
HAVUZDA HEDEF VURMA YÖNETMELİĞİ
Uluslararası Yönetmeliklere Göre Tasarlanmıştır

GENEL KURALLAR

MADDE_1  Tanım
Suyun altındaki bir  hedefe atış apneadaki  kısa bir deneyimdir ,sporcular  makale 9 da beyan ettiğimiz bu kurallarla donanımlıdırlar ; ve bu sadece onların su altındaki apnea kapasitelerine bağlıdır.
Hedef Vurmanın Özellikleri Şunlardır;
-İsabet : Sabit halde hedef vurma 
-Biathlon :Nefesli bireysel yüzme ve hedefi vurma
-Değiştirmeli(Yedek) Oyunculu Hedef Vurma (RELAY): 3 Kişilik bir takım halinde nefesli olarak su altında yüzme ve hedefi vurma
İsabetin ve Biathlonun Bayan ve Erkek olmak üzere 2 kategorisi bulunmaktadır.

Bayanlar ve Erkekler takımlarında sıralı(yedek) olarak hedef vurmada sıralama önemsizdir.
Denemeler-Antremanlar:Bireysel ve takım olarak
Bireysel ve takım denemeleri aynı anda ve aynı olay sırasında meydana gelirler ve zamanlamalı olarak yalnız ve en çok 2 gun sureyle olabilmektedir.
Her eğitime başlamadan önce ;vardiyalı olarak her takımın kaltıldığı 15 er dakikalık deneme oturumları yapılmalıdır.
Bir yarışma ya da müsabaka düzenlemek isteyen her federasyon bir uygulamasını C.M.A.S. a gödermelidir.Zamanların ve yöntemlerin de içinde yer aldığı bir uygulama olmalıdır bu.
Her katılımcının bir CMAS üyelik kartı olmalıdır.

MADDE_2  Bireysel Şampiyonalar
ÖZELLİKLERİ:
-İsabet
-Biathlon
Erkek ve Kadın başlıkları her özelliğin en üst kademesine göre görevlendirilmelidir

MADDE_3 Ülke Şampiyonaları
Özellikleri;
-Nakiller -Değiştirmeler(RELAY)
Her biri görev almak üzere en az 3 yarışmacı ve bu üç yarışmacının oluşturduğu en fazla 2 takım,her ülkenin değiştirme-nakil olayında yer alabilir.

MADDE_4 Yarışma Alanı
Denemeler su ısısı +5 ve /+23 derece olan yüzme havuzlarında olmalıdır.
Havuzun ölçüleri en az 10*25 metre ve derinliği de1,80 ile 3 metre arası olmalıdır.Her havuzun ölçüsü Uluslararası Su Altında Hedef Vurma Komisyonunca kabul edilmelidir.Dibin yüzey ayrımı metrede 1 cm i aşmamalıdır.

MADDE_5  Yarışma Alanı Organizasyonu 
Yarışma alanı alt bölümlere ayrılmıştır;
Güvenli Alan:Hedeflerin arkasında kalan alandır,durmak ve geçiş yapmak kesinlikle yasaktır.
Yarışma Alanı:Deneme-antreman işlerini üstlenen yarışmacılara ayrılan alan.
Hazırlık Alanı:Yarışma alanından önceki kısımdır;yarışmacıların sıralarının gelmeleri için bekledikleri yerdir.
Isınma Alanı:Yarışmacıların yarışma öncesi antremanlarını yaptıklarını yerdir.

ISINMA ALANINDA ZIPKIN KULLANIMI KESINLIKLE YASAKTIR...!!!!

Yarışma Alanının Tertibi;
Hedef şekil-diagram 'A'
Atış Hizası(hizalaması)  'B' Siyah Çizgi
Başlama Çizgisi 'C'
Boşluk A/B 3Metredir.
Boşluk B/C 10 Metredir.
A/B arası boşluğa girmek yasaktır.

