ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
У ПОДВОДНИМ ВЕШТИНАМА
Тч. 1.
Право учешћа – имају регистровани ронилачки клубови.
Чланови такмичарске екипе морају имати завршен курс за најмању
категорију «ронилац са једном звездом» и лекарски преглед не старији од
шест месеци.
Тч. 2.
Такмичење је екипног карактера а одржава се у мушкој и женској
конкуренцији.
Екипа се састоји од два члана.
Мешовита екипа од једног женског и једног мушког члана сврстава се у
пласман мушких екипа.
Тч. 3.
Позив за учешће на такмичење доставља клуб организатор у складу са
календаром такмичења најмање 10 дана пре одржавања такмичења.
Тч. 4.
Екипни пласман одређује се посебно у мушкој и женској конкуренцији.
Клубски пласман се одређује на основу збира бодова најбоље мушке и
најбоље женске екипе од могућих двеју пријављених екипа.
Тч. 5.
За прва три места у екипној конкуренцији добијају се дипломе и
медаље.
Пехари се добијају за прва три места у клубском пласману.
Тч. 6.
Организатор такмичења дужан је да обезбеди присуство најмање два
мериоца времена и троје судија од којих је један стартер.

Тч. 7.
Такмичари морају да поседују следећу обавезну опрему: атестирану
ронилачку боцу, хидростатски регулатор, пераја, маску, дисалицу, бову са
конопцем.
Тч. 8.
Редослед такмичења екипа одређује се пре почетка такмичења
жребањем с тим да две екипе из једног клуба не могу стартовати једна за
другом
Приликом стартовања позива се екипа која је на реду и следећа како би
се благовремено припремила.
После позива на старт екипа има 3 минута за стартовање.
Тч. 9.
Након завршетка трке Стартни листић (прилог 1.) попуњава главни
судија и доставља га записничком столу.
Тч. 10.
Жалбе се предају најкасније пола сата после завршетка такмичења.
Жалбе решава Руководство такмичења (судије и представник домаћина
такмичења).
Жалба се таксира са износом који одреди домаћин такмичења, која се
враћа ако се жалба усвоји.
Тч. 11.
Организатор такмичења дужан је да обезбеди присуство лекара на
такмичењу.
Организатор такмичења је ослобођен сваке одговорности за штету или
инцидент који могу настати на такмичењу. Појединци, екипе наступају на
сопствену одговорносат.

Тч. 12.
Опис стазе - такмичења се састоји у томе да се у што краћем времену
савлада стаза дужине од 425 м и на њој изврше пропозицијама одређене
радње без изроњавања осим на местима где је то пропозицијама одређено.
Екипу од два такмичара стартер ће позвати на старт према раније
извученом стартном броју. Такмичари долазе на старт са комплетном
опремом, пошто су претходно апарате предали резервном рониоцу како би их
ставио на прописано место на стази. (Ову радњу такмичари могу и
самостално да изврше). Дужност члана екипе је и да постави један регулатор
на одређено место поред базена.
Такмичари улазе у воду и чекају сигнал за старт држећи у рукама лопте.
На дати знак за старт зароњавањем подбацују лопте под кош (бр.1) и
роњењем на дах настављају до апарата на станици број 2. Укључују се на
апарат и братским дисањем пролазе стазу (око 65м) до станице број 3. На
станици број 3 обоје излазе из воде намештају други регулатор на апарат и по
сувом долазе до станице број 4 одакле скоком у воду роне до станице број 5.
Ту пролазе кроз тунел те на крају стазе прелазе у следећу стазу те почињу
брзинско роњење у дужини од 300 метара. У току роњења извршавају задатке
на станици број 6. задатак се сасатоји у повезивању 4 ланца у омчу за сваког
такмичара. Доласком до станице 7 остављају апарате на ивици базена на за то
предвиђено место и пливају до станице број 8 (балван). Ову препреку
савладавају петљом (прво се прескочи затим подрони и врати на полазну
позицију па још једном прескочи). До циља (9.) се наставља пливањем
перајима. Долазак на циљ означава спорији члан екипе звоњењем о звоно.
Прилог скица стазе за 25 метарски базен.
Време екипе се мери између знака за старт и звука звона на циљу.
Тч. 13
Дисквалификације:
• Ако оба такмичара не потопе лопту у року од 30 секунди од
старта
• Ако један од такмичара одустане
• Ако изрон главе траје дуже од 30 секунди
• Ако оба такмичара изгубе сигнални пловак
• Ако пловци нису везани за тело рониоца
• Неизвршавањем задатака предвиђених у Тч. 12. осим за случајеве
где је предвиђено давање казнених бодова.

Тч. 14.
Бодовање:
• За савладану стазу екипа добија бодове по таблици бодова за
брзину (прилог 3)
• За сваку секунду испод 8 минута мушки и 10 минута жене добија
се по још 2 бода а за сваку секунду преко 12 минута мушки и 14
минута жене одузима се по један бод.
Тч. 15.
Казнени бодови:
1. Изрон лопте 70 бодова
2. Сваки изрон главе, тела или дела опреме 50 бодова
3. Непролазак кроз тунел или петљом преко балвана 150 бодова по
појединцу
4. Губитак једног сигналног пловка 150 бодова
5. Непостављање боце код тачке 8. на струњачу 50 бодова
6. Непрописно спајање ланца 120 бодова.
7. Некомплетна опрема на циљу (маска, пераја, дисалица) 60 бодова
по делу опреме
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