
Mistrovství ČR 2012 ve fotografování pod vodou v bazénu 

 

 
 

Pod záštitou města Rokycany pořádá 

 

SVAZ  ČESKÝCH POTÁPĚČŮ 

 
 

 

 

Soutěž je otevřená a může se jí zúčastnit kterýkoli fotografující potápěč z ČR i ze zahraničí.  

 

Datum konání:  1. prosince 2012     8:00 – 22:00 

Místo konání:  Plavecký areál  Rokycany, Pod Husovými sady 1160, 337 01 Rokycany  

Ubytování: Sporthotel, Čapkova 1083, Rokycany, tel.: 777 003 969, 371 723 893 (rezervaci a úhradu ubytování si 

každý zajišťuje samostatně). Cena za osobu a noc včetně snídaně je 400,- Kč. 

 V pátek je obsluha v hotelu do 23:00, není v provozu kuchyně, pouze bar. 

 V sobotu otevírá restaurace hotelu od 15:00 hodin.  snídaně od 7:00. 

Startovné:         650 ,- Kč.  Startovné je nutno uhradit předem na číslo účtu: 2682260297/0100 K B Tachov 

  nebo složenkou na adresu Klub sportovního potápění, K. Světlé 505, 347 01 Tachov. 

Přihlášky:  Zašlete e-mailem na adresu: bohumir@kracmar.cz , na přihlášce uveďte jméno, příjmení,  

  kontaktní e-mail, telefon. Ve čtvrtek 29.11. bude na uvedené kontakty zaslán rozpis jednotlivých  

  soutěžních časů fotografování. 

 

Důležité: Rozlosování soutěžních časů a míst k fotografování se uskuteční již ve čtvrtek večer 29. listopadu na 

základě zaslaných přihlášek. 
 

Program: 

Čtvrtek  29.11.   Rozlosování soutěžících. Rozlosování proběhne v Tachově a soutěžící budou informováni  

  e-mailem. 

Pátek    30.11.   Sporthotel Rokycany, příjezd účastníků, individuální program. 

 

Sobota     1.12.   

  8:00  - 12:00 Soutěžní fotografování v bazénu. 

12:00  -  16:00 Úprava soutěžních snímků (salonek Sporthotelu) 

16:15            Odevzdání vybraných snímků porotě. (Sporthotel) 

16:30  -  18:30 Hodnocení snímků odbornou porotou. 

20:00  Projekce soutěžních snímků, vyhodnocení nejúspěšnějších autorů MČR. 

 Volná zábava. (Sporthotel) 
 

 

Soutěžní témata: a) záběr s modelem   

 b) humor 

Soutěžící odevzdá porotě po jednom snímku od tématu. Snímek musí být označen: kategorie_číslo soutěžícího_původní název 

souboru z fotoaparátu. Například. A_11_DSC5243 

  

Snímky mohou být pořízeny libovolnou technikou a mohou být použity libovolné rekvizity a efekty. 

Každý snímek, nebo alespoň jeho větší část, musí být pořízena pod vodou. Čas pro fotografickou činnost jednoho fotografa v 

bazénu je max. 80 minut. Nástupní časy a prostory budou rozlosovány.  Před uplynutím soutěžní doby musí fotograf opustit vodu. 

V případě většího počtu účastníků bude soutěžní čas pro fotografování upraven. Fotografie bazénu najdete na www.rokycany.cz , 

fotografie z předcházejících ročníků na www.potapec.estranky.cz .  
 

Soutěžní fotografie: Na bazénu, před zahájením soutěžního času, předloží fotografové komisaři ke kontrole fotoaparát 

s vymazanou paměťovou kartou. Po ukončení fotografování, přímo na bazénu odevzdá soutěžící označenou kartu komisaři. Obsah 

karty bude pro kontrolu stažen do PC a karta vrácena soutěžícímu. V určeném čase vyberou a upraví účastníci své snímky na 

počítači. V případě postprodukční úpravy fotografií je nutné mít vlastní notebook či PC. 
 

Činností soutěžících a jejich doprovodu nesmí být způsobeno zbarvení nebo znečištění vody v bazénu, poškození majetku a 

ohrožení ostatních účastníků. 

 

 

Přihlášky a případné dotazy: Bohumír Kráčmar, tel. č.:  602 723 055,  bohumír@kracmar.cz 

 
 

mailto:bohumir@kracmar.cz

