V E R S E N Y

B E S Z Á M O L Ó

A Tenerifén rendezték meg 2019.09.17-23. között a XVII. CMAS World Championship Vízalatti Fotós és III.
CMAS World Championship Vízalatti Videós Világbajnokságot egyszerre. (Fotós VB-k minden páratlan évben,
kétévente megrendezésre kerül, videós azonban most először került közösen megrendezésre)
Magyarországot a fotós kategóriában, Ifj.Lőrincz Ferenc és Takár Yvette képviselték, Videós kategóriában
pedig Frank Pőcze és Száger Mónika képviselte 14 év kihagyás után – utoljára 2005-ben indult magyar csapat.
A verseny előtti héten derült ki, hogy műszaki hiba miatt a Magyar videós csapat nem tudott indulni (kamera
tokban lévő vezérlő elektronika romlott el). Így csak fotós kategóriában indultunk el, míg Frank Pöcze, mint
Magyar csapatkapitány nevezett a versenyben. A világbajnokságon 21 ország fotósai és 7 ország videósai
mérték össze tudásukat.
A versenyben végül összesen 44 csapat indult, melyből 34 fotós csapat és 10 videós csapat indult.
Nagyon erős mezőnyben, az utóbbi évek össze világbajnoka részvételével. A versenyt Tenerife déli részén Los
Christianosban került megrendezésre, a versenyközpont és szállás a Grand Hotel Aronaban volt. A verseny a
CMAS delegációja mellett a házigazda FEDAS (Spanyol búvárszövetség) illetve a FEDECAS (Kanáriszigeteki
búvárszövetség) bonyolította le. A verseny előtt egy teljes hetet töltöttünk a Frank Pöcze ecological divers
tenerife búvárbázisán, ahol 7 nap alatt 14 merülés során megismertük a versenykiírásban megnevezett 4
merülőhelyet - Punta de la Luna (15-25m), Las Rosas (7-25m), Los Obispos (8-25m) valamint Montaña
Amarilla (15-25m), illetve a rossz idő esetére megadott 2 tartalék helyszínt - Los Champiñones – Las Galletas
(15-35m) és Los Callejones (10-25m) is. Az Atlanti óceáni helyszíneken a látótávolság illetve az erős áramlások
a rendkívül szeles időjárás miatt folyamatosan változó volt. A verseny előtti héten gyakorlatilag minden
ország versenyzői megérkeztek a helyszínre és elkezdtek ismerkedni a merülőhelyekkel, valamint az
élővilággal is, vagy egyéni vagy az Official training keretében (melyet a szervezők biztosítottak).
A verseny 5 napig tartott, első nap a regisztráció és – professzionálisan megrendezett a megnyitó ünnepség
után és a hajnalig tartó technikai értekezleten került sor a sorsolásra, az órákon át tartó megbeszélés sok
meglepetéssel és kisebb vitákkal tarkítva zajlott le. A sorsoláson a mezőnyt 4 zónára osztották (1, 2, 3 és 4)
zónánként 3, összesen 12 hajóra, melyből 3 fotós és egy videós csoport volt. A Magyar csapat a 3. zonában a
7. hajóba került, melyben 2 finn, 4 spanyol és 2 magyar induló együtt merült a következő három nap során a
verseny 4 merülőhelyén. A merülések valamint a verseny lebonyolításának helyszíne Marina del Sur Tenerife,
Las Galletas kikötő volt. A 3 merülési nap során 6 merülést hajtottunk végre, az első Training day során az 1.
Competition day (1.dive Los Obispos 2.dive Punta de la Luna) a szimulációja volt megrendezve. 2.
Competition day (1. dive - Montaña Amarilla 2. dive - Las Rosas) A sorsolás szerint a 4 merülőhelyen egymást
váltva merült a 4 competition zóna 3-3 hajóval, helyszínenként egyszerre cca 25-30 versenyző és ellenőr
búvár volt a vízben.
Az óvás: (a következők bizalmas információk, nem publikus, saját véleményünk, az elnökség felé!)
A verseny első napjaitól kezdve érezhető volt a többi ország versenyzői valamint a házigazda és egyben
Rafael Fernandez Caballero a regnáló világbajnokot adó spanyol csapattal szemben. Magyarország, a Finn
válogatottal és a Spanyol válogatottal lett egy hajóba kisorsolva. A hajó bírója spanyol állampolgàr volt. A
training day során a spanyol csapat érezhetően több időt töltött a víz alatt, mint a többi versenyző. Második
nap, az első merülés után, az összeszerelés követően – a Finn csapat kérésére - ellenőrzésre kerültek a búvár
palackok. Ekkor derült ki, hogy Spanyolország csapatának 260 bar nyomása van, majd lemérve a Finnország
csapatának palackjait és Magyarország csapatának palackjait, 200 bar nyomást találtak. A bíró rögzítette
fényképpel az esetet, majd leengedte 200-barra a nyomást a Spanyolország válogatott folytathatta merülést.
Közben a parton, pár ország búvárjai sztrájkba léptek, hogy nem mennek merülni akkor, hogyha a spanyol
válogatottat nem zárják ki. A szóváltást a szervezők azzal a javaslattal zárták le, hogy adjunk be óvást és
kivizsgálják az esetet, így mindenki folytatta a merülést. A magyar és portugál csapatkapitány összeállította
írásban azóvást, melyet Chilén és Spanyolországon kívül minden nemzet aláírt. Saját magán véleményem
szerint a magyar csapatkapitány a helyismerete valamint a spanyol nyelvtudása és a szereplési vágya miatt
kicsit túlságosan is előtérbe került a kényes helyzetben, ami a sajnos a magyar csapat felé ettől kezdve a
rendezők szemében ellenszenvet szült, ez nem könnyített meg a versenyben való indulásunkat…
A Spanyolok végig merülhették mindkét napot, azonban az utolsó versenynapon a képbeadás előtt hosszú
órákon át ülésezett a CMAS technikai bizottsága, amelyet követően behívták az óvást benyújtó országok
indulóit és szóban tájékoztattak róla, hogy nagyon nehéz döntést hoztak, de a fairplay értelmében a rendező
ország fotós csapatait kizárják…
A képleadás hajnalba nyújt benyújtás, Magyarország hajnali 04.35-kor adta le a kiválasztott képeket. Meg kell
jegyezzem, hogy a videós csapatoknál hasonló helyzet volt, azonban amikor elkezdték mérni a fotós csapatok
palacknyomását, a spanyol szervezők a videós csapatok hajóit elindították a kikötőből így azok ellenőrzésére
már nem kerülhetett sor… Ezen felül a bírók a spanyolokkal szemben több szabálytalanságot is elnéztek, pld.

