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1. UVOD 
 
1.1 Ta splošna pravila določajo pravila podvodne fotografije in postopke za izvedbo svetovnih in 

kontinentalnih CMAS prvenstev.  
 

1.2 Svetovno prvenstvo poteka na enem prizorišču v obdobju štirih dni, po naslednji razdelitvi: 
 

1.2.1 En dan za trening 
1.2.2 Dva dni tekmovanja 
1.2.3 En dan za žiriranje 

 
1.3 Gostujoča zveza 

 
1.3.1. Pravica do organiziranja prvenstvo bo dodeljena gostujoči zvezi šele potem, ko CMAS 
prejme pravilno izpolnjen obrazec za vlogo (Priloga 1: Posebni postopki in obveznosti, ki veljajo 
za vsa CMAS svetovna in kontinentalna prvenstva, vključno z ostalimi prilogami 1.1, 1.2, 1.3 in 
1.4 značilnih za podvodno fotografijo). Ta obrazec je treba vrniti v CMAS centralo vsaj dve leti 
pred letom tekmovanja za svetovno prvenstvo. 
 
1.3.2. CMAS-ov odbor direktorjev bo izbral državo gostiteljico, če je mogoče še pred izvedbo 
tekočega svetovnega ali kontinentalnega prvenstva, da bi tako lahko udeležence tekočega 
svetovnega prvenstva uradno obvestila o prihajajočih prvenstvih. 
 
1.3.3. Objava dogodka v CMAS koledarju potrjuje prejem ustrezno podpisane pogodbe (Priloga 
5: Postopki in obveznosti, ki veljajo za vse CMAS svetovnega in kontinentalna prvenstva), 
vključno s posebno prilogo za PF podpisano s strani predsednika gostujoče potapljaške zveze. 
Ta podpis in plačilo kotizacije je zagotovilo, da gostujoča zveza izpolnjuje vse obveznosti. 
 

1.4 Posebna pravila 
Gostujoča zveza mora na CMAS poslati posebna pravila za tekmovanje najkasneje 12 mesecev 
pred datumom začetka tekmovanja. Ta pravila morajo vsebovati vse pomembne informacije 
o prvenstvu, skladno s splošnimi pravili in pogodbo. 

 

2. SODELOVANJE IN PRIJAVA 
 

2.1 Vse države članice svetovne CMAS zveze (z ali brez glasovanja iz katerega koli odbora), lahko 
predlagajo ekipo. Najkasneje 8 mesecev pred tekmovanjem je potrebno poslati prijavnico za 
prvenstvo (Dodatek A) na CMAS in nacionalno zvezo. 

2.2 Vsaka zveza ali društvo lahko predlaga največ 5 ljudi (2 fotografa, 2 asistenta in 1 kapetan 
ekipe). Imena udeležencev morajo biti potrjena najkasneje 3 mesece pred pričetkom 
tekmovanja. Takrat je potrebno kopijo prijavnice (Dodatek A) ponovno poslati na CMAS in 
gostujočo zvezo, v kolikor je prišlo do spremembe v sestavi ekipe. 

2.3 Kotizacija za udeležbo zveze je potrebno poslati na CMAS s pošiljanjem Priloge 6 posebnih 
postopkov in obveznosti, ki veljajo za vsa CMAS svetovna in kontinentalna prvenstva, do 
predpisanega roka. 

2.4 Osebne prijavnice (Dodatek B), morajo prispeti na CMAS najkasneje 3 mesece pred datumom 
tekmovanja, kopijo je potrebno poslati tu na nacionalno zvezo. 

2.5 Fotograf mora dopolnit vsaj 16 let na dan začetka prvenstva. Imeti morajo državljanstvo 
nacionalne zveze ali imeti prijavljen stalen naslov nepretrgoma najmanj tri leta v državi 
nacionalne zveze, ki fotografa predlaga. 
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2.6 Vsi fotografi morajo imeti kategorijo najmanj CMAS ** in zdravniško potrdilo za potapljanje. 
(Dodatek B). 

2.7 Delegat CMAS-a bo preveril kategorije in zdravniška potrdila dan pred tekmovanjem. 
2.8 Vsi tekmovalci, katerih dokumenti ne bodo v skladu s celotno točko 2., se tekmovanja ne bodo 

mogli udeležiti. 
2.9 V kolikor se eden od tekmovalcev, zaradi nepričakovanih okoliščin ne more udeležiti 

tekmovanja, lahko nacionalna zveza zamenja tekmovalca s pošiljanjem dodatka A, skupaj s 
podpisom predsednika nacionalne zveze, ki se s spremembo strinja. Obvestilo o zamenjavi 
mora prispeti najkasneje 10 dni pred tekmovanjem. 

3. FOTO ŽIRIJA 
 

3.1 Vloga 

Presoja kvalitete in podeljevanje ocen vsem fotografom. 
 

