certifikat zveze, da ustrezajo nacionalnim
pogojem, se lahko tudi neposredno včlanijo v CMAS. Sem lahko spadajo tudi
organizacije, ki se ukvarjajo s posebnimi skupinami ljudi.
4. Poudarjeno je bilo, da se proda zelo malo kartic za SPECIALNOSTI in da je zlasti
tečaje NITROXa potrebno širiti zaradi večje varnosti (sedaj je zadostni pogoj že
CMAS P1 in ne več P2). Pogovarjali smo se s sedanjim (O'Shaughnessy - Irska) in
bivšim (Walter Tichy-Avstrija) predsednikom Tehničnega komiteja kako z dano
nacionalno stukturo Nitrox inštruktorjev povečati število inštruktorjev za Nitrox. Oba
sta razložila, da je sedaj, ko imamo začetno ekipo (1 Instructor Trainer in N
Instructorjev) to izključno stvar Nacionalne zveze, ki mora sama postaviti nadaljnja
pravila za napredovanje (snow ball efekt) na podlagi aktivnosti inštruktorjev.
5. Stanje zakonodaje glede potapljanja v CRO – bivši predsednik HRS Neven Lukas
pove, da ni nobene spremembe in da je vse enako kot lani ter da je informacija, ki
kroži po internetu napačno tolmačenje predpisov (iz drugih virov imamo ravno
nasprotne informacije, da dnevnik potapljanja za člane CRO društev ni več potreben
za rekreacijsko potapljanje)
6. Nordijske nacionalne zveze imajo svojo koordinacijo, kjer najmanj 1x letno
medsebojno usklajujejo mnenja in pobude, tako da enotno nastopajo na skupščini
CMAS-a in po potrebi imenujejo PROXIJA, katerim predajo glasove, v kolikor se
skupščine ne bodo udeležili (Pozor: 1 Proxy ima lahko največ 6 glasov !! ). Pobuda je
morda zanimiva tudi za naš prostor (SLO, AT, CRO, HUN, CS, SVK, BOS, MNE... )
zlasti zaradi lobiranja za pobude, oziroma nadaljevanje sodelovanja z nordijskimi
državami po elektronski pošti.
7. V italijanskem FIPSAS imajo tekmovanja v fotolovu (fotografiranje v apnei, ki so ga
pred mnogimi leti pričeli naši) in podvodno streljanje v tarčo. Nekaj pravil je na
spletnih straneh (v italijanščini) http://www.fipsas.it/attivita/subacquea/normative.asp?id2=1,
za streljanje pa je pisni izvod pri predsedniku Komiteja za šport.
8. Delegat Izraela je predstavil tudi aquathlon - podvodno rokoborbo. Zadnje dni CMAS
iger v Bariju bo tudi na sporedu za predstavitev. Ustanovitelj Igor Ostrovsky me je
prosil, da prispevamo tudi kakšnega prostovoljca za nastop v Bariju. Mogoče
zanimivo predvsem za hokejiste, ki so navajeni odrivanja pod vodo. Cilj igre je

potegniti trak iz plavutke nasprotnika in ga prinesti na površje. Več si lahko ogledate
na www.aquathlon-int.org
9. Predsednik Egipčanske zveze je povabil na Odprto prvenstvo Egipta v podvodni
fotografiji, vabilo ima predsednica Komisije za šport.
Opombe:
Ob registraciji smo prejeli pošto za SLOF00:
- kartice z enoletnimi športnimi licencami za HPPP 11sr + 9jr (doma predano
predsedniku Komiteja za Šport)
- uradni puck za podvodni hokej za našo reprezentanco, ki se bo uporabljal na Prvih
podvodnih igrah v Bariju HPPP (doma predano predsedniku Komiteja za Šport)
- že plačani račun za športne licence (naročene 7. marca 2007) – poslano računovodstvu
- še ne v celoti plačani račun za 750 cmas kartic naročeno 17.maja 2007 v višini
1875,00 EUR (še 2 obroka po 570 EUR)– poslano računovodstvu in sken v potrditev
CMAS komisiji

Zabeležil B.Vuga
3.6.2007