MADDE_6 Çekiliş
Başlangıç numarası-sırası çekilişi yarışmacının kendisi tarafından yapılır ve  CMAS uluslararası jürisi gözetiminde olur.

MADDE_7 Dikkat-Doğruluk Ve Hedef Vurmada İsabet 
Hedef vurmada isabet kağıdı karedir,beyazdır ve 45*45 ölçülerindedir.Havuzda dipten 80 cm yukarıdadır.
Bu ölçüler kağıdın tam ortasına denk gelir ve 400 puanlık merkez hedefe takabül eder.
Bu hedef kağıdı 9 adet hedef içerir ve 3 hedef içeren 3 farklı basamaktan oluşur.

ŞEMA ORJİNALİNDEDİR*********

HEDEF BIATHLONU
Hedef biathlon kağıdı karedir ve arka planı beyazdır,havuzun dibine 80 cm mesafede yer almaktadır.
Bu ölçüler bize hefefin merkezini işaret eder ve merkez hedefin 1'inci halkasına tekabül etmektedir.
Bunlar 5 eşit halkadan ibarettir ve her biri 6 eşmerkezli halkayı beyaz çizgi ve bitişik pozisyondaki 2 siyah halka ve çizgiyle böler;diğer durumda takip eden değerleri içerir:

ŞEMA ORJİNALDEDİR**********

MADDE_8 PUANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doğruluk(isabet) ve relay(çekiliş-değiştirme) olayları Yarışma Jürisi tarafından gerçekleştirilmektedir.
     -Eğer çemberin işareti şaftla ayrılsaydı; maksimum çapının 4 mm iç kısmından çemberin bir bölümünden,bu puan bu bölüme tekabül etmektedir.
     -Yüksek puanlar sadece bölüm çizgilerinin kırıldığı ve şafttan maksimum 4 mm ayrıldığı yerdeki çizgilerin halkaları böldüğü yerde verilir.
     -Geniş işaretler her zaman çapın  4 mm içinde  merkez halkanın başlangıç noktasında olduğu kabul edilir.
     -Şafttan ayrılan işaret hedefin merkezindeki çarpıya denk gelirse Jüri 450 puan verecektir.
Biathlona has bir özellik,her geçerli sayıdaki hedefin dış çigisinde kalan atışa aynı kurallar geçerlidir .
Sadece Biathlona has olmak üzere;Yarışma Jürisi,denemelerin sonunda kendilerine ayrılan özel bir bölümde hedefleri değerlendirir.
Bu denemenin sonunda hedefler yarışmacılara uygun hale getirilir,Jüri tarafından değerlendirilir yorumlanır ; kurallar  ve prosedürler doğrultusunda ve bir sonraki kuralın etkili olduğu şekilde değerlendirilir.

MADDE_9 EKİPMAN 
Yarışmalarda kullanılabilecek ekipmanlar sıralanmıştır:palet,maske,şnorkel,dalış elbisesi,fener ,free balast,eldiven,piston-sucker,yedek silah,konum bildirici nesneler,diğer malzemeler kabul edilmeyecektir...
Yedek zıpkın sadece ana zıpkın bozulunca kullanılabilir...