3.2 Sestava 
Žirijo sestavlja 7 (sedem) članov, vsi so različnih narodnosti: 
 
3.2.1. Predsednik žirije 
3.2.2. Trije člani določeni od gostujoče zveze 
3.2.3. Trije člani, ki jih imenuje CMAS 
3.2.4. Uslužbenec CMAS-a je tajnik žirije 
 
Ni potrebno, da so člani CMAS-a, vendar pa morajo biti usposobljeni in priznani na področju 
digitalne podvodne fotografije. 

 
3.3 Imenovanje 

Člani žirije bo imenoval CMAS-ov odbor direktorjev, na sledeči način: 
 
3.3.1. Photo-film-video CMAS komisija imenuje predsednika in 3 člane žirije 
3.3.2. Gostujoča zveza imenuje preostale tri člane 
 
Imena članov žirije, ki jih predlaga gostujoča zveza in Photo-Film-Video CMAS komisija, morajo 
biti predložena odboru CMAS direktorjev najmanj 8 mesecev pred začetkom tekmovanja. 

 
3.4 Prisotnost 

Predsednik foto žirije mora biti prisoten ves čas prvenstva. 
Ostalih šest članov žirije mora biti prisotni na večer pred dnevom žiriranja in dan po žiriranju 
(2 noči/ 3 dni). Razen v času javnega žiriranja je samo naslednjim osebam dovoljena prisotnost 
pri delu žirije: 
 
3.4.1. Vsem sedmim sodnikom 
3.4.2. Mednarodnemu sodniku 
3.4.3. Sekretarju žirije 
3.4.4. Odgovornemu za računalniški sistem ocenjevanja 
3.4.5. Prostovoljcem, ki so potrebni za predstavitev ali drugo. 
 
Med zaprtim delom žiriranja, med glasovanjem in ocenjevanjem fotografij, nikomur ni 
dovoljeno govoriti, razen 7 uradnim sodnikom tekmovanja. 
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Le CMAS s svojim uradnim delegatom ali namestnikom lahko sprejmeta spremembo teh pravil 
ali/in spremembo računalniškega sistema ocenjevanja.   
 
Po zaključku zaprtega dela žiriranja se točke in sistem ocenjevanja ne smejo več spreminjati. 
Predsednik žirije bo razglasil zaključek zaprtega dela žiriranja. 
 

3.5 Delovanje 
 
3.5.1. Člani žirije se bodo sestali na zaprti seji in izbrali 

 
3.5.1.1. Na podlagi soglasja 10 najboljših fotografij za vsako kategorijo. V kolikor 
soglasje ni mogoče in je potrebno glasovanje, bo žirija podelila točke in izglasovala 
najboljših 10, točke pa ne bodo vplivale na žiriranje v odprtem delu. 
 
3.5.1.2. Za pripravo elektronske končne razvrstitve bodo razvrščene po kategorijah le 
fotografije od 11. Mesta do konca.  
 
3.5.1.3. Končni vrstni red. 
 

3.5.2. Na javni seji 
 
3.5.2.1. Prikaz najboljših 10 fotografij v vsaki kategoriji, prikazane po naključju brez 
informacije in sklicevanja na njihov vrstni red v zaprti seji. 
 
3.5.2.2. Poleg fotografij se bodo prikazale točke vsakega sodnika, skupaj z zastavo 
nacionalnosti, ki jo zastopa. 
 
3.5.2.3. Po končanem glasovanju v kategoriji, bodo prikazana imena fotografov. 
 

3.5.3. Najvišja in najnižja ocena pri glasovanju bo odstranjena in izračunano povprečje 
preostalih 5 ocen in prikaz trenutne skupne uvrstitve. 
 
3.5.4. Vsak sodnik lahko podeli 70-100 točk posamezni fotografiji. Razpored najboljših 10 je 
sestavljen neodvisno od glasovanja v zaprti seji. 
 
3.5.5. Bronaste, srebrne in zlate medalje se podelijo v vsaki kategoriji. Najboljšim desetim 
fotografijam v vsaki kategoriji bodo podeljene točke (Fibonaccijevo zaporedje) za končni vrstni 
red. (Npr: 10. mesto/1 točko; 9./1 točko; 8./2 točki; 7./3; 6./5; 5./8; 4./13; 3./21; 2./34; 1./55). 
Zmagovalec z najvišjim seštevkom točk v vsaki kategoriji bo svetovni prvak. 
 

3.6 Zagotavljanje anonimnosti 
 

3.6.1 Člani žirije ne smejo biti v stiku s svojimi nacionalnimi reprezentancami dokler ne 
zaključijo svojega dela. 
 

