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IZVLEČEK
Diplomsko delo Šport skozi objektiv se v teoretičnem delu najprej posveti zgodovini
športa in njegovega upodabljanja v prastarih civilizacijah ter antičnem času. Med
drugim prikaže jamsko poslikavo smučarja z otoka Rodoy, fresko preskokov bikov iz
palače Knossos na Kreti ter poslikavo na ohranjeni grški amfori. Opiše začetke športne
fotografije, od mokre kolodijske plošče, suhe plošče do izuma filma. Posveti se tudi
fotografu Eadwardu J. Muybridge-u, ki je prvi ujel sekvence gibanja konja v galopu.
Nato opiše zgodovino športa na Slovenskem in izpostavi pomembnejše akterje (Leon
Štukelj, Rudolf Cvetko, Stanko Bloudek), ki so prispevali k športnim dosežkom. Nato
sledijo opisi značilnosti digitalnih fotoaparatov in objektivov, pomembnih za športne
fotografe ter predstavi dodatno opremo, ki jo dober športni fotograf vedno potrebuje
ob sebi. Poda tudi nasvete, ki jim morajo fotografi pri svojem delu slediti za dosego
kakovostnih športnih fotografij. Od kompozicije, osvetlitve, izbire časa zaslonke do
različnih tehnik za prikaz gibanja. Ob zaključku teoretičnega dela je predstavljen
tudi profesionalni športni fotograf Mark Pain z opremo, ki jo uporablja na lokalnih ter
svetovnih prvenstvih ter prikaže nekaj njegovih posnetkov.
V eksperimentalnem delu so opisani postopki dela, kako so potekale priprave
na posamezne športne dogodke, od nastavitev do potrebne opreme za posamezen
dogodek.
V poglavju rezultati in razprave sledijo lastne fotografije z različnih športnih prireditev
po Sloveniji in napotki ter nasveti, s katerimi si lahko pomagamo, da na samem športnem
dogodku lažje dobimo kakovostne fotografije.
V zaključku pa so povzete še enkrat vse ugotovitve, do katerih je prišlo med izdelavo
zaključnega diplomskega dela.
Ključne besede:
športna fotografija, fotografija, teleobjektiv, digitalna fotografija, čas zaslonke
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ABSTRACT
In theoretical part of the diploma thesis Sport through the lens, the author is writing
about history of sport and its imaging in ancient civilisations and antique. Among other
facts it shows cave painting of a skier from Rodoy island, bull-leaping fresco from
Knossos palace on Crete and image on a preserved greek amphora. It describes the
beginnings of sports photography from wet collodion, dry plate until the film invention.
It also mentions photographer Eadward J. Muybridge, which was first to capture the
sequences of horse in a movement. Furthermore, the history of sport in Slovenian
area is described. It mentions important people (Leon Štukelj, Rudolf Cvetko, Stanko
Bloudek), which made important role in making great sports achievements. After
that the characteristics of digital cameras and lenses, which are important to sports
photographers, are described and it mentions the equipment that a good sports
photographer always needs to have by his side. Moreover, the author gives a series
of advice for photographs to follow to make the best sports photos, from composition,
exposure, shutter speed, to differrent techniques for motion display. At the end of
theoretical part famous sport's photographer Mark Pain is presented with the equipment
which he uses on local through to world championship events. It also shows some of
his best photos.
In experimental part of diploma there are methods described and preparations for
different sport's events, from settings on camera to additional equipment.
In the results author's own photos follow from different Slowenian sports events.
The instructions are given beside the photos, which can help reader to make it easier
to get good sports photos.
In the last part all the findings and conclusions are written down, that were conluded
while making this diploma thesis.
Key words:
sports photography, photography, telephoto lense, digital photography, shutter
speed
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UVOD

