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CMAS in SPZCMAS in SPZ
  

kratka predstavitev kratka predstavitev 
organizacije in zgodovineorganizacije in zgodovine

Seminar za CMAS inštrukorje 
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Namen in cilji predstavitveNamen in cilji predstavitve
 PredstavitiPredstaviti organizaciji CMAS in SPZ v okviru  organizaciji CMAS in SPZ v okviru 

katerih delujete kot potapljači in kot inštruktorji katerih delujete kot potapljači in kot inštruktorji 
potapljanja potapljanja 

 ŠirjenjeŠirjenje  ciljevciljev CMAS-a in SPZ med nove člane  CMAS-a in SPZ med nove člane 
na potapljaških tečajihna potapljaških tečajih

 SpodbuditiSpodbuditi inštruktorje k aktivnemu delu na  inštruktorje k aktivnemu delu na 
nivoju nacionalne zveze in mednarodno, skladno nivoju nacionalne zveze in mednarodno, skladno 
s pozitivnimi cilji CMAS in SPZs pozitivnimi cilji CMAS in SPZ

 Spada k splošni izobrazbi dobrega inštruktorja Spada k splošni izobrazbi dobrega inštruktorja 
potapljanjapotapljanja
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Kazalo poglavijKazalo poglavij

1. Predstavitev CMAS-a1. Predstavitev CMAS-a
2. Nekatere druge potapljaške organizacije 2. Nekatere druge potapljaške organizacije 
3. Zgodovina potapljanja pri nas 3. Zgodovina potapljanja pri nas 
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I.I.

MEDNARODNO MEDNARODNO 
POTAPLJAŠKO ZDRUŽENJE POTAPLJAŠKO ZDRUŽENJE 

CMASCMAS



55

Kaj je CMAS?Kaj je CMAS?
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CMASCMAS

CMASCMAS(FRA)(FRA)    WUFWUF(ANG) (ANG) SPZSPZ(SLO)(SLO)

S–svetovno
P–potapljaško
Z–združenje

Slučajno kratica 
sovpada tudi s 
Slovenska 
Potapljaška Zveza

W–world
U–underwater 
F–federation

C–confederation
M–mondiale 
A–des activites
S–subaquatiques

Beri:
KMAS (FRA, ITA)
SIMAS (ANG)
CMAS (SLO)
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Zgodovina CMAS-aZgodovina CMAS-a
 2828..  sseptember 1958eptember 1958  – Bruxelles– Bruxelles  

na mednarodnem kongresu športnih zvezna mednarodnem kongresu športnih zvez  
se 11 delegatov različnih športnih zvez  dogovori, se 11 delegatov različnih športnih zvez  dogovori, 
da bodo da bodo združili vse podvodne športne disciplinezdružili vse podvodne športne discipline v  v 
eno  svetovno združenjeeno  svetovno združenje

 9. do 11.januar 19599. do 11.januar 1959 –  – MonacoMonaco  
na ustanovnem sestankuna ustanovnem sestanku  15 delegatov15 delegatov  
nacionalnih združenj in potapljaških organizacijnacionalnih združenj in potapljaških organizacij  
ustanovi  neprofitno organizacijo ustanovi  neprofitno organizacijo ""World World 
Confederation of Underwater ActivitiesConfederation of Underwater Activities" " oz. na oz. na 
kratkokratko C.M.A.S. C.M.A.S.  oz. W.U.Foz. W.U.F