3.6.2 V primeru stika bo nacionalna reprezentanca diskvalificirana. 

4. CMAS SODNIK DELEGAT 
 

4.1 Vloga 
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Pregledovanje vloženih pritožb in presoja o njih najpozneje eno uro po vložitvi. 
 
4.2 Imenovanje 
CMAS imenuje mednarodnega CMAS sodnika v skladu s predlogom foto-film-video CMAS komisije. 
Imenovan je z odobritvijo mednarodnih sodnikov. 

 
4.3 Delovni postopek: 
Pritožbo je mogoče vložiti, če in samo če: 
 

4.4.1. jo je vložil kapetan ali fotograf, če ekipa nima kapetana 
4.4.2. je napisana v francoščini, angleščini ali španščini 
4.4.3. je vplačan depozit v višini 100 € (100 evrov), ki bo takoj vrnjen, če je pritožba po presoji 
CMAS sodnika delegata utemeljena. 

 
4.4 Pritožbe 
Pritožba na rešitev vloge CMAS sodnika delegata ni možna, razen v primeru novih napak. 

 
4.5 Odločitev 
Odločitev je potrebno pisno sporočiti pritožniku takoj po koncu zasedanja. 

5. SREČANJE Z GOSTUJOČO ZVEZO 
 

5.1 Srečanje mora biti organizirano na predvečer dneva za trening. Srečanja bi se morali udeležiti: 
 
5.1.1 Vodja organizacijskega odbora gostujoče zveze 
5.1.2 Osebe, ki jih je zveza imenovala za pomoč pri izvedbi tekmovanja (potapljaški centri, 

čolni, zdravniki...) 
5.1.3 CMAS sodnik delegat 
5.1.4 CMAS delegat 
5.1.5 Predsednik Photo-video komisije 
5.1.6 Vodje ekip in tekmovalcev 

 
5.2 Namen srečanja 

5.2.1 Žrebanje tekmovalnih številk vseh tekmovalcev. Žrebanje poteka po navodilih CMAS 
mednarodnega sodnika in CMAS delegata.  
 

5.2.2 Razporeditev ekip po čolnih in žrebanje vrstnega redna lokacij na katere bodo po 
dnevih vozili čolni. Žrebanje poteka po navodilih CMAS mednarodnega sodnika in 
CMAS delegata. 

¸ 
 
 
 

5.2.3 Razglasitev vseh informacij o: 
 

5.2.3.1 Tehničnih zadevah 
5.2.3.2 Urnikov in prevoznih sredstev 
5.2.3.3 Varnostni ukrepi. 
5.2.3.4 Organizacija potopov in ravnanje z fotografijami 
5.2.3.5 Predstavitev tekmovalnih kategorij 
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5.2.3.6 Navodila za protokol, oddajo zastave in himne za zaključno slovesnost 

6. ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 
 

6.1 Vsaka nacionalna ekipa je dodeljena čolnu, ki ustreza vsem varnostnim standardom in je 
opremljen z vso potreno opremo, kot predpisuje ustrezni zakon gostujoče države. Čoln mora 
ostati na lokaciji vse dokler je kateri od tekmovalcev še v vodi. Čolni smejo biti napolnjeni le do 
75% svoje kapacitete, tako da imajo vsi tekmovalci dovolj prostora za pripravo opreme. 

6.2 Vsaka sprememba programa bo odobrena s strani CMAS mednarodnega sodnika in prikazana 
vsak dan na oglasni deski namenjeni obveščanju tekmovalcev. 

6.3 Najdaljši čas potopa je 90 min. Na koncu predpisanega časa mora biti ekipa v čolni z 
opravljenimi vsemi varnostnimi postanki. Vsak tekmovalni dan sta planirana 2 potopa, 
tekmovanje traja 2 dni. 

6.4 Vsak fotograf in asistent dobita vsaj 2 jeklenki za tekmovalni dan.  
6.5 Min. velikost jeklenke je 10l pod min. tlakom 180 bar. Velikost jeklenk in količina plina mora 

biti enaka za vse tekmovalce. Potapljanje z rebreatherjem je dovoljeno, če je na voljo za vse 
tekmovalce. 

6.6 Vsi tekmovalci naj se potapljajo na enakovrednih lokacijah določenih z žrebom. Nacionalna 
zveza gostiteljica mora imeti pripravljene lokacije v primeru slabega vremena. 

6.7 Vsak tekmovalni potop, ki je bil po začetku prekinjen zaradi nepredvidenih okoliščin, je 
veljaven le z odločitvijo CMAS sodnika delegata. 

6.8 Le CMAS sodnik delegat ima pravico prekiniti tekmovanje. 
6.9 V izogib nesporazumom, se kapetan (če obstaja) med tekmovanjem ne potaplja. Njegova 

funkcija je pomoč ekipi na površini. 
6.10 Fotografi brez asistentov se potapljajo v parih. V primeru, da ne najdejo partnerja, bo 

tega določil organizacijski odbor. 
6.11 V primeru nepredvidenih okoliščin (na primer asistent se ne more potopiti), ki jih potrdi uradni 

zdravnik, lahko kapetan ekipe prevzame njegovo mesto in delo. V nasprotnem primeru se 
upošteva točko 6.9. 