Ves svet z navdušenjem navija za svoje predstavnike, svoje favorite. Tekmovalci se
potijo na igriščih, vsak skuša dati vse od sebe. V zraku je čutiti tekmovalnost, odločnost,
da dosežejo maksimalne rezultate ter pridejo domov z medaljo. Izredno močan čustven
naboj je čutiti tako med tekmovalci kot občinstvom. Naloga športnega fotografa je vse
te občutke zabeležiti v sliki.
Pravi športni fotograf mora poleg poznavanja svoje fotografske opreme biti tudi
dober poznavalec športa, ki ga želi prikazati ter imeti tudi sam čustven naboj, da lahko
nastanejo izjemne fotografije. Veliko pa prinesejo tudi izkušnje.
Športna fotografija predstavlja eno dražjih področij fotografije. Fotoaparati in vsa
dodatna oprema, ki jo potrebujemo pri profesionalni športni fotografiji, so izjemno dragi.
V prvi vrsti pa je dobro poznavanje zakonitosti fotografije ter svojega fotoaparata ključno
za dober rezultat. V športni fotografiji je to še posebej pomembno, saj se ponavadi
dogajanje odvrti zelo hitro, zato se moramo na kraju dogodka tudi odzvati hitro. Med
samo tekmo oz. športnim dogodkom se moramo nenehno prilagajati spremenljivim
pogojem, hitri spremembi lokacije, ko se akcija preseli na drug prostor, spremembi
osvetlitve (pri športih na prostem) ipd. , zato je izjemno pomembno, da dobro poznamo
zmogljivosti svoje opreme.
V svoji diplomski nalogi želim podrobneje raziskati zakonitosti za izvedbo kakovostnih
športnih fotografij z uporabo srednje dragega digitalnega zrcalno-refleksnega
fotoaparata Nikon D40 (slika 2). Objektiv, ki sem ga največ uporabljala, je AF-S DX
Zoom-Nikkor ED 55-200 mm F4-5.6G (slika 1). Poleg 55-200 milimetrskega zoom
teleobjektiva sem uporabljala tudi objektiv AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55 mm F/3.5-5.6G
ED za ostale posnetke, kjer so motivi bližje nam in ne potrebujemo teleobjektiva.

Slika 1: Objektiv AF-S DX Zoom-Nikkor
ED 55-200 mm F4-5.6G [1]

Slika 2: Fotoaparat Nikon D40 [2]
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TEORETIČNI DEL

2.1

Upodabljanje športa v Prazgodovini

Jamske poslikave v jami Lascaux v Franciji prikazujejo tek in rokoborbo ter lov (slika
3), stare naj bi bile približno 17.300 let. Spet druge jamske poslikave iz Bayankhongorske
province v Mongoliji iz obdobja neolitika (7000 let) prikazujejo rokoborsko tekmo,
obkroženo z množico gledalcev. Na območju Libije je bila najdena skalna poslikava v
jami v kraju Wadi Sura, ki dokazuje, da so že okrog 6000 let pr. n. št. vadili plavanje in
lokostrelstvo, na območju Japonske pa so bile najdene jamske poslikave, ki prikazujejo
šport, podoben današnji sumo rokoborbi [3].
Pomembna najdba v Evropi so »smuči«, našli so jih v Hotingu na Švedskem. Stare
naj bi bile okrog 4500 let. Na otoku Rodoy na Norveškem so našli eno najstarejših
skalnatih risb smučarja. Izvirala naj bi iz leta 2000 pr.n.št. (Slika 3) [4]

Slika 3: Jamska slika smučarja iz otoka Rodoy (2000 pr.n.št) [5]

2.2

Šport v antičnih civilizacijah

V starodavnih civilizacijah so imeli zelo razvito gimnastiko, predvsem na Kitajskem,
Japonskem, Indiji, Asiriji, Perziji, Egiptu, Mehiki, Peruju in še kje. To so bile zelo razvite
kulture in gimnastika je bila njihov sestavni del. Najbolj omembe vredna je bila Kitajska
gimnastika iz pribl. 2000 pr .n. št., ki so jo vodili svečeniki in zdravilci. Zapisi iz leta
2688 pr. n. št. priporočajo kopanje in gimnastične vaje po njem. To so poimenovali
»magična terapija«, njen utemeljitelj pa je bil cesar Hoang Ti. V tistem času so Kitajci
poznali streljanje z lokom, boje z bambusovimi palicami, rokoborbo, stilizirane boje
z mečem, razne zabavne igre, konjske turnirje, ples in druge dejavnosti. Zdravnik
Huo-Tuo je okrog leta 2000 pr. n. št. vpeljal sistem gimnastičnih vaj, ki so temeljile
na posnemanju živalskih gibov in so služile poživljanju krvnega obtoka, potenju in
rednemu izločanju. Zraven so uporabljali tudi dihalne vaje, sprostitvene vaje ter vaje
za pomiritev in zbranost.
2

