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ČLEN 7: POSEBNA PRAVILA 
7.1 SPLOŠNO 

7.1.1 Organizacijo 13. Svetovnega prvenstva v podvodni fotografiji je CMAS zaupal Turški potapljaški 

zvezi (v nadaljevanju: TSSF). Predvideni datum tekmovanja je 26.05. – 31.05.2011. Dogodek je 

uradno CMAS tekmovanje. 

7.1.2 Posebna pravila dopolnjujejo 7. Člen CMAS pravilnika za svetovna in mednarodna prvenstva 

2011.  

7.1.3 TSSF vabi vse države, da prijavijo največ 2 fotografa, 2 asistenta in 1 kapetana na državo. V 

primeru prevelikega števila prijavljenih fotografov bo opravljen dodaten izbor, ki bo za 

drugoprijavljenega fotografa upošteval njegovo uvrstitev na zadnjem svetovnem prvenstvu. 

7.1.4 Zveze, ki želijo sodelovati morajo poslati PRIJAVNICO (Dodatek A) do 25.02.2011 CMAS 

organizaciji in TSSF. 

 

TURŠKA POTAPLJAŠKA ZVEZA 

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ortaklar Is Merkezi Kat: 9 Kadıköy / ISTAMBUL TURČIJA 
Tel. 0090 216 348 08 08  Fax. 0090 216 348 50 54 

http://www.tssf.gov.tr  e-mail: bodrum2011@tssf.gov.tr  www.bodrum2011.com 
 
 

7.1.5 Prijavnino v višini 92€ je potrebno plačati CMAS-u preko bančnega nakazila, kot je zapisano v 

PRIJAVNICI (Dodatek A). Plačilo mora prispeti na sedež CMAS-a do 25.02.2011. (Bančno nakazilo kot 

je opredeljeno v Dodatku 6 splošnih CMAS pravil). 

7.1.6 Za vsa vprašanja v zvezi s cenami, hoteli in lokalnimi prevozi, si oglejte na spletni strani 

prvenstva (www.bodrum2011.com). Organizacijski odbor skrbi za odgovore in nakazila. 

 
 
Udeleženci   Program    Dodaten dan v hotelu: 

Hotel: All-inclusive   Hotel: All-inclusive 
 
Fotograf / Asistent  950€/osebo (dvoposteljna s.)  100€/osebo (dvoposteljna s.)  
Fotograf / Asistent   1150€/osebo (enoposteljna s.)  150€/osebo (enoposteljna s.) 
 
Kapetan   950€/osebo (dvoposteljna s.)  100€/osebo (dvoposteljna s.) 
    1150€/osebo (enoposteljna s.)  150€/osebo (enoposteljna s.) 
 
Netekmovalci   950€/osebo (dvoposteljna s.)  100€/osebo (dvoposteljna s.) 
    1150€/osebo (enoposteljna s.)  150€/osebo (enoposteljna s.) 

 

V CENO JE VKLJUČENO: 5 dni hotela (All-inclusive); (5 nočitev, 3 obroki na dan, kosilo na čolnih, 2 

trening potopa, 4 tekmovalni potopi in vse brezplačne storitve, ki jih hotel ponuja). 

http://www.tssf.gov.tr/
mailto:bodrum2011@tssf.gov.tr
http://www.bodrum2011.com/
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7.1.7 Vsi stroški udeležencev morajo biti poravnani vnaprej, nakazani najkasneje do 28.02.2011 na 

račun:   

TURKISH UNDERWATER SPORTS FEDERATION 
ING BANK BEYKOZ BRANCH 

Številka računa: 6642961-MY01  SWIFT BIC: ING BTRIS333 
IBAN: TR82 000 99 00 664 296 100 20 0001 

 
7.2 RAZMERE V AKVATORIJU:  Temp. zraka 30-32°C; Temp. vode 20-22°C; Vidljivost: 30-35m 

7.3 PRAVILA TEKMOVANJA 

7.3.1 Organizacijski odbor in CMAS bo pravila tekmovalcem podrobno predstavil  na srečanju, ki bo 

26.05.2011. 