MADDE_10 ZIPKIN KURALLARI
Yarışmalarda;Pnömatik(Havalı) zıpkınlarda maksimum 150 cm lik şiş boyu kabul edilebilir,şişler en fazla 8 mm kalınlığında olabilir.Baş kısmı-üst kısmı-ucu en fazla 4 mm lik çapta olmalı ve yüzdürgeçsiz(paletsiz) olmalıdır.
Şiş zıpkına minimum 0,8 mm kalınlıkta bir iple çok iyi bir halde bağlanmış olalıdır,elastik ipli zıpkınlar kabul edilmeyecektir.
Tüfeğin kabul edilebilirliği jüri tarafından onceden havuzda atış yapılarak saptanacaktır.
Zıpkın sadece kol kasıyla kurulabilecektir.
Zıpkın sıradan bir model olmalı,modifiyeli ve gelistirilmiş olmamalıdır.Bu ürünler yasaklanmıştır:tüm nişan almayı sağlayan aletler,ister aynı sınıf-seri üretim ister özel olan,lazerli,sabit ya da takılabilir parçalı oklar ve yivler gibi yardımcı aparatlar,bütün optik yardımcı aparatlar,sarkan parçalar,denge aparatları,ağırlık ölçerler,sayaçlar,herhangi bir vücuda bağlı ya da kollarda destek parçası,anatomik tesiri olan herhangi bir ürün yada madde.
Şişsiz tüfek en fazla 2 kg olabilir,ve su üzerinde yüzebilen herhangi bir nesnenin yardımı olmaksızın yüzebilmelidir.
Ahşap tüfeklere sadece seri üretim olmaları kaydıyla izin verilebilir.
Şiş,ip,itici bölüm-parça,lastikler değiştirilebilmektedir.

MADDE_11 YARIŞMA RESMİ YETKİLİSİ
CMAS Uluslararası Hakemi Yarışmanın Resmi Yetkilisidir.
Yarışmanın direktörü,fizikçisi,sekreteri ve yarışma kadrosu-görevlileri CMAS uluslararası hakemi ile birlikte çalışırlar.
Güvenliğin garantisi ve yarışmanın doğru ilerlemesi için CMAS Uluslararsı hakemi,yarışma direktörü,görevlileri ile birlikte atış hattını kontrol ederler,başlangıç yerini ve yarışmacıların değişimini relay(yedek değiştirmede) bölümünde kontrol ederler.Yarışmada,zaman gözetmenleri gibi diğer durumlarda çeşitli görevliler de   gerekli olduğunda hüküm verirler.

MADDE_12 PENALTILAR-CEZALAR
Aşağıdaki koşullarda yarışmacılar dizkalifiye olurlar:
-Yüzeyde zıpkın kurulumu
-Atış hattının ötesine vücudun herhangi bir parçasının geçmesi halinde
-Yüzeyde kurulu zıpkın olması durumunda
-Yarışma alanı dışındaki bir alanda zıpkının kurulması ya da test edilmesi halinde
-Dipte kurulu zıpkın bırakılması durumunda
-Diğer yarşmacılar denemelerini tamamlamadan yarışma alanına girilmesi durumunda
-Jüri tarafından zıpkının kuraldışı ilan edilmesi durumunda
-Sportmenlik dışı hareketlerde bulunulması durumunda
-Kural ihlallerinde

MADDE_13 SUDA GÜVENLİK
Yarışmacı zıpkınını sadece su altında kurabilir ve bunu sadece kendi kol gücüyle,hiçbir yabancı aparattan destek almaksızın yapmalıdır.
Zıpkının kurulması sadece su altında ve hedef yonunde bakacak şekilde yapılmalıdır.
Yarışmacılar kurulu zıpkınları kesinlikle dipte bırakmamalıdırlar.
Yarışmacılar kurulu zıpkınla yüzeye çıkmamalı,yüzeyde beklememelidirler.
Yarışmacılar kendi sıraları dışındaki anlarda  yarışma alanına girmemelidirler.
Denemeden sonra yarışmacılar,diğer yarışmacıların o roundu bitirmeleri koşuluyla ekipmanlarına erişebilirler,bulup getirebilirler.