 Prvi predsednik CMAS-a je J.Y.C.Prvi predsednik CMAS-a je J.Y.C.
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15.ustanovnih članic CMAS-a15.ustanovnih članic CMAS-a
1.1. ZR NEMČIJA ZR NEMČIJA : Verband Deutscher Sporttaucher: Verband Deutscher Sporttaucher
2.2. NIZOZEMSKANIZOZEMSKA : Onderwater Jagers Club : Onderwater Jagers Club
3.3. BELGIBELGIJA JA : Fédération Belge des Recherches et d’Activités Sous-Marines: Fédération Belge des Recherches et d’Activités Sous-Marines
4.4. VELIKA BRITANIJAVELIKA BRITANIJA : British Sub Aqua Club : British Sub Aqua Club
5.5. ŠPANIJAŠPANIJA : Federacion Espanola de Pesca Sportiva : Federacion Espanola de Pesca Sportiva
6.6. PORTUGALPORTUGALSKASKA : Centro Portugues de Actividades Submarinas : Centro Portugues de Actividades Submarinas
7.7. FRANCFRANCIJAIJA : Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins : Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins
8.8. MONACOMONACO : Club de Chasse et d’Exploration Sous-Marines : Club de Chasse et d’Exploration Sous-Marines (eden od dveh  (eden od dveh 

delegatov Monaca je bil znani kdelegatov Monaca je bil znani komandant omandant J.Y. COUSTEAUJ.Y. COUSTEAU))
9.9. ŠVICAŠVICA : Fédération Suisse des Centres de Sports Sous-Marins : Fédération Suisse des Centres de Sports Sous-Marins
10.10. ITALITALIJAIJA : Federazione Italiana della Pesca Sportiva : Federazione Italiana della Pesca Sportiva
11.11. JUGOSLAVIAJUGOSLAVIA  : Savez Po: Savez Podvodnih sportova dvodnih sportova i Ribolovai Ribolova na moru ( na moru (Delegat: JDelegat: Josip osip 

MEDURMEDUR, nato 20 let član IO CMAS in 30 let predsednik PL CMAS), nato 20 let član IO CMAS in 30 let predsednik PL CMAS)
12.12. GRČIJAGRČIJA : Fédération Hellénique de la Pêche Sportive et des Activités  : Fédération Hellénique de la Pêche Sportive et des Activités 

SubaquatiquesSubaquatiques
13.13. MALTAMALTA : Malta Sub Aqua Club : Malta Sub Aqua Club
14.14. BRAZILIJABRAZILIJA : Confederacao Brasileira de Desportos : Confederacao Brasileira de Desportos
15.15. ZDAZDA : National Competitive Skindivers Committee : National Competitive Skindivers Committee
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Cilji CMAS-aCilji CMAS-a
Neprofitna mednarodna organizacija s ciljem Neprofitna mednarodna organizacija s ciljem 
širjenja razumevanja in ohranjanja podvodnega širjenja razumevanja in ohranjanja podvodnega 
sveta ter izvajanja vodnih in podvodnih športov sveta ter izvajanja vodnih in podvodnih športov 
in podvodnih aktivnosti in podvodnih aktivnosti 

v zvezi s tem, zlasti:
a) a) na področju ŠPORTOVna področju ŠPORTOV::
 Poenotenje pravil za mednarodna tekmovanja Poenotenje pravil za mednarodna tekmovanja 
 Dodeljevanje pravic za organizacijo uradnih medn. tekmovanjDodeljevanje pravic za organizacijo uradnih medn. tekmovanj
 Potrjevanje mednarodnih športnih rezultatov in rekordovPotrjevanje mednarodnih športnih rezultatov in rekordov
 Potrjevanje mednarodnih športnih delegatov in sodnikovPotrjevanje mednarodnih športnih delegatov in sodnikov
 Promoviranje športa brez uporabe prepovedanih poživilPromoviranje športa brez uporabe prepovedanih poživil
 Promoviranje amaterizma v športu.Promoviranje amaterizma v športu.
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Cilji CMAS-aCilji CMAS-a

b) b) na tehnično izobraževalnem področjuna tehnično izobraževalnem področju::
 Poenotenje pomena in uporabe Poenotenje pomena in uporabe podvodnih znakovpodvodnih znakov med  med 

potapljači po celem svetupotapljači po celem svetu;;
 Poenotenje učnih programov (minimalne zahteve)Poenotenje učnih programov (minimalne zahteve) za  za 

učenje potapljanja;učenje potapljanja;
 Določanje enotnih pravil za pridobivanje Določanje enotnih pravil za pridobivanje mednarodno mednarodno 