7. POSEBNA PRAVILA 
 

7.1 Ta pravila opredeljujejo tekmovalni program in ceno prijavnine za fotografe, asistente, 
kapetane in spremljajočo ekipo (nočitve, prehrana, potapljaške lokacije in transport). Če je 
mogoče naj vsebujejo tudi informacije o dodatnih stroških (dodatne nočitve ipd.). 

7.2 Vsebujejo informacije o tekmovanju in akvatoriju (na primer: povprečna temperatura vode, 
vidljivost, tokovi, itd.). 

7.3 Vsebujejo stike oseb (imena, naslove, telefone / fakse in e-naslove), za dodatne informacije. 
7.4 Določajo katere digitalne kartice lahko tekmovalci uporabljajo, glede na njihov aparat. 

 
7.5 Predstavijo podrobnosti za vseh 5 tekmovalnih kategorij: 

 
7.5.1 Riba (F) – dovoljena je le fotografija ribe. (npr: želve, hobotnice... ne sodijo v to 

kategorijo). Fotografirana žival ne sme kazati znakov stresa. 
7.5.2 Makro tema (MT) – Na vsakem tekmovanju se določi živalsko družino oz. temo (npr. 

Echinodermata), ki je značilna za gostujoči akvatorij. Tema je drugačna na vsakem 
tekmovanju, določi pa jo foto-video komisija. 
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7.5.3 Makro (M) – dovoljena je fotografija vseh organizmov razen ribe in organizma izbrane 
makro teme kot glavni motiv. Detajli rib in organizmov izbrane teme niso dovoljeni v 
tej kategoriji. 

7.5.4 Široki kot brez potapljača (WA) – širokokotna fotografija, ki prikazuje lepote 
podvodne naravne pokrajine, živalskih in rastlinskih vrst. 

7.5.5 Široki kot s potapljačem (WM) – širokokotna fotografija s potapljačem. Dovoljena je 
uporaba barvnih luči in posnetki pol-pol, kjer mora vsaj 50% fotografije prikazovati 
podvodni svet.  

8. FOTOGRAFIJE 
 

8.1 Tekmovanje poteka samo z digitalnimi fotoaparati. Fotograf lahko uporablja poljuben model. 
Aparati z brezžičnimi radijskimi vmesniki (WLAN, bluetooth ipd.) niso dovoljeni. Pod vodo ni 
dovoljeno uporabljati več kot en aparat. Dodaten aparat se lahko nahaja na barki oz. kopnem 
vendar je lahko pod vodo istočasno največ en. Prestavitev kartice iz enega aparata v drugega 
je dovoljena le ob prisotnosti člana organizacijske ekipe. 

8.2 Min. ločljivosti fotografij: 
3000 x 2000 px pri razmerju 3:2 
2800 x 2100 px pri razmerju 4:3 
3100 x 1750 px pri razmerju 16:09 

8.3 Fotografije morajo biti zajete v najboljši kvaliteti, brez kompresije. 
8.4 Dovoljena je oddaja le originalnih posnetkov, brez kakršnekoli obdelave izven aparata. Vse 

oddane fotografije morajo biti v JPG formatu. V kolikor aparat omogoča zapisovanje v RAW + 
JPG formatu, lahko tekmovalec fotografira tudi RAW formatu. Pri tem mora RAW biti 
samostojna datoteka in ne le del RAW datoteke. 

8.5 Fotografi lahko uporabijo katerokoli vrsto pomnilniške kartice. Kartica mora imeti dovolj 
prostora za 100 posnetkov v najvišji kakovosti. Gostujoča zveza mora priskrbeti čitalce za vse 
kartice. V kolikor aparat omogoča sočasno uporabo več kot ene pomnilniške kartice dodatnih 
rež ni dovoljeno uporabljati ali v njih imeti vstavljene kartice. Vse reže razen ene morajo biti 
prazne. Kartica ne sme omogočati brezžičnih povezav. 

8.6 Na začetku vsakega tekmovalnega dne mora CMAS sodnik delegat imeti nadzor nad: 
 
8.6.1 Formatiranjem pomnilniških kartic v fotoaparatu tekmovalcev. 
8.6.2 Vstavljanjem aparata v ohišje in zapiranjem aparata. 
 
Kadar je potrebno hitro odpreti ohišje (brez prisotnosti mednarodnega sodnika), v primeru 
nesreče (vdor vode v ohišje), so vsi posnetki zajeti do takrat izločeni in jih ni dovoljeno uporabiti 
za tekmovanje. Udeleženec mora pred očmi mednarodnega sodnika ponovno formatirati 
kartico. 