tilos volt a dekompressziós merülés, ezzel szemben a spanyolok minden merülése az volt, amit követően a
computereik le is tiltottak … helyiek szerint a spanyolok Nitroxal merültek végig, de ezt nem mérte meg
senki…
Értékelés, tapasztalatok:
Mi magyarok, nagyon nehéz versenyen vagyunk túl, melyen érem nélkül végeztünk. A korábbi
világbajnokságokkal ellentétben az idén minden kategóriában külön-külön értékelték és éremmel díjazták, az
összetett győztest pedig nem hirdettek mj: így a Spanyol világbajnok megtarthatta a címét is… A világ top
búvár videós és fotósaival együtt, a rutintalanságunkat mérlegelve sok tapasztalatot szereztünk, a jövőre
nézve már ezekkel a tapasztalatokkal készülünk a további versenyekre. Az élen végzett csapatok velünk
szemben nem koncentráltak minden kategóriában a képbenyújtásra, ami lényeges előnyt jelentett így
számukra – hiszen mi a 4 merülés alatt 5 kategória képeit próbáltuk elkészíteni. A top versenyzők két
komplett kamera szettel indultak így egyszerre macro és nagylátóra felszerelést használhattak minden
merülés során. Sok hírtelen helyzet elé állított minket a verseny, amit nehezen kezeltünk le
pld. meg volt
engedve a kamerán belüli képvágás, max 20% képpontig, én Nikon D800 FX kamerám legkisebb vágása
20,8%-os vagyis ha vágtam kizárták a képemet… vagy az edzéseken több témát megterveztünk, azonban a
versenynapon ugyanazon merülőhelyek másrészén dobtak ki minket ami rögtön azt jelentette, hogy a
tervünk
odaveszett…
A verseny során szerencse nem volt velünk, azonban technikai problémák nélkül sikerült befejezni azt.
A pontozás és értékelés
(a következők bizalmas információk, nem publikus, saját véleményünk, az elnökség felé!)
A nemzetközi zsűri 7 fős volt, Elnök: Kay Burn Lim (AUS) tagok: Danny Ban Belle (BEL), Magnus Lundgren
(SWE) Adam Hanlon (IRE) Michael, Aw (AUS) Viktr Lyagunshkin (RUS) és Nicholas Samaras (GRE)
A díjkiosztó gála órákkal később kezdődött, mint utólag megtudtuk Martin Edge angol bíró nem pontozta le a
képeket és elfoglaltsága miatt és a díjkiosztó gála kezdetekor vontak be másik, új bírót. A díjátadó gálán
random vetítésre kerültek a pontozott képek, de sorrendet nem határoztak meg, csak az első három
helyezett esetében. A versenyt követően folyamatosan kérték a versenyzők és az induló országok Szövetségei
a szervezőket hozzák nyilvánosságra az eredményeket.
A video kategóriában pontozás nélkül 1. és 2. helyen végzet a két spanyol csapat …
Az eredményeket végül csak a versenyt követő 12. napon került sor, amikor is az eredmények nyilvánosságra
kerülését követően több érmes helyezettet is kizártak ezzel megfosztva az érmektől, nem megengedett vágás
miatt…
Több induló magánvéleménye szerint melyet mi is osztunk, ebből azt véljük felfedezni, hogy nem is
pontozták le az eredményeinket a versenyt követően???

A VB hivatalos CMAS oldala:
https://www.cmas.org/events/15-20.10.2019-underwater-photo-world-championship-tenerife-canariasspain
Wetpixel beszámoló:
https://wetpixel.com/articles/report-cmas-world-underwater-photography-championship1/P5
Budapest, 2019. október 5.
ui. A fent leírtakon túl maga a világbajnokság szervezése, és lebonyolítása méltó volt a rendezvényhez, mi
pedig igyekeztünk méltóan helyt állni és képviselni hazánkat, ami az eredményt leszámítva szerintünk sikerült
is.
Takár Yvette sk
CMAS búvároktató
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