veljavnihveljavnih potapljaških  potapljaških certifikatovcertifikatov;;
 Šolanje inštruktorjev inštruktorjev Šolanje inštruktorjev inštruktorjev (prvih licenciranih (prvih licenciranih 

inštruktorjev v nacionalnih zvezah)inštruktorjev v nacionalnih zvezah)
 Pomoč posameznim državam in nacionalnim zvezamPomoč posameznim državam in nacionalnim zvezam pri  pri 

uvajanju in širjenju ustreznih pravnih regulativ, če je to uvajanju in širjenju ustreznih pravnih regulativ, če je to 
potrebno.potrebno.
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Cilji CMAS-aCilji CMAS-a
c) c) na znanstvenem področjuna znanstvenem področju::
 združevanje nacionalnih zvez, interesnih združenj in drugih združevanje nacionalnih zvez, interesnih združenj in drugih 

teles, ki se ukvarjajo s teles, ki se ukvarjajo s podvodnimi raziskovanjipodvodnimi raziskovanji ali se želijo  ali se želijo 
posvetiti znanstvenemu (raziskovalnemu) potapljanju;posvetiti znanstvenemu (raziskovalnemu) potapljanju;

In globalni cilji CMAS-a:In globalni cilji CMAS-a:
 Ustanavljanje Ustanavljanje nacionalnih potapljaških zveznacionalnih potapljaških zvez; ; 
 Mednarodno poenotenjeMednarodno poenotenje različnih zakonov in predpisov  različnih zakonov in predpisov 

povezanih s podvodnim svetom;povezanih s podvodnim svetom;
 OrganiziranjeOrganiziranje mednarodnih razstav, tekmovanj ter  mednarodnih razstav, tekmovanj ter 

pokroviteljstva nad dogodki, ki se skladajo s cilji CMASa;pokroviteljstva nad dogodki, ki se skladajo s cilji CMASa;
 Vključevanje v mednarodne Vključevanje v mednarodne športne in kulturnešportne in kulturne organizacije,  organizacije, 

zlasti v IOC-zlasti v IOC-InternatInternat.. Olympic Committee; Olympic Committee;
 Koordiniranje Koordiniranje različnih različnih podvodnih aktivnosti podvodnih aktivnosti po svetu.po svetu.
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CMAS je član drugih mednarodnih org.CMAS je član drugih mednarodnih org.

 Svoje globalne cilje CMAS uresničuje tudi Svoje globalne cilje CMAS uresničuje tudi 
skozi skozi članstvo in sodelovanječlanstvo in sodelovanje v naslednjih  v naslednjih 
mednarodnih organizacij:mednarodnih organizacij:
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UNESCOUNESCO  

 uustanovljenostanovljeno  19451945  
 Poslanstvo:Poslanstvo:  ohranjanja svetovne kulturne in ohranjanja svetovne kulturne in 

naravne dediščine.naravne dediščine.  
 www.unesco.orgwww.unesco.org  

CMAS je član UnescaCMAS je član Unesca
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CMAS je članCMAS je član
IUCNIUCN -  - The World Conservation UnionThe World Conservation Union, , 

ustanovljena leta 1948, združuje države in ustanovljena leta 1948, združuje države in 
državne agencije ter nevladne organizacije z državne agencije ter nevladne organizacije z 
različnih področij (980 članov iz okoli 140 držav)različnih področij (980 članov iz okoli 140 držav)

 POSLANSTVOPOSLANSTVO::
Vplivanje, promoviranje in pomoč priVplivanje, promoviranje in pomoč pri ohranjanju  ohranjanju 
integritete in biodiverzitete narave integritete in biodiverzitete narave ter ter 
zagotavljanju, da je kakršnakoli uporaba naravnih zagotavljanju, da je kakršnakoli uporaba naravnih 
virov tudi ekološko sprejemljiva.virov tudi ekološko sprejemljiva.

 www.iucn.org www.iucn.org 
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CMAS je član GaisfCMAS je član Gaisf