MADDE_14 TEKNİK OLAYLAR-VAKALAR
Yarışma süresince vuku bulan teknik olaylara izin verilmiştir.
Zıpkının bozulması halinde,daha önceden hazırlanan ve kontrol edilmiş,yarışmadan önce; başlangıç çizgisine havuzun dibinde bırakılmış yedek zıpkını alabilirler.
Zıpkının değişim işlemi sırasında geçen zaman,süreden tehir edilmez ,ertelenmez,düşülmez.
Eğer yedek zıpkın başlangıç çizgisinde konuşlandırılmamışsa,yarışmacılar denemelerini tamamlamalı ve o zamana kadarki atışlar değerlendirilmektedir.
Yedek zıpkın sadece ana zıpkının arızalanması halinde kullanılabilir.
Yedek zıokın CMAS tarafından kontrol edilir ve eğer teknik olay uygun bulunmazsa ya da zıpkın uygun görülmezse ,zıpkının ait olduğu yarışmacıyı dizkalifiye edebilir.
Yarışmada,yarışmacı herhangi bir aynı parçanın değişimini ya da bir zıpkının tamirini üstlenemez.
Problemlere dayalı teknik olaylar,yarışma organizasyonu esnasında,yarışmacıların kollarını yukarıya kaldırmalarıyla bildirilmektedir.
Deneme geçersiz sayılabilir ve yarışmacı tarafından en baştan itibaren tekrar edilebilir izin verilmesi durumunda yarışmanın en sonunda,bu yarışmaya has bir özelliktir.

MADDE_15 ZAMAN TUTULMASI
Zaman kronometrelerce dakikalar,saniyeler ve saniyenin onda biri(salise) olarak hesaplanır


ÖZEL KURALLAR
MADDE_16 Precision(Dikkat-Doğruluk)
Precision hedef atışı sabit hedeflere tek raundda  9 dakika süreli 9 ayrı atıştan oluşur.
Hedef 9 merkez içerir,yarışmacı bunlardan her birine bir atış yapabilir.Eğer aynı merkeze iki atış olursa en yuksek puanlı atış değerlendirilir.
Yarışmacılar her atıştan sonra yüzeye çıkmalıdırlar tüfeği hazırlamak için,ama kurmak için değil;kurma işi sadece ve sadece su altında olabilir.
Zıpkın bir el ve kol tarafından tutulup yönlendirilebilir,vücudun başka bir bölümünden destek alınamaz!
Atış esnasında,yarışmacılar boşta kalan elleriyle kendilerini dibe sabitleyebilirler.
Aynı apnea süresinde bir atıştan fazla yapılamaz,bu kurala uymama sonucu verilecek ceza sıfır puanla son sıraya atılmadır.

MADDE_17 PRECISION(Doğruluk-İsabet) ATIŞINDA ZIPKIN KURALLARI
Precision Hedef Atışında,sadece seri üretim-modfiyesiz ve madde 10 da izin verilen tüfekler kullanılabilir.

MADDE_18 PRECISION HEDEF ATIŞININ YÖNETİMİ
Yarışmaya katılan yarışmacılar,kendilerini denemelerine hazırlamak için başlangıç çizgisinin gerisinde sıralanıp başlama işaretinin gelmesini beklerler.
Denemeler aşağıda sıralanan şekilde gerçekleştirilir;
1-Yarışmacılar start çizgisinin gerisinde başlama işaretini beklerler.
2-Başlama ıslığından-düdüğünden sonra;yarışmacılar biraz sonra dalacakları atış çizgisine kadar yüzeyden yüzerler,zıpkını kurarlar ve atış yaparlar,zıpkına yalnız bir kol ve bir el eşlik edebilir.
3-Atıştan sonra yarışmacılar atış çizgisine yatay eksen pozisyonda yeniden yuzeye çıkarlar,tüfeğin hazırlanmasından sonra tekrar dibe dalarlar,zıpkını kurarlar ve atış yaparlar,bu silsile 9 uncu atışın tamamlanmasına kadar bu şekilde sürer.
4-Bu round atletlerin atışlarını tamamlamalarından sonra atış çizgisinin üzerinde yüzeye çıkarak tüfeği geçerek(arkada bırakarak) start çizgisine kadar yüzmeleriyle ve ellerini kaldırarak zamanı durdurmalarıyla son bulur.Kazanan penaltıların-cezaların düşülmesinden sonra en yüksek puana sahip olan yarışmacı olur.
5-Sıralamada ilk üçe girenler arasında beraberlik sözkonusu olursa,bir veya daha çok tie-breaking(beraberliği bozma) raundu yapılarak kazanan belli olana yarışmaya devam edilir.

MADDE_19 PRECISION(DOGRULUK-İSABET) ATIŞLARINDA CEZALAR
Precision raundunun maksimum süresi 9 dakikadır.Kim bu süreyi aşarsa 9 dakikayı aşan her saniye başına 4 puan ceza alır.
Yarışmacılar bu 9 hedefe yalnız 9 atış yapabilirler.
Denemenin sonunda puanlar hesaplanırken;her fazladan atış aşağıda yer alan penaltılarla cezalandırılır.
KAĞITTA DOKUZ ATIŞ OLMASI DURUMUNDA;
Eğer aynı hedefte 2 veya daha fazla atış var ise,fazladan atışlardaki alınan en yüksek puan düşülür,geçersiz sayılır.
KAĞIDA DOKUZDAN FAZLA ATIŞ YAPILMIŞ OLMASI DURUMUNDA;
Yarışmacı sıfır puanla en son sıraya atılır.
DOKUZDAN FAZLA ATIŞ YAPILMASI DURUMUNDA;
Yarışmacı sıfır puanla en son sıraya atılır.

MADDE_20 BIATHLON OLAYI
Bıathlon aşaması 5 atış yapılmasını içerir,her bir atış bir hedefe yapılır,apnea boyunca yüzme,çıkma ve geri dönme süreçleri 5 kez tekrarlanır,her seferde 1 atış yapılmasıyla tamamlanır.

MADDE_21 PROSEDÜRLER
Yarışmaya katılan yarışmacılar,kendilerini denemelerine hazırlamak için başlangıç çizgisinin gerisinde sıralanıp başlama işaretinin gelmesini beklerler.
1-Yarışmaya başlama düdüğünün çalınmasından sonra yarışmacılar dalarak su altından atış çizgisine kadar yüzerler.
2-Yarışmacılar yüzerken ya da atış çizgisinin önünde zıpkınlarını kurabilirler.
3-Yarışmacılar tek kol ve tek el kullanarak atış yapabilirler.
4-Atış yapıldıktan sonra yarışmacılar suyun altından yüzerek başlangıç noktasına geri dönerler,tek ve son bir nefes alınarak bu olay 5 atış tamamlanana kadar 5 kez tekrarlanır.
5-Yarışmacıların zıpkınlarıyla başlangıç çizgisine geri dönmeleri ve kollarını havaya kaldırmalarıyla zaman durdurulur ve raund tamamlanır.

MADDE_22 BIATHLON OLAYINDAKİ  ZIPKIN KURALLARI
Biathlon aşamasında sadece seri üretim ve madde 10 da müsade edilen tüfekler kullanılabilir.

MADDE_23 İSTİSNALARA-AYRINTILARA VERİLECEK CEZALAR VE DENEMELERDEKİ ZAMAN LİMİTLERİ
Yarışmacılardan herhangi birinin denemeler esnasında atış çizgisinin üzerinden şişin ucuyla geçmesi halinde ,her kusurlu hareketine 30 ar saniye olmak üzere cezalandırılır.Eğer atış çizgisinin üzerinden yarışmacının vücudunun herhangi bir parçası geçerse, sıfır puanla sonuncu pozisyona-sıraya atılarak cezalandırılır!
Denemenin-raundun(biathlon olayının) geçerli sayılabilmesi için 5 denemenin de tamamlanması gerekir.
Yarıda kesilen ve tamamlanmayan denemeler geçersiz sayılacaktır.
Biathlon denemelerinde zaman erkekler katogorisinde 2,5dakika (150 saniye) ile sınırlı tutulmuştur.Bayanlarda ise bu süre 3 dakikadır(180 saniye).
Her kim bu süreyi aşarsa,geçerli atışının iptal edilmesi cezasına çarptırılacaktır.
Yarışmacılardan kim ekstradan bir  45 saniye alırsa,bir başka geçerli atışının iptali cezasına çarptırılacaktır artı bu atışla birlikte bu sefer 2 geçerli atışı da iptal edilecektir.