 
8.7 Vsak tekmovalni dan (2 potopa) lahko fotograf iz vode prinese maksimalno 100 fotografij. 

Fotografije od zaporedne številke 100 naprej ne bodo upoštevane. 
8.8 Predaja fotografij 

Na koncu vsakega tekmovalnega dne tekmovalci v prisotnosti CMAS sodnika delegata odprejo 
ohišja in mu predajo spominske kartice. Sodnik kopira prvih 100 fotografij na zunanji disk (npr. 
računalnik, laptop...). Mapa s skopiranimi fotografijami se preimenuje v tekmovalčevo številko. 
Fotografu se vrne spominsko kartico, da izbere fotografije, ki jih bo predal v žiriranje. Do konca 
časa za predajo fotografij mora tekmovalec sporočiti ime in številko datoteke, ki jih želi predati. 
Žirija ocenjuje le posnetke, ki so bili kopirani vsak dan takoj po zaključku tekmovalnih potopov. 
S tem je preprečena možnost obdelave in računalniškega poseganja v fotografijo. 
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8.9 Obdelava fotografij 

Obdelava fotografij, ki jo opravi aparat v času zajetja posnetka in so del nastavitev njegovega 
firmware-a so dovoljene in se ne smatrajo za nedovoljeno poseganje v fotografijo 
(npr.sharpness, contrast, saturation, whitebalance...).  
Vsa ostala obdelava fotografij in poseganje, ki je opravljena po zajetju posnetka se smatra za 
nedovoljeno poseganje v fotografijo in se kaznuje z diskvalifikacijo.1 
 

8.10 Uporaba fotografij 
Po končani predaji tekmovalčevih fotografij v žiriranje mora organizator izbrisati vse ostale 
tekmovalčeve fotografije z diska. Na tem disku morajo ostati le fotografije, ki so jih tekmovalci 
predali v žiriranje. 
Fotografije predane v žiriranje so last CMAS-a in bodo uporabljene za promocijske namene 
CMAS-a in včlanjenih nacionalnih zvez, brez protiplačila, z navedbo imena fotografa. 

9. DISKVALIFIKACIJA 
 

9.1 Popolnoma prepovedana, tekom celotnega tekmovanja vključno s trening dnevi,  so vsa spodaj 
našteta dejanja. Kršitev le teh se kaznuje s takojšnjo diskvalifikacijo: 
 
9.1.1 vsako nešportno dejanje 
9.1.2 vsako kršenje pravil 
9.1.3 vsako uničevanje ali onesnaževanje okolja 
9.1.4 predaja spominskih kartic s fotografijami, ki so jih posneli drugi udeleženci tekmovanja 
9.1.5 predaja spominskih kartic s fotografijami, ki niso bile posnete v času tekmovalnih 

potopov 
9.1.6 vsakršno nedovoljeno poseganje v fotografijo 
9.1.7 fotografiranje mrtvih organizmov ali premeščanje organizmov 
9.1.8 fotografiranje fotografij drugih udeležencev 
9.1.9 uporaba podvodnega skuterja ali podobne naprave 

 
9.2 Upoštevanje pravil navedenih v točki 9.1 presoja CMAS-ov sodnik delegat. 
9.3 Udeleženeca, ki je diskvalificiran (fotograf, asistent), ne more nadomestiti druga oseba. 

10. VARNOSTNI UKREPI 
 

10.1 Podpisana prijavnica, ki jo izpolni vsak udeleženec zagotavlja, da vsi člani ekip nimajo telesnih 

ovir za potapljanje in so seznanjeni z vsemi postopki in predpisi, ki urejajo potapljanje. 

10.2 Med celotno prireditvijo so tekmovalci odgovorni za lastno varnost in se morajo pri potapljanju 

držati vseh varnostnih pravil. Njihova udeležba na svetovnem prvenstvu je potrditev, da so 

seznanjeni z vsemi varnostnimi pravili in postopki. Vsi fotografi in njihovi asistenti morajo 

uporabljati kompenzator plovnosti in regulator z manometrom. Fotograf mora imeti poleg tega 

še dodatni vir za dihanje (oktopus, air2 ipd.) in potapljaško bojo ali signalno klobaso. Vsi 

asistenti morajo imeti primerno potapljaško kategorijo, tako da se vsak par potapljač-asistent 

potaplja v skladu s CMAS predpisi za varno potalpjanje. 

                                                           
1 V praksi je na CMAS tekmovanjih dovoljena vsaka obdelava fotografij (dvojna ekspozicija, preslikavanje, montaža…), ki je narejena z 
aparatom. 
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10.3 Gostujoča zveza mora zagotoviti vso potrebno pomoč za učinkovito izpeljavo tekmovanja in 

asistenco pristojnih reševalnih služb. 