GAISFGAISF -  - The General Association of The General Association of 
International Sports FederationsInternational Sports Federations, , 

 ustanovljena leta ustanovljena leta 19671967
 Poslanstvo: koordiniranje delovanje različnih Poslanstvo: koordiniranje delovanje različnih 

mednarodnih športnih organizacijmednarodnih športnih organizacij
 www.agfisonline.comwww.agfisonline.com  
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CMAS je članCMAS je član
IWGAIWGA -  - International World Games International World Games 

AssociationAssociation,,  
 ustanovljena leta 1981, organizira multi disciplinarni športni ustanovljena leta 1981, organizira multi disciplinarni športni 

dogodek dogodek The World GamesThe World Games. . 
Cilj Svetovnih igerCilj Svetovnih iger::
 širiti popularnost športov svojih članic skozi organizacijo širiti popularnost športov svojih članic skozi organizacijo 

ekskluzivnega športnega dogodkaekskluzivnega športnega dogodka –  – olimpijske igre olimpijske igre za za 
športe, ki trenutno niso priznani kot olimpijskišporte, ki trenutno niso priznani kot olimpijski –  – (tu je (tu je 
trenutno vključeno HPPP-trenutno vključeno HPPP-Fin SwimmingFin Swimming))  

 preseči veljavo posamičnih svetovnih prvenstev, ki jih preseči veljavo posamičnih svetovnih prvenstev, ki jih 
individualno organizirajo posamezne mednarodne športne individualno organizirajo posamezne mednarodne športne 
zveze;zveze;

 www.worldgames-iwga.orgwww.worldgames-iwga.org  

http://www.sportcentric.com/vsite/vcontent/page/custom/0,8510,1044-16970-18120-4796-12930-custom-item,00.html
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CMAS je članCMAS je član

IOCIOC - -  International Olympic CommitteeInternational Olympic Committee  
(Mednarodni olimpijski komite) (Mednarodni olimpijski komite) 

 svetovno športno združenje, ki podpira olimpijsko svetovno športno združenje, ki podpira olimpijsko 
gibanje. gibanje. 
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ORGANIZACIJA CMASORGANIZACIJA CMAS

 je prilagojena svojim trem osnovnim ciljnim je prilagojena svojim trem osnovnim ciljnim 
dejavnostim:dejavnostim:
- razvoj športa- razvoj športa
- razvoj izobraževanja- razvoj izobraževanja
- razvoj znanosti- razvoj znanosti

 Delo se izvaja v komisijah, ki delujejo znotraj  Delo se izvaja v komisijah, ki delujejo znotraj  
enega od enega od treh komitejev.treh komitejev.  
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Organizacija CMAS-aOrganizacija CMAS-a
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Organizacija CMAS-aOrganizacija CMAS-a
Glavni dogodki, ki jih komiteji organizirajo:Glavni dogodki, ki jih komiteji organizirajo:



2121

Vodstvo organizacije CMASVodstvo organizacije CMAS
Izvršni odbor = pIzvršni odbor = predsedstvo + 14 redsedstvo + 14 ččlanovlanov  
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Kdo so lahko člani CMAS-a ?Kdo so lahko člani CMAS-a ?
 Nacionalne potapljaške zvezeNacionalne potapljaške zveze
 Druge mednarodne potapljaške organizacijeDruge mednarodne potapljaške organizacije
 CDC (OCC) centriCDC (OCC) centri

CDCCDC== C.M.A.S. DIVE CENTRE  C.M.A.S. DIVE CENTRE oz. po staremoz. po starem
OCC = Organisations Convenated to C.M.A.S.OCC = Organisations Convenated to C.M.A.S.

CDC centri so potapljaške organizacije in šole, ki CDC centri so potapljaške organizacije in šole, ki 
pridobijo od CMAS-a neposredno dovoljenje za pridobijo od CMAS-a neposredno dovoljenje za 
izdajanje CMAS certifikatov. Nimajo pa drugih pravic izdajanje CMAS certifikatov. Nimajo pa drugih pravic 
polnopravnih članic CMAS-a.polnopravnih članic CMAS-a.

V državah, kjer je že formirana nacionalna potapljaška V državah, kjer je že formirana nacionalna potapljaška 
zveza, lahko nastane CDC center le z njenim zveza, lahko nastane CDC center le z njenim 
predhodnim  pristankom.predhodnim  pristankom.
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Zakaj CDC (OCC) centri?Zakaj CDC (OCC) centri?
Konec 70’ in v začetku 80’Konec 70’ in v začetku 80’ začne naraščati potapljaški turizem z različnimi  začne naraščati potapljaški turizem z različnimi 
komercialnimi potapljaškimi centri, ki niso člani nacionalnih potapljaških zvez komercialnimi potapljaškimi centri, ki niso člani nacionalnih potapljaških zvez 
(ali pa jih tam sploh ni !) in so torej (ali pa jih tam sploh ni !) in so torej brez nadzora kvalitete šolanjabrez nadzora kvalitete šolanja in njihovi  in njihovi 
tečajniki brez mednarodno veljavnih certifikatov. tečajniki brez mednarodno veljavnih certifikatov. 

Leta Leta 1983 1983 generalna skupščina CMAS generalna skupščina CMAS ustanovi ustanovi OCC komisijoOCC komisijo  
((OCC=OCC=Organisations Convenated to C.M.A.S.)Organisations Convenated to C.M.A.S.) znotraj Tehničnega komiteja z  znotraj Tehničnega komiteja z 
nalogo, da določi pravila nalogo, da določi pravila ((CMASov priročnik za CDC centreCMASov priročnik za CDC centre), ), kako lahko kako lahko 
posamezni potapljaški centri in šole po svetu postanejo posamezni potapljaški centri in šole po svetu postanejo neposredni članineposredni člani  
CMAS CMAS in tako lahko izdajajo mednarodno veljavne in tako lahko izdajajo mednarodno veljavne CMAS CMAS potapljaške potapljaške 
certifikate. certifikate. 

V državah, kjer je nacionalna zveza članica Tehničnega komiteja CMAS, ima V državah, kjer je nacionalna zveza članica Tehničnega komiteja CMAS, ima 
zveza zveza pravico vetapravico veta do ustanovitve takega CDC centra do ustanovitve takega CDC centra..

CDC plačujejo CDC plačujejo letno članarinoletno članarino (375 EUR do 1.marca, sicer zamudnina +15% do  (375 EUR do 1.marca, sicer zamudnina +15% do 
1.junija, +30% do 1.sepembra, 50% po 1.septembru)1.junija, +30% do 1.sepembra, 50% po 1.septembru)
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Včlanjevanje v CMASVčlanjevanje v CMAS
 Z včlanitvijo Z včlanitvijo v vsaj en v vsaj en komitekomite..  
 Za članstvo v vsakem komiteju posebej Za članstvo v vsakem komiteju posebej se plača se plača 

članarinačlanarina (višino članarine določa skupščina  (višino članarine določa skupščina 
CMAS).CMAS).  

 Za vZa vččlanitev v Športni komite mora biti lanitev v Športni komite mora biti ččlanica lanica 
CMASa CMASa vključena tudi v Nacionalni Olimpijski vključena tudi v Nacionalni Olimpijski 
Komite.  Komite.  

 V V organe organe CMASa za 4 letni mandatCMASa za 4 letni mandat  (20 oseb) lahko (20 oseb) lahko 
kandidira svojega predstavnika kandidira svojega predstavnika vsaka članicavsaka članica, ki , ki 
imaima pla plaččaanono  ččlanarino za tekolanarino za tekočče in e in za za preteklo letopreteklo leto

Višina letne članarine se avtomatično poveča zaVišina letne članarine se avtomatično poveča za 10% 10%, če ni plačana do APRILA, za , če ni plačana do APRILA, za 
220%0%, če ni plačana do JULIJA in za , če ni plačana do JULIJA in za 30%30%, če ni plačana do OKT. , če ni plačana do OKT. 
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Število članic CMAS-aŠtevilo članic CMAS-a  
(na dan 1.2.2005)(na dan 1.2.2005)

Vseh včlanjenih nacionalnih združenj je 
107 iz 81 držav 

7081SKUPAJ

INT/F01 – IANTD - TECHNICAL
INT/F05 – TDI - TECHNICAL DIVING INTERNAT. 
INT/F06 - HSA - HANDICAPPED SCUBA ASSOC. 
......