MADDE_24 PUANLARIN HESAPLANMASI 
Puanlamalar, bu 5 atışın tamamlanmasından sonra, cezaların düşülmesiyle son halini alır.

MADDE_25 TIE BREAK RAUNDU(BERABERLIĞIN BOZULMASI)
Eğer ilk üç sıradaki rakipler aynı puanları alırsa,bir tam biathlon raundu daha yapılır beraberliğin bozulması ve kesin kazananın bulunması için.

MADDE_26 YARIŞMADAKİ RELAY BÖLÜMÜ
Yarışmadaki Relay bölümü,9 ayrı hedefe kağıtlar üzerinde yapılan 9 atıştan oluşur.Bu bölüm tek bir round sürer ve süresi 4,5 dakikadır.Bu yarışma 3 kişilik takımların 9 ayrı hedefe yaptıkları 3 er atıştan oluşur.

MADDE_27 RELAY KISMINDAKİ ZIPKIN KURALLARI
RELAY aşamasında sadece seri üretim ve madde 10 da müsade edilen tüfekler kullanılabilir.

MADDE_28 RELAY MÜSABAKASINDAKİ PROSEDÜRLER
Yarışmaya katılan yarışmacılar,kendilerini denemelerine hazırlamak için başlangıç çizgisinin gerisinde sıralanıp başlama işaretinin gelmesini beklerler.
1-Başlama ıslığından-düdüğünden sonra;yarışmacılar biraz sonra dalacakları atış çizgisine kadar yüzeyden yüzerler,zıpkını kurarlar ve atış yaparlar,zıpkına yalnız bir kol ve bir el eşlik edebilir, C ve B bölümlerindeki boşluğa gelinmesi söz konusudur.
2-Atış hattına gelindiğinde atlet atışını yapar.Sadece tek kol ve el atışı gerçekleştirir,diğer kol ve el ise vücudu sabitlemekle görevlidir.
3-Atıştan sonra atlet başlangıç çizgisine geri aualtından geri yüzer,kafasıyla başlangıç çizgisini geçtiği an gruptan diğer yarışmacı aynı kuralı tekrarlamak üzere start alır.
4-Denemeler,üç farklı atletin değişerek 3 ayrı hedefe 3 atış yapmalarıyla son bulur.
Son atlet dokuzuncu atışı tamamladığında başlangıç çizgisine dipten yüzerek geri döner ve kolunu havaya kaldırarak kronometreyi durdurur.

MADDE_29 RELAY BÖLÜMÜNDEKİ CEZALANDIRMALAR
Yarışmacılar kağıtlar üzerindeki( her biri tek bir hedefe olmak üzere) 9 farklı hedefe 9 atış yapabilirler.
Denemenin sonunda puanlama yapılırken her bir fazladan atış için şu cezalandırmalar yapılır;
-Kağıt üzerine dokuzdan fazla atış yapılmışsa;
  Takımın puanı sıfıra indirilir.
-Kağıt üzerinde 9 atış varsa 
  Eğer aynı hedefe 2 veya daha fazla atış yapılmışsa her bir fazladan yapılan atış için en yüksek puanlı atış silinecektir.
-Dokuz yönden fazla ise
  Takım sıfır puanla cezalandırılır

Yarışma boyunca her atlet sadece kendi zıpkınıyla atış yapabilir.Aksi halde takım son sıraya alınmayla cezalandırılır.Teknik problem sözkonusu oldugunda,atletler başlangıç çizgisinde bıraktıkları yedek silahla izin alarak devam edebilirler.
Relay bölümünde her üç atlet üç seferde üç atış yaparak turu tamamlarlar,aksi halde takım halinde sıfır puanla sonuncu olurlar.