10.4 Minimalni zahtevek za organizatorje je hitri čoln s telefonsko ali radijsko povezavo in popolnim 

kompletom za oskrbo s kisikom, ki mora biti na vseh potapljaških lokacijah in je namenjen 

izključno za reševanje. 

10.5 Zdravnik specialist za potapljanje in dekompresijsko zdravljenje mora biti prisoten na 

potapljaških lokacijah. 

10.6 Vsak čoln mora imeti sestavljen komplet z dodatno jeklenko za primer nesreč. Uporaba te 

jeklenke je lahko kaznovana s strani CMAS mednarodnega sodnika, če se mu zdi to potrebno. 

11. ODGOVORNOSTI 
Fotografi so odgovorni za vso opremo, ki jo uporabljajo na tekmovanju, vključno z osebno fotografsko 

opremo in dovoljenimi dodatki. 

12. VAROVANJE OKOLJA 
 

12.1 Tekmovalci in/ali asistenti ne smejo pod vodo premeščati nobenih organizmov. Prepovedano 

je vsakršno nameščanje ali uničevanje kateregakoli dela flore in faune. Prepoved velja za vse 

dni tekmovanja vključno z dnevi za trening. 

12.2 Nad fotografi in asistenti se lahko izvaja kontrola vse dni tekmovanja vključno z dnevi za 

trening. 

12.3 V primeru uničevanja ali nameščanja kateregakoli dela flore in faune, ki ga potrdi CMAS sodnik 

delegat, je lahko tekmovalec in/ali asistent izljučen iz nadaljnega tekmovanja. 

13. FOTO IN VIDEO NOVINARJI 
 

13.1 Snemanje in fotografiranje tekmovalcev med tekmovanjem je dovoljeno le s potrjeno 

akreditacijo, ki jo odobri organizator. 

13.2 Tekmovalci, ki ne želijo biti fotografirani ali posneti morajo izpolniti obrazec C in ga poslati 

mednarodnemu CMAS sodniku pred žrebanjem štratnih številk (glej točko 5). V kolikor izpolnjen 

obrazec ni vložen, se smatra, da ekipa in tekmovalci nimajo nobenih zadržkov, da se jih v času 

tekmovanja kadarkoli posname ali fotografira. 

13.3 Obrazec C mora mednarodni CMAS sodnik razdeliti med vse tekmovalce še pred srečanjem 

omenjenim v točki 5. 
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14. KONČNA RAZVRSTITEV 
 

14.1 Za vsako prvenstvo bo CMAS Foto-Film-Video komisija določila tekmovalne kategorije. 

Maksimalno število kategorij je 5. 

14.2 Posamična končna razvrstitev bo določena s seštevkom doseženih točk posamičnega 

tekmovalca v vsaki od 5 kategorij (Riba, Makro tema, Makro, Širokokotna brez potapljača, 

Širokokotna s potapljačem). Javno razglašene bodo le uvrstitve tekmovalcev med najboljših 10 

v vsaki kategoriji. Ostali fotografi naj se za informacijo o uvrstitvi obrnejo na mednarodnega 

CMAS sodnika. 

14.3 Najboljši trije fotografi v posamezni kategoriji bodo prejeli zlato, srebrno in bronasto medaljo. 

14.4 Zmagovalec z najvišjim seštevkom točk v vseh kategorija je svetovni prvak. 

14.5 Pritožbe na odločitev fotografske žirije niso mogoče. 

14.6 Tekmovalci so se dolžni udeležiti podelitve nagrad. Tekmovalci, ki se ne udeležijo podelitve 

nagrad niso upravičeni do nagrade. Tekmovalci morajo prinesti nasionalno zastavo in himno za 

potrebe podelitve. 

 

14.7 Poleg medalj lahko organizator podeli tudi druge nagrade in priznanja (npr. 1.-3. mesto v 

skupnem seštevku obeh širokokotnih kategorij; skupni seštevek obeh makro kategorij,...), 

vendar morajo biti te nagrade: 

 

14.7.1 Dogovorjene z mednarodnim CMAS sodnikom vnaprej. 

14.7.2 Ne smejo biti podeljene med uradno podelitvijo nagrad, ki zajema izključno podelitev 

medalj. 

14.7.3 Razvrstitve in nagrade ne bodo vključene v uradne CMAS rezultate. 

 

14.8 Fotografska žirija lahko podeli izključno eno posebno nagrado za najboljši posnetek. 

14.9 Zveza, ki organizira prvenstvo bo vsakemu tekmovalcu podelila priznanje za udeležbo na CMAS 

svetovnem prvenstvu. Podelitev priznanj bo ločeno od uradne podelitve medalj. 
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DODATEK A 
PRIJAVNICA 

Poslati CMAS-u in zvezi, ki tekmovanje organizira vsaj 8 mesecev pred tekmovanjem. 