7.3.2 Prvenstvo bo potekalo 2 dni, vsak dan bodo 3 ure namenjene tekmovalnim potopom. V primeru 

vremenskih težav lahko organizacijski odbor spremeni urnik in potek tekmovanja. 

7.3.3 Tekmovalci morajo organizatorju predati spominske vsak dan po koncu tekmovalnih potopov. 

Vsak poskus goljufije bo kaznovan z disciplinskim ukrepom. 

7.3.4 Vsak tekmovalec bo izbral svoje fotografije in jih predal v žiriranje CMAS-u. Izbor mora 

vsebovati pet fotografij, po eno fotografijo za vsako od naslednjih kategorij: riba, makro tema, makro, 

širokokotna fotografija brez modela, širokokotna fotografija z modelom. 

7.3.5 Kategorije bodo na srečanju predstavljene skupaj s primeri: 

1) Riba: Dovoljena je le fotografija ribe (npr: želve, hobotnice, morske zvezde, sesalci ipd. niso 

dovoljene). Dovoljen je detajl ribe v kolikor je po njem možno prepoznati vrsto, ki ji pripada. 

Fotografija je lahko posneta s kakršnimkoli objektivi in optičnimi nastavki. 

2) Makro s temo:  Makro fotografija z določeno temo primarnega objekta. Vsako tekmovanje izbere 

posebno temo, ki je značilna za tekmovalni akvatorij. (Kot tema ne more biti izbrana riba ali detajli 

ribe). Tema bo drugačna za vsako tekmovanje, določi jo CMAS foto-video komisija. Glavna tema 

letošnjega svetovnega prvenstva so iglokožci (Echinodermata). 

3) Makro: Dovoljene so fotografije vseh drobnih živih bitij ali detajlov podvodne flore in faune. Ni 

dovoljeno fotografirati organizmov, ki so opredeljeni v makro temi. (Niso dovoljene fotografije rib ali 

detajlov rib). 

4) Širokokotna fotografija brez modela: Širokokotna fotografija brez potapljač, ki prikazuje lepote 

podvodnega okolja, vključno s floro in favno. 

5) Širokokotna fotografija z modelom: Širokokotna fotografija z modelom, ki je lahko fotografov 

asistent. Dovoljena je uporaba barvnih filtrov za luči in fotografiranje »pol-pol«.  

Širokokotna fotografija: Fotografija velja za »širokokotno«, če zajema več kot 17x25cm območja v 
naravi.  
Makro: Fotografija velja za »makro«, če zajema manj kot 17x25cm območja v naravi. (Širokokotna in 
makro fotografija nista opredeljeni z goriščno razdaljo objektivov, saj je velikost zajema pri določeni 
goriščni razdalji odvisna od velikosti senzorja). 
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7.3.6 Razporeditev po plovilih 

Razporeditev tekmovalcev po plovilih bo opravljena s posebno programsko opremo na tehničnem 

sestanku. Tekmovalci bodo organizatorju predali izpolnjen obrazec z željenim vrstnim redom lokacij 

za  prvi tekmovalni dan. Potem bo organizacijski odbor s pomočjo posebne programske opreme 

razporedil tekmovalce za oba tekmovalna dneva. 

Vsi tekmovalci se bodo v 2 dneh potapljali na istih lokacijah. V kolikor večina tekmovalcev izbere isto 

lokacijo za prvi tekmovalni potop, bo organizacijski odbor tekmovalce pozval, da si izberejo drugo 

lokacijo. V kolikor je tekmovalcev še vedno preveč, bo organizacijski odbor s posebno programsko 

opremo naključno premestil nekaj tekmovalcev. Dobljeno razporeditev za oba tekmovalna dneva se 

natisne in objavi. Vsi tekmovalci se morajo držati določenega razporeda. 

7.3.7 Potapljaške lokacije 

Na spletni strani tekmovanja (www.bodrum2011.com) bo objavljenih vseh 15 možnih potapljaških 

lokacij. Izbrane 4 lokacije za tekmovalne potope bodo razglašene na tehničnem sestanku. 