MADDE_30 RELAY BÖLÜMÜNDE SIRALAMA
Dokuz atış sonunda elde edilen puana bonuslar eklenir ve cezalar düşülür,çıkan puana göre sıralama yapılır.
4 Buçuk dakikalık süreden erken bitirilen her deneme için,erken bitirilen her saniye başına 4 bonus puanı final puanına eklenir;(10 saniye erken biterse dört buçuk dakikadan,40 puan bonus eklenir)hedef kağıdındaki puanlarta toplanır.
Aynı şekilde 4 buçuk dakikalık süreyi aşan her saniye başına da 4 puanlık ceza toplam puandan düşülür.

MADDE_31 RELAY BÖLÜMÜNDE TIE-BREAK DURUMU 
Sıralamada ilk üçe girenler arasında beraberlik sözkonusu olursa,bir veya daha çok tie-breaking(beraberliği bozma) raundu yapılarak kazanan belli olana yarışmaya devam edilir.

MADDE_32 BÜTÜN YARIŞMALARIN BAŞLATILMASI VE SONA ERDİRİLMESİ,YARIŞMA YETKİLİLERİ
Her deneme için geçerli olan,yarışmayı başlatan kişinin start işareti ile yarışmayı başlatmasıdır.
Yarışmacıların başlangıç çizgisinin gerisinde kollarını sudan çıkartıp yukarıya kaldırmalarıyla zaman-kronometre durdurulur.
Her denemedeki kesintiler kale alınmaksızın süre hesaplanır.
ZAMANTUTUCULAR:Beklenen doğruluk,onuncu saniyeye kadardır.
HAKEMLER:CMAS Uluslararası jürisinin gözetimi altındadır.
ATIŞ HATTINA-HATTI İÇİN HÜKÜM VERME: Hakemin yeri atış hattının oradadır ve dipte siyah çizgiyle,yüzeyde ise şamandıralarla belirlenmiştir.
Herhangi bir yarışmacı atış hattını zıpkının , şişin ya da vücudunun bir parçasıyla geçerse, atışların sayısına bakılmaksızın kurallara uymama ve sportmenlik dışı hareket olarak kabul edilir.
START VERENLER: Hakemler ve zaman tutanlar yerlerini aldıklarında başlama işaretini veren kişi ya da kişilerdir.
ATIŞLARIN VE PUANLARIN KONTROLÜNDE HAKEMLİK:  Hakemler hedeflerin yorumlanmasında ve karar verilmesinde kesin yetkililerdir.Bir transparan saydam maske yardımı ile de atışları kontrol eder ve puanlama yapar.
Puanlama dışarıda yapılmaktadır ve sadece takım kaptanı puanların hesaplanması esnasında orada bulunabilir,refakat edebilir.Takım kaptanlarına sonuçları kabul ettiklerine dair bir belge imzalatılır.

Tüm bu vuku bulan olaylarda CMAS ULUSLARARASI JÜRİSİNİN yargılama yetkisi vardır.

MADDE_33  CMAS ULUSLARARASI HAKEMİ
CMAS Uluslararası Hakemi ;CMAS tarafından uygulanması istenen bu kuralların doğru uygulanması göreviyle görevlendirilmiştir.
Bütün hakemler CMAS Uluslararsı Hakemine bağlıdırlar ve sadece ondan direktifler alırlar.
Yorumlama sırasında verilen kararlar,cezalar ve kurallara aykırı hareketlerin değerlendirilmesi, CMAS Uluslararsı Hakeminin gözetiminde olur.