#______. SVETOVNO PRVENSTVO V PODVODNI FOTOGRAFIJI 

PODATKI ZVEZE 

Ime zveze:________________________________________________________________________ 
Država:__________________________________________________________________________ 
Ime predsednika zveze:_____________________________________________________________ 
E-mail:___________________________________________________________________________ 
 

KONTAKTNA OSEBA PRI ZVEZI ZA PRIJAVE NA SP 

Ime in priimek:_____________________________________________________________________ 
Naslov:___________________________________________________________________________ 
Fax:______________________________________________________________________________ 
E-mail:____________________________________________________________________________ 
 
V skladu s splošnimi določili, postopki in dolžnostmi tega SP bo naša zveza nastopila na SP z 

naslednjimi tekmovalci: 

Fotograf #1:___________________________________________________________________ 
Fotograf #2:___________________________________________________________________ 
Asistent #1:___________________________________________________________________ 
Asistent #2:______________________________________________________________________ 
Kapetan:_____________________________________________________________________ 
 
Napišite X v kolikor 8 mesecev pred tekmovanje ime tekmovalca še ni znano. Izpolnjeni obrazec je 

potrebno ponovno poslati 3 mesece pred tekmovanjem. 

V kolikor število prijavljenih fotografov presega kapacitete organizatorja ali v primeru, da sta prijavljena 

več 2 fotografa na državo, bo opravljena dodatna selekcija skladno s splošnimi predpisi. 

 

Vplačana CMAS prijavnina  EUR 92,00 

*Plačana CMAS prijavnina skupaj s poslano PRILOGO 6 

Kraj:____________________________________________________________________________ 
Datum:_________________________________________________________________________ 
Podpis predsednika zveze_________________________________________________________ 
Žig zveze: 
 

*To je zgolj informativni prevod! Na CMAS je potrebno poslati originalne prijavne obrazce v angleščini! 
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DODATEK B1 
PRIJAVNICA 

Poslati CMAS-u in zvezi, ki tekmovanje organizira vsaj 3 mesece pred tekmovanjem. 

 

#______. SVETOVNO PRVENSTVO V PODVODNI FOTOGRAFIJI 

Število prijavljenih fotografov _______. 

 

Spodaj podpisani, 

IME in PRIIMEK:________________________________________________________________ 
NASLOV:______________________________________________________________________ 
FAX:__________________________________________________________________________ 
E-mail:_________________________________________________________________________ 
ZVEZA:_________________________________________________________________________ 
DRŽAVA:________________________________________________________________________ 
 

POTRJUJEM 

1. Da sem bil kot kandidat za udeležbo na SP izbran od voditeljev nacionalne zvezem, skladno z 

dodatkom A. 

2. Da sem dopolnil min. 16 let. 

3. Da sem državljan države, ki jo zastopa nacionalna zveza za katero bom nastopil oz. imam v tej 

državi prijavljeno stalno prebivališče že več kot 3 leta. 

4. Imam opravljen tečaj min. CMAS ** (s seboj bom prinesel svojo potapljaško izkaznico) 

5. Da sem v dobri fizični kondiciji in brez vsakršnih medicinskih zadržkov, ki bi vplivali na mojo 

varnost pri potapljanju. Da obvladam vse veščine in imam vse potrebno znanje in izkušnje za 

udeležbo na tem tekmovanju. 

6. Da odvezujem organizatorje in CMAS vsakršne odgovornosti v primeru nesreč med treningom 

ali/in tekmovanjem. 

7. Da bom dosledno upošteval vsa CMAS pravila, posebej tista v zvezi s sestavo ekipe, o poteku 

tekmovanja in odločitve, ki jih sprejme CMAS ali/in zveza organizatorka. 

Kraj:_________________ 
Datum:______________ 
Podpis:______________ 
 

*To je zgolj informativni prevod! Na CMAS je potrebno poslati originalne prijavne obrazce v angleščini!  
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DODATEK B2 
PRIJAVNICA 

Poslati CMAS-u in zvezi, ki tekmovanje organizira vsaj 3 mesece pred tekmovanjem. 

 

#______. SVETOVNO PRVENSTVO V PODVODNI FOTOGRAFIJI 

 

Asistent/Kapetan 

Spodaj podpisani, 

IME in PRIIMEK:________________________________________________________________ 
NASLOV:______________________________________________________________________ 
FAX:__________________________________________________________________________ 
E-mail:_________________________________________________________________________ 
ZVEZA:_________________________________________________________________________ 
DRŽAVA:________________________________________________________________________ 
 

POTRJUJEM 

1. Imam opravljen tečaj min. CMAS ** (s seboj bom prinesel svojo potapljaško izkaznico) 

2. Da sem v dobri fizični kondiciji in brez vsakršnih medicinskih zadržkov, ki bi vplivali na mojo 

varnost pri potapljanju. Da obvladam vse veščine in imam vse potrebno znanje in izkušnje za 

udeležbo na tem tekmovanju. 