Japonska gimnastika je bila tudi pod vplivom Kitajske, vendar pa so imeli tudi nekaj
izvirnega. Prav tako kot drugod je tudi tu gimnastika bila pod vplivom najmočnejše
kaste - to so bili na Japonskem samuraji. Sistem je temeljil na telesni in moralni vzgoji.
Ker je Japonska dežela razkropljenih otokov, se je razvilo več različic, vsem pa lahko
nadenemo danes skupno ime - borilne veščine (judo, kendo, sumo, kyudo, rokoborbe,
...). Razvite so imeli tudi konjeniške športe in igre z žogo (npr. perjanica, danes bolj
poznana kot badminton).
Asirci so na področju dolin Evfrata in Tigrisa razvijali lov, plavanje, sabljanje,
bojevanje z noži, rokoborbo, boks in druge vojaške spretnosti. Indijci so prav tako
temeljili na kastnem sistemu in najpomembnejša kasta kšatrije je bila prav tako
organizirana na vojaški podlagi. Indijci naj bi velik pomen pripisovali tudi plavanju.
Perzijci so gimnastiko razvili še na višjo raven. Sistematično so vzgajali mladeniče po
15.em letu s tekom, jahanjem, streljanjem z lokom, bojem z noži in kopji.
V Egiptu, eni najstarejših in najpomembnejših civilizacij tistega obdobja, je bila
kultura na izjemno visokem nivoju, z njo pa tudi gimnastika (slika 4). Poznali so tudi
rokoborbo, dvigovanje uteži, plavanje, veslanje, lokostrelstvo, boks, skoke v višino in
daljino, boje s palicami, rokomet, hokej, igre s kamenčki, ples ipd.

Slika 4: Gimnastika v antičnem Egiptu [6]

Najdbe risb z območja Egejskega morja antične Grčije, stare med 3000 - 1000 let
pr. n. št., pričajo o bogatih kulturnih zakladih ljudstev Krete. Ta ljudstva so se povečini
ukvarjala z živinorejo. V naseljih Knosos in Festos so našli risbe, stare okrog 4000 let,
kretsko - mikenske kulture, ki prikazujejo različne vaje in orodja, podobna današnjim
telovadnim orodjem in vajam. Podobne risbe - freske iz 1500 - 1200 pr. n. št. najdemo
na Knososu in prikazujejo preskoke mladeničev preko bika (slika 5).

Slika 5: Freska v palači Knossos na Kreti, ki prikazuje preskakovanje bikov [7]

3

V celinski antični Grčiji sta najpomembnejši Šparta in Atene. Šparta je bila
popolnoma vojaško usmerjena, vzgajala je špartijate (vojake), ki so helote (ljudstvo)
držali v pokorščini. Vzgojni režim je bil izredno strog. Če so mladi vojaki prekršili pravila,
so bili kaznovani ali pa so se morali celo sami kaznovati v čast boginji Artemidi. Urili
so se predvsem v teku, metu diska in kopja, rokoborbi, boksu, plavanju in religioznih
in vojaških veščinah. Na drugi strani pa je bila v Atenah gimnastika na precej višjem
nivoju. Atenci so obiskovali do 14. leta gramatično, glasbeno in gimnastično šolo, po
14. letu pa gimnazije, kjer je bila vadba sestavljena iz gimnastike in agnostike. Tako
so razvijali osebnost in se vojaško izobrazili ter razvijali tekmovalni duh. Med prvinami
gimnastike so bile tek, skoki, meti, rokoborba, boks, plavanje, vaje z orožjem. V antični
Grčiji so prirejali igre v čast bogovom, v Atenah so potekale vsake 4 leta v čast boginji
Ateni od leta 566 pr. n. št. dalje. Najprej so imele igre lokalni pomen, konec 7. stol. pr.
n. št. pa so postale vsegrške. Posvečene so bile bogu Zeusu in so bile največji praznik
grškega ljudstva - simbol miru, sprave in edinosti. Tekmovali so predvsem v atletiki,
kjer je bila najpomembnejša disciplina pentatlon (slika 6) - met diska (slika 7), met
kopja, skok v daljino, tek in rokoborba.