Določeni bosta 2 potapljaški področji, v vsakem bosta določeni 2 potapljaški lokaciji. 

7.4 POSEBNA PRAVILA ZA POTAPLJANJE TSSF 

Posebna pravila za potapljanje so v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi nacionalne potapljaške 

zveze. 

7.4.1 Max. dovoljena globina med tekmovalnimi potopi je 30 m. Vsi tekmovalci (fotografi in asistenti) 

morajo med potopom uporabljati potapljaški računalnik. Analogni globinomerji ne bodo upoštevani. 

7.4.2 Vsi tekmovalci (fotografi in asistenti) morajo opraviti nedekompresijske potope.  

7.5 ČAS POTOPA 

7.5.1 Najdaljši dovoljen čas potopa na vsaki lokaciji je 90 minut. Po koncu predpisanega časa morajo 

biti vse ekipe na plovilu z opravljenimi vsemi varnostnimi postanki. Načrtovati morajo 2 potopa na 

dan v 2 tekmovalnih dneh. 

7.5.2 Tekmovalci morajo vstopiti v vodo najkasneje 30 min. po tem, ko predsednik foto-video 

komisije pri TSSF najavi začetek tekmovanja. Ob potopu se začne odštevanje dovoljenega časa 

(90min). 

7.5.3 Ko potapljač potopi glavo pod gladino začne teči tekmovalni čas (90 min). Izključno sodnikov 

kronometer je merodajen za čas potopa. Potapljaške ure in računalniki tekmovalcev ne bodo 

upoštevani pri meritvah časa. 
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7.6 FORMATIRANJE IN IZROČITEV KARTIC 

7.6.1 Vse spominske kartica bo formatiralo tehnično osebje CMAS-a in TSSF-a. Zapisane bodo serijske 

številke spominskih kartic, ki bodo vsakič preverjene. 

7.6.2 Tekmovalci vstavijo kartice v aparate in naredijo prvi posnetek na plovilih pod nadzorom CMAS 

sodnika.  Prepovedano je vsako poseganje, odpiranje ohišja ali/in aparatov, razstavljanje ali 

povezovanje z elektronskimi napravami brez sodnikovega nadzora. 

7.6.3 Na koncu vsakega tekmovalnega dne morajo tekmovalci na plovilih predati spominske kartice 

sodniku, skupaj s podpisom. Tehično osebje bo po predaji fotografije kopiralo na uradni računalnik. 

Tekmovalcem bodo kartice vrnjene v hotelu. 

7.6.4 Potem, ko tekmovalci prenesejo fotografije tudi na svoje računalnike, bodo pred drugim 

tekmovalnim dne, s strani tehničnega osebja spominske kartice ponovno formatirane in preverjene 

serijske številke. 

7.6.5 Tekmovalci lahko na plovila prinesejo 2 aparata in 2 spominski kartici, vendar lahko uporabljajo 

le eno kartico v enem aparatu. Organizacijski odbor bo kartice izročil sodnikom, ki bodo na plovilih 

med registracijo tekmovalcev razdelil spominske kartice fotografom. Tekmovalci lahko imajo v vodi le 

1 aparat. Vsak fotograf ima lahko med tekmovanjem pod vodo le 1 aparat. V kolikor želijo, lahko 

tekmovalci v času tekmovalnega potopa (90 min) na plovilu zamenjajo aparat. 

7.7 PREDAJA FOTOGRAFIJ 

7.7.1 Na koncu drugega dne tekmovanja bo organizacijski odbor izročil vsakemu tekmovalcu obrazec 

za izbor fotografij za žiriranje. 

7.7.2 Vsi tekmovalci bodo za vsako kategorijo vpisali originalno ime datoteke izbrane fotografije. 

Tekmovalci obrazec podpišejo in skupaj s tehničnim osebjem ob predaji preverijo pravilno rotacijo 

fotografij (pokončno oz. ležeče). 