MADDE_34 ORGANIZASYON GÖREVLERİ VE GÖREVLİLERİ
Yarışmadan bir gün önce aşağıdaki katılımcılarla belirli hususların belirlandiği bir toplantı yapılır:

-Organizatör  temsilcileri
-CMAS ULUSLARARASI HAKEMİ
-Takım Kaptanları
-Organizasyonda görevli Fizikçiler
-CMAS Delegesi


TOPLANTININ AMACI
Uluslararsı Jüri 5 Asil ve 2 Yedek üyeden oluşmaktadır.
CMAS ULUSLARARASI HAKEMİ CMAS tarafından görevlendirilen ve CMAS ı temsilen bir genel müdür-yönetici sıfatıyla hareket eder.
1-Evsahibi federasyonun görevlendirdiği temsilci
3-Kaptanlar tarafından görevlendirilen ya da kaptanların da arasında bulunduğu 3 temsilci
2-Kaptanların da arasında bulunduğu ya da kaptanlar tarafından görevlendirilen 2 yedek üye

Bütün jüri üyeleri farklı milletlerden olmalı ve yarışmada görev almalıdırlar.
ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ BİLGİLER
-TEKNİK SORUNLAR
-TAKVİMLER VE ULAŞIM
-AÇILIŞ VE KAPANIŞ SERAMONİ TALİMATLARI
-HER TAKIM İÇİN BELİRLENMİŞ TAKVİMLER-TARİHLER VE KİRALANMIŞ HAVUZLAR
-GÜVENLİK MESAFELERİ

MADDE_35 ULUSLARARASI JÜRİ
Görevleri;
-Alınan yorumları incelemek  ve yarışmacıların varmalarından bir saat öncesine kadar karar almak
Prosedürler;
-Bir yorum sadece bir takım kaptanı ya da o takımın kaptanı olmaması durumunda bir yarışmacı tarafından yapılır ise kabul edilebilir.
Fransızca,İngilizce ya da İspanyolca olmalıdır bu başvuru.
Bu yorum yapıldığında ya da itiraz vuku bulduğunda 100 $ depozito yatırılmalıdır,bu depozito itiraz ya da öneri Uluslararası Jüri tarafından kabul edilir ise geri verilir.
Eğer Jüriden biri ,başvuruyu yapan kişiyle aynı milliyetten ise,yedek üyelerden biri aynı milletten olan jüri üyesi ile yer değiştirmek koşulu ile değiştirme yapılır.
En az dört üyenin bulunması durumunda herhangi bir konuda karar alınabilir.
Eşitlik durumunda Toplantı-Yönetim kuruku başkanının oyu belirleyici olur.
Karar toplantı sonunda müraacatçıya derhal- ivedi olarak tebliğ edilmelidir.
CMAS Delegesi toplantı sekreteri olarak görev alır.

MADDE_36 SORUMLULUK-MESULİYET
İlgili Federasyonca gönderilen ve Başkanı tarafından imzalanan katılım belgesi garanti etmektedir ki,bütün takım üyeleri-elemanları su altındaki dalış sporlarını gerçekleştirmek için gerekli olan ve dalış güvenlik kuralları ile aynı olan bu kuralları kabul eder ve onaylarlar. 
Organizasyonda görevli federasyon,yarışma boyunca gerekli yardımı sağlayacağını ve yarışmanın ve kuralların doğru yürütüleceğini; kurtarma ve ilk yardım servisini sağlayacağını garanti eder.
Yarışmacılar yarışma boyunca ekipmanlarına dikkat etmelidirler,korumalıdırlar.Onlara sadece kendi ekipmanlarını kullanma hakkı verilmiştir.
CMAS,Organizatörler ve onların temsilcileri,yarışma yetkilileri ve görevli kadro,yarışmacıların ekipmanlarında ya da kendilerinde oluşabilecek herhangi bir hasar ve yaralanma halinde,oluşabilecek tüm bu durumlarda hiçbir şekilde mesuliyet kabul edilmez bu bir spor olayı ya da bölümü esnasında ya da sualtı aktivitesi dahilinde bile olsa.


TÜRKÇEYE ÇEVİREN:    Oğuz TÜNGÜR
                                      Aydın Belediyespor Lisanslı Sporcusu.








 
































