Slika 6: Pentatlon - na ohranjeni grški amfori [8]

Slika 7: Metalec diska [9]

V antičnem Rimu je imela gimnastika najbolj krut značaj, saj so imeli največ
bogastva in največ zatiranja. Vzgoja je bila osnovana na vojaških veščinah, prirejali
so gladiatorske igre, za kar so zgradili velike objekte (kolosej, Circus Maximus).
Tekmovalci so bili nesvobodni Rimljani - sužnji. Prirejali so igre z zvermi in ljudmi. Igre
so bile namenjene zabavi manjšine, sužnji so bili kruto izkoriščani. Vsemu temu se je
z nastopom krščanstva uprla cerkev. [4]
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2.3

Začetki fotografije športa

Zgodovina športne fotografije je tesno povezana s trendi popularizacije športa
skozi zgodovino. V današnjih, modernih časih, se je zanimanje za upodabljanje
športa ponovno vrnilo z izumom procesov fotografiranja. Sprva na mokro kolodijsko
ploščo (okrog leta 1860) in kasneje na suho ploščo (1871). Proces fotografiranja na
moker kolodij je omogočil fotografiranje nastavljenih poz v studiu, ne pa zamrznjenih
posnetkov, kar je omogočilo fotografiranje na suho ploščo. Mokri kolodij se je umaknil
želatinasti emulziji, ki je ohranila občutljivost kljub suhemu stanju. Fotoamater Ivan
Šubic je 1884 v Ljubljanskem listu objavil članek z naslovom »Najnovejša iznajdba v
fotografiji«, v katerem je napisal, da suha plošča olajša marsikaj, hkrati pa je dvajsetkrat
bolj občutljiva od kolodijeve. Nanjo je mogoče posneti konja v diru in ptico v letu. [10]
Steklene plošče so se uporabljale vse do 1890, ko je v splošno uporabo prišel film.
Kljub preprostosti fotografiranja na film pa se je uporaba steklenih plošč med poklicnimi
fotografi obdržala še kar nekaj časa, saj so omogočale fotografije večjega formata in
so bile tisti čas še bolj kakovostne kot film. [11]
Tehnologija, na kateri je slonela zgodnja fotografija iz začetka 1800, je napredovala
do te mere, da so se lahko začeli pojavljati tudi fotoamaterji. Do konca 19.stol. se
tehnologija še vedno ni izvajala na športnem področju, dokler ni do približno leta 1900
toliko napredovala, da se je pojavila tudi športnih časopisih. Takrat je bilo mogoče
videti tudi že fotografije igralcev na zelenicah za golf, teniških igriščih ter pri lovu na
divjad. Zaradi velikih stroškov pri izdelavi zgodnjih fotografij za osebno rabo je bila to
domena premožnih ljudi. Samo ti so lahko imeli čas in potrebno opremo za izvedbo
kakovostnih fotografij, zato so na najbolj zgodnjih fotografijah upodobljeni ježa konj,
igre na travi, skratka športi premožnih. Po koncu 1. svetovne vojne pa se je spremenilo
tudi to. Ljudstvo se je vse bolj navduševalo nad profesionalnimi igralci ameriškega
nogometa in tenisa (slika 9). Tako so se začele pojavljati fotografije profesionalnih
igralcev. Večinoma so ti morali fotografu pozirati. Na primer igralec bejzbola je stal
s palico v roki, kot da ravno zamahuje, moštva so se postavila v vrsto za skupinske
fotografije in podobno (slika 8). Do leta 1930 »zamrznjene« fotografije še vedno niso
bile pogoste. Potem pa se je tehnologija tako izpopolnila, da je omogočala nastavitev
časa že na 1/1000 sekunde. S tem je bilo možno zamrzniti posnetke med akcijo ter
nakazati gibanje z zamegljenimi posnetki. Žanr športnega fotografiranja je kar naenkrat
postal izredno popularen. Do sredine 20. tega stoletja je tehnologija v fotoaparatih
dosegla nivo povpraševanja. Majhni kompaktni zrcalno refleksni fotoaparati s kratkim
časom zaklopa zaslonke so nudili dovolj, da so lahko profesionalni fotografi z njimi
izražali svojo umetniško žilico, nastavljali različne globinske ostrine in ljudstvu dali to,
kar je zahtevalo od njih – fotografije uspešnih športnikov v svojih prebojnih akcijah.
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Slika 8: Prvi ženski veslaški klub na Temzi (1908) [12]

Slika 9: Tenisač Bill Tilden (1920) [13]

Leta 1954 je v ZDA pričel izhajati športni tednik Sports Illustrated (slika 10) in naenkrat
je naziv športnega fotografa pridobil na popularnosti. Tednik je objavljal vrhunske
dosežke profesionalnih in amaterskih športnikov in atletov z vsega sveta in potreba
po športnih fotografih se je neznansko povečala. Tehnologija je sledila povpraševanju
in pojavile so se majhne, kompaktne zrcalno refleksne kamere s hitrimi časi zaslonk.
Zgodovina športne fotografije je močno povezana s tehnološkim razvojem objektivov,
ki so fotografom omogočali vedno več možnosti za hiter zajem slike in globinske ostrine
za dosego večjih dramatičnih učinkov. [14]