7.7.3 Potem, ko organizacijski odbor presname izbrane fotografije vseh tekmovalcev, jih preda v 

žiriranje. Predhodno so fotografijam s pomočjo posebne programske opreme podeljene šifre, tako da 

tekmovalci ostanejo anonimni. 

7.7.4 Člani žirije pri ocenjevanju tako nimajo nobene informacije o avtorjih ocenjevanih fotografij. 

7.7.5 Po koncu zaprte seje bodo izbrane fotografije, ki so se uvrstile v odprti del točkovanja. 

7.8 OSTALA PRAVILA 

7.8.1 Organizacijski odbor bo fotografom in asistentom za vsak tekmovalni in pripravljalni potop 

zagotovil jeklenke enakih volumnov (12L DIN ali INT priklop) in uteži. Tekmovalci si morajo priskrbeti 

vso ostalo opremo, ki jo bodo potrebovali, kot je opredeljeno v splošnih pravilih. 

7.8.2 Sodniki in udeleženci, ki ne tekmujejo, se lahko v času tekmovanja potapljajo na potapljaških 

lokacijah, ki niso vključene v tekmovanje. Kapetani ekip (kjer obstajajo) se med tekmovanjem ne 

smejo potapljati na istih lokacijah kot tekmovalci. V izogib sporom je dovoljena pomoč kapetanov le 

na površini. 

7.8.3 Ekipe prinesejo svoje nacionalne zastave (1,8m x 1,2m) in himne (CD). 
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7.9 ORGANIZACIJSKI ODBOR IN ČLANI ŽIRIJE 

7.9.1 Organizacijski odbor v zasedbi: 

- CMAS mednarodni sodnik 
- CMAS predsednik foto-video komisije 
- CMAS delegat (CMAS upravni delegat) 
- TSSF vodja tekmovanja 

 
bo objavljen na uvodnem sestanku 26.05.2011 

7.9.2 Sestava žirije (predsednik žirije in člani) bo objavljena na sestanku 26.05.2011. 

7.10 VARSTVO OKOLJA 

Tekmovalci ali/in pomočniki med trajanjem prvenstva ne smejo povzročati nikakršnega uničevanja 

podvodne flore in faune. 

7.10.1 S pomočjo video kamere se lahko med prvenstvom izvaja nadzor tekmovalcev. 

7.10.2 V primeru, da fotograf ali/in asistent kršita pravila o varovanju podvodne flore in fauvne ter 

mednarodni sodnik uničevanje potrdi, bosta tekmovalca prejela opozorilo. V primeru ponovne kršitve 

bosta tekmovalca izključena iz nadaljnega tekmovanja. 

7.11 DISKVALIFIKACIJE 

a) V kolikor fotograf in asistent kršita katerega od naslednjih pravil bosta popolnoma izločena iz 

tekmovanja. Naslednja dejanja so v času prvnenstva popolnoma prepovedana. V primeru 

neupoštevanja bo sledila takojšnja diskvalifikacija: 

7.11.1 vsako nešportno dejanje 
7.11.2 vsako kršenje pravil 
7.11.3 vsako uničevanje ali onesnaževanje okolja 
7.11.4 predaja spominskih kartic s fotografijami, ki so jih posneli drugi udeleženci tekmovanja 
7.11.5 predaja spominskih kartic s fotografijami, ki niso bile posnete v času tekmovalnih potopov 
7.11.6 vsakršno nedovoljeno poseganje v fotografijo 
7.11.7 fotografiranje mrtvih organizmov ali premeščanje organizmov 
7.11.8 fotografiranje fotografij drugih udeležencev 
7.11.9 uporaba podvodnega skuterja ali podobne naprave 
7.11.10 upoštevanje pravil navedenih v točki 9.1 presoja CMAS-ov sodnik delegat. 
7.11.11 udeleženeca, ki je diskvalificiran (fotograf, asistent), ne more nadomestiti druga oseba. 

 
b) V kolikor fotograf ali tekmovalec kršita katerega od naslednjih pravil, bodo fotografije posnete 

na tem potopu morale biti zbrisane: 

7.11.12 potop globlji kot 30m 
7.11.13 dekompresijski potop 