3. Da odvezujem organizatorje in CMAS vsakršne odgovornosti v primeru nesreč med treningom 

ali/in tekmovanjem. 

4. Da bom dosledno upošteval vsa CMAS pravila, posebej tista v zvezi s sestavo ekipe, o poteku 

tekmovanja in odločitve, ki jih sprejme CMAS ali/in zveza organizatorka. 

 

 
Kraj:_________________ 
Datum:______________ 
Podpis:______________ 
 

 

*To je zgolj informativni prevod! Na CMAS je potrebno poslati originalne prijavne obrazce v angleščini!  
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DODATEK C 
IZJAVA 

Potrebno oddati mednarodnemu CMAS sodniku med srečanjem, dan pred treningom. 

 

#______. SVETOVNO PRVENSTVO V PODVODNI FOTOGRAFIJI 

Fotograf 

Spodaj podpisani, 

IME in PRIIMEK:________________________________________________________________ 
ZVEZA:_________________________________________________________________________ 
DRŽAVA:________________________________________________________________________ 
Podpis tega dodatka s strani fotografa pomeni zavezo za celotno ekipo. 

POTRJUJEM 

1. Da dovoljujem snemanje med treningom ali/in tekmovanjem za namene nadzora o 

izpolnjevanju pravil varovanja okolja in nepremeščanja organizmov. Ti posnetki ne smejo biti 

uporabljeni za namene promocije in predstavitve, temveč zgolj za presojo mednarodnih CMAS 

sodnikov. 

2. Da dovoljujem snemanje in fotografiranje na kopnem, med treningom tudi podvodo, za namen 

medijske promocije dogodka (časopis, televizija...) 

Dovoljujem, da me snemajo in fotografirajo med tekmovanjem nad vodo (npr. na čolnih,...) za 

namene medijske promocije. 

DA     NE 

 

Dovoljujem, da me snemajo in fotografirajo med tekmovanjem pod vodo za namen promocije. 

Snemalni načrt mora biti predstavljen pred vsakim potopom. Čas bo omejen in določen s strani naše 

ekipe. 

DA     NE 

Posebne zahteve:_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Kraj:_________________ 
Datum:______________ 
Podpis:______________ 
 

*To je zgolj informativni prevod! Na CMAS je potrebno poslati originalne prijavne obrazce v angleščini!  
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DODATEK 6 
Obrazec za prijavo na CMAS prvenstvo (ver. 2007/01) 

Prvenstvo:________________________________________________________________ 

 

Spodaj podpisani ___________________________________________________________,  

predstavnik nacionalne zveze__________________________________________________, 

mesto v zvezi______________________________________. 

 

1. Prijavljam na prvenstvo naslednje število udeležencev 

Tekmovalci __________   VIP in drugi__________________ 

 

2. Prijavljam tekmovalce in ostale člane zgoraj navedene zveze na svetovno prvenstvo. 

3. Potrjujem, da imajo vsi plačano članarino pri športni komisiji ali komisiji za apneo. 

4. Potrjujem, da so vsi tekmovalci sposobni udeležbe na prvenstvu, v skladu z veljavnimi zakoni 

naše države in uradnim zdravniškim potrdilom. 

5. Potrjujem bodo imena tekmovalcev, ki se bodo prvenstva udeležili vnešena preko CMAS strani 

v roku 30 dni pred določenim datumom za začetek tekmovanja in nič kasneje. Da bom plačal 

20€ po tekmovalcu v kolikor tega ne bom storil preko CMAS spletne strani. 

6. Potrjujem, da bodo vsi tekmovalci posedovali veljavno potapljaško izkaznico ustrezne 

kategorije, ki jo CMAS priznava. 

7. Danes bom plačal CMAS prijavnino v višini 92 €, preko čeka, bančnega prenosa ali kreditne 

kartice na račun: 

 

Fortis Banque – Agence de Smet de Naeyer 

Rue des Demineurs 29 – 1090 Bruxelles – Belgique 

IBAN: BE39 2100 4854 5219 

SWIFT: GEBABEBB 

Kreditna kartica  Ime lastnika kartice  Številka  Veljavna do 
 
American Express 
Master Card 
Visa 
 
Datum    Podpis    Žig zveze 
 

Pošlji na CMAS-u naslov: spo@cmas.org vsaj 3 mesece pred otvoritvijo prvenstva! 

*To je zgolj informativni prevod! Na CMAS je potrebno poslati originalne prijavne obrazce v angleščini!  

mailto:spo@cmas.org