Slika 10: Prva številka revije Sports Illustrated – 16.8.1954 [15]
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2.3.1

Eadweard J. Muybridge (1830 - 1904)

Rojen je bil leta 1830 v Angliji. Pri 20-ih je emigriral v Združene države Amerike,
najprej v New York in nato v San Francisco. Kariero je začel kot agent pri založniški
hiši in prodajalec knjig, kasneje pa se je posvetil fotografiranju pokrajin in arhitekturnih
stvaritev. Leta 1872 je na prošnjo nekdanjega guvernerja Kalifornije Lelanda Stanforda
fotografiral gibanje njegovih dirkalnih konj, s čimer je Stanford hotel najti odgovor na
vprašanje:, ali imajo konji v galopu vse 4 noge v zraku. S pomočjo 12 velikih fotoaparatov
na stekleno ploščo, ki jih je postavil drugega za drugim vzdolž Stanfordove steze
v Palo Altu in jih sprožil z nitmi, je ulovil sekvence gibov konja (slika 11). Izkazalo
se je, da ima konj med galopom v določenem momentu res vse štiri noge v zraku,
vendar ne sprednje naprej in zadnje nazaj, kot so prikazovale nekatere zgodnejše
ilustracije. Slike je nato prekopiral na disk in z napravo, ki jo je sam izumil in poimenoval
ZOOPRAKSISKOP (slika 12), je lahko gledal te slike v gibanju. Te fotografije so ene
prvih začetkov videografije. [16]

Slika 11: Sallie Gardner v galopu (E. Muybridge)
Slika v lasti Lelanda Stanforda. Posneto 19.6.1878 [16]

Slika 12: Zoopraksiskop
(E. Muybridge) [16]

Zgodnje metode fotografiranja so zahtevale izredno dolgo osvetljenost, in sicer
več ur, da bi dosegle kakovosten odtis. Za pospešenost procesa so fotografi najeli
asistente, ki so držali ogromna ogledala, s katerimi so občutno bolje osvetlili subjekt.
Z ogledali so uspeli skrajšati čas osvetlitve v največji meri in naredili zgodnjo športno
fotografijo sploh možno. Slika 13 prikazuje zaporedje preskakovanj fantov drug čez
drugega.

Slika 13: Fantje skačejo žabice (E. Muybridge) (1883–86, natisnjeno 1887) Kolotip [16]
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2.4

ZGODOVINA ŠPORTA NA SLOVENSKEM

Danes si težko predstavljamo naš narod oz. katerikoli narod brez športnega
udejstvovanja. Ni pa bilo vedno tako. Od razkroja antičnega športa v petem stoletju
je šport zamrl. S prvimi opisi slovenskega »športa« nam je postregel Janez Vajkard
Valvasor v knjigi Slava vojvodine Kranjske (1689), kjer je opisal mnoge šege, navade in
tudi igre, ki so že takrat vsebovale določene elemente športa. Ti opisi so že nakazovali
na bodoči razvoj modernega športa. V knjigi je opisal znamenito bloško smučanje (to
je tudi prvi zapis o »alpskem« smučanju v srednji Evropi), pa tudi dejavnosti, kot so
streljanje, čolnarjenje, ribolov, gorništvo, jamarstvo, lov ipd. Poleg Valvasorjevih opisov
pa igrajo izjemno vlogo tudi tradicionalne ljudske igre, ki so se prenašale z ustnimi
izročili in segajo v daljno preteklost. Te so naša izjemno pomembna kulturna dediščina
in dediščina našega športa.
Pravi razmah športa pa se je pri nas zgodil, ko so se v Angliji začeli zametki
modernega športa (Thomas Arnold, oče modernega športa: 1795-1842) in obudili
antični šport ter so v Atenah priredili olimpijske igre moderne dobe, za kar nosi zasluge
francoski baron Pierre de Coubertin (1863-1937) (slika 17).
Slovenski šport je zelo specifičen glede na druge narode, saj smo bili pod različnimi
vladavinami (Avstro-Ogrska, SHS, Kraljevina Jugoslavija, SFRJ) in pod vplivom različnih
sistemov (nemški šolski sistem, sokolstvo, realsocialistični model športa SZ, ...) Vse
to je vplivalo na njegov razvoj. V času humanizma, ki je vladal v Evropi, so reformisti
začeli spreminjati način vzgoje otrok in uvedli gimnastične sisteme, ki so uveljavili
telovadbo. Sredi 19. stoletja smo tako uvedli telovadbo tudi v šole, oblikovali pa smo
svoj sokolski (kasneje tudi orlovski) gimnastični sistem na podlagi češkega. Sokolstvo
kot ideologija je slonelo na telovadbi, ki jo danes imenujemo športna gimnastika in prav
v tej disciplini smo Slovenci dosegli prve izjemne športne rezultate v mednarodnem
merilu. Leon Štukelj je tako na Olimpijskih igrah leta 1924 v Parizu osvojil kar dve zlati
medalji (slika 14, 15) [4].