(7)Druge 
mednarod. 
organizacije

43OCEANIJA

3642EVROPA

816AZIJA

Med njimi najstarejši USA/F00- USOA-
UNDERWATER SOCIETY OF AMERICA in USA/F01-
YMCA- YMCA SCUBA PROGRAM 

512OBE 
AMERIKI

178AFRIKA

OpombaCDCdržaveKontinent
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SPZ SPZ je polnopravna članica CMAS-a od 1.2.1991je polnopravna članica CMAS-a od 1.2.1991

 NationalNational name:  name: SLOVENSKA POTAPLJASKA ZVEZASLOVENSKA POTAPLJASKA ZVEZA  
 International name: International name: SLOVENIAN DIVING FEDERATIONSLOVENIAN DIVING FEDERATION  
 CMAS CMAS ID ID number: number: SLO/F00SLO/F00  
 Acronym: Acronym: S.P.Z.S.P.Z.  
 E-mail: E-mail: slof00@cmas.orgslof00@cmas.org  
 Website: Website: http://www.spz.sihttp://www.spz.si

Vsaka članica CMASa ima svojo oznako, ki se pojavlja na certifikatih:Vsaka članica CMASa ima svojo oznako, ki se pojavlja na certifikatih:

Federacije Federacije SLO/SLO/FFxxxx, OCC centri , OCC centri ITA/ITA/OOxx, xx, Mednarodne orgMednarodne org  INTINT/Fxx/Fxx
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SPZ SPZ je članica SPO in TEC komiteja CMAS-aje članica SPO in TEC komiteja CMAS-a
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Oznaka CMAS certifikata za Oznaka CMAS certifikata za 
potapljaško kategorijopotapljaško kategorijo

16 mestna oznaka: 16 mestna oznaka: SLOSLO..F00F00..M2M2..0303..123456123456
(opomba: original oznaka je brez pik. Tu so le zaradi berljivosti)(opomba: original oznaka je brez pik. Tu so le zaradi berljivosti)

 SLOSLO  –država članice CMASA, izdajatelj kartice–država članice CMASA, izdajatelj kartice
 F00F00 – tip članice CMASA (F-federacija. O-OCC  – tip članice CMASA (F-federacija. O-OCC 

organizacija) in dodeljena zap.številka članice znotraj tipaorganizacija) in dodeljena zap.številka članice znotraj tipa
 M2M2 – CMAS oznaka potapljaške kategorije – CMAS oznaka potapljaške kategorije
 0303 – leto izdaje certifikata – leto izdaje certifikata
 123456123456 – 6 mestna zaporedna številka certifikata znotraj  – 6 mestna zaporedna številka certifikata znotraj 

kategorije in leta izdaje (od kategorije in leta izdaje (od 000001000001 dalje) dalje)
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Izdaja CMAS certifikatovIzdaja CMAS certifikatov
• Članice jih naročajo neposredno pri CMASČlanice jih naročajo neposredno pri CMAS
• Enotna sprednja stran, določi jo CMASEnotna sprednja stran, določi jo CMAS
• Vsi podatki lastnika so na hrbtni strani Vsi podatki lastnika so na hrbtni strani 
• Hrbtno stran določi nacionalna federacijaHrbtno stran določi nacionalna federacija
• Novi CMAS SLOF00 certifikati za vse kategorijeNovi CMAS SLOF00 certifikati za vse kategorije
• Za kategorije Za kategorije od P3 naprej fotografijaod P3 naprej fotografija lastnika lastnika
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II.II.

DRUGE POTAPLJAŠKE DRUGE POTAPLJAŠKE 
ORGANIZACIJE PO SVETU ORGANIZACIJE PO SVETU 

(razvrščeno po letnicah ustanovitve)(razvrščeno po letnicah ustanovitve)


