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Uvod 
 

Eden od velikih prispevkov CMAS-a je nedvomno bila uvedba mednarodno priznanih potapljaških 
znakov - signalov. Jasna in nedvoumna signalizacija je še vedno bistvenega pomena za varnost 
potapljača. Moderno potapljanje se nenehno spreminja, Nitrox postaja vedno bolj priljubljen, Trimix mu 
sledi z velikimi koraki. Zaradi teh dogodkov je CMAS-ova tehnična komisija pregledala uporabo 
potapljaških površinskih označevalnih boj (DSMB – Delayed Surface Marker Buoy), s tem mislimo na 
napihljive boje, ki jih je mogoče iz spuščati  iz globine na površino in s tem opozoriti ekipo na čolnu 
oziroma na površini, kaj se dogaja pod vodno gladino. 
 
Potapljaške označevalne (markirne) boje (DSMB) so po svetu popularne, vendar se jih uporablja brez 
skupnega barvnega kodnega sistema za označitev pomena kaj potapljač pod vodo potrebuje. Zaradi 
morebitnih nesporazumov se je CMAS-ova tehnična komisija odločila, da predlaga naslednja 
priporočila glede uporabe označevalnih boj in njihovih barv. Tehnična komisija meni, da je preprostost 
izrednega pomena in je zato priporočila samo dve standardni barvi: RRDDEEČČOO in RRUUMMEENNOO. 

 
 
PRIPOROČEN SISTEM SIGNALIZACIJE Z UPORABO ZNAČEVALNE (MARKIRNE) BOJE – 
DSMB ( Delayed Surface Marker Buoy ) 

 
 
RRDDEEČČAA BOJA Označuje potapljača, ki se dviguje in opravlja normalne 

dekompresijske postanke. V tem primeru samo opazujemo 
njegov prihod na površino in mu pomagamo iz vode, ko je 
končal s potopom. 

 
RRUUMMEENNAA BOJA Označuje potapljača, ki je v težavah. Njen pomen je 

»Potapljač v težavah.«, »Potapljač v stiski.«, »Potapljač 
potrebuje pomoč.«. Potapljač lahko na bojo, s pomočjo tablice, 
pritrdi sporočilo v katerem razloži svojo težavo, na primer, da  
potrebuje zrak. Ko se na vodni gladini pojavi rumena boja 
morajo potapljači, ki so na čolnu ali kopnem, biti pripravljeni  
nuditi ustrezno pomoč (pripraviti komplet za nudenje prve 
pomoči s kisikom, aktivirati načrt v primeru potapljaške 
nesreče). 

 
RRDDEEČČAA in RRUUMMEENNAA BOJA  Rdečo bojo se običajno odvrže, kar  javi potapljačev položaj in 

sporoči, da se potapljač normalno dviguje, z drugo rumeno 
bojo pa nam sporoči, kakšno asistenco oz. pomoč želi 
( recimo: dodatno jeklenko zraka,.....) 

 
 
Pomembno je, da se ta standard uporablja po takem načinu, kot je zapisan. Potapljači ne bi smeli 
uporabljati boj druge barve ali mešanih barv. 
 
Ta standard ne velja za vlečne boje, ki jih potapljači vlečejo za seboj  in označujejo kraj potopa, kakor 
tudi ne za boje, ki označujejo mesto potopa za celotno trajanje potopa. 

 
 
 
 
  
 

 