Slika 14: Leon Štukelj na OIlimpijskih
igrah v Parizu (1924) [18]

Slika 15: Olimpijske igre v Berlinu (1936), Leon
Štukelj osvoji srebrno medaljo na krogih [19]
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Društva so se začela povezovati v zveze (Mednarodna telovadna zveza 1881) in s
tem prirejati mednarodne tekme ter kasneje svetovna prvenstva. Po zgledu znamenite
veslaške tekme v osmercu med Cambridgeem in Oxfordom (začetek 1829) v Londonu
na reki Temzi (slika 16) so se začela tudi mednarodna povezovanja društev drugih
panog, kot so veslanje, drsanje, kolesarjenje, nogomet idr. Leta 1894 je baron Pierre de
Coubertin (slika 17) na eni najimenitnejših univerz takrat (Sorbona v Parizu) ustanovil
Mednarodni olimpijski odbor, ki je sklenil obnoviti antične igre, ki bi vsebovale moderne
športne panoge. Tako so leta 1896 priredili v Atenah prve olimpijske igre moderne
dobe (slika 18).

Slika 16: Tekmovanje na Temzi (London) med Oxfordom in Cambridgem 1941 [20]

Slika 17: Pierre de Coubertin 1925 [21]

Slika 18: Otvoritev OI 1896 - Stadion Panathinaiko v Atenah [22]

Ves ta razvoj športa v svetu je vplival tudi na slovenski prostor. V šolah je postala
telovadba obvezni predmet, nastajala so sokolska in orlovska društva ter številna druga
športna društva (slika 19). Vsa ta društva so imela tudi sekcije, najbolj pomembne pa
so bile sekcije za atletiko, nogomet, smučanje ter smučarske skoke v ŠD Ilirija.
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Nastanek prvih društev na Slovenskem
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Slika 19: Časovni prikaz nastanka prvih društev na Slovenskem (podatki iz lit. vira [17])

Študentje, ki so se šolali v tujini, so nam prinašali nove panoge (veslanje, atletika,
tenis, drsanje, plavanje, ...) in s tem še širši razpon društev. Mladi niso več želeli
zastarelih metod sokolskih in orlovskih društev, so se pa vedno bolj navduševali nad
športom. Tako so Olimpijske igre na evropskih tleh (Atene 1896, Pariz 1900, London
1908, Stockholm 1912) povzročile, da se je šport dokončno uveljavil, »gimnastični
sistemi« pa so postopoma izumirali. Prelomnica slovenske športne zgodovine so OI v
Stockholmu (1912), kjer je na igrah prvič nastopil Slovenec Rudolf Cvetko (slika 20) in
osvojil srebrno medaljo za takratno skupno državo Avstro-Ogrsko v sabljanju s sabljo
(slika 21).

Slika 20: Rudolf Cvetko [23]

Slika 21: Nastop Rudolfa Cvetka na OI [24]

Obdobje pred prvo svetovno vojno imenujemo zlato obdobje slovenske gimnastike
in športa. Imeli smo celo vrsto odličnih telovadcev (Matija Benčan, Viljem Kukec, dr.
Vinko Murnik idr.). Med obema vojnama se je šport v Sloveniji razmahnil tako rekoč
v vsa mesta in vasi – to obdobje imenujemo drugo zlato obdobje naše gimnastike in
športa. Pojavili so se novi odlični telovadci (Peter Šumi, Stane Derganc, Leon Štukelj, ...)
Kasneje pa so se naši športniki uveljavili tudi v drugih panogah na svetovnih prvenstvih
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in drugih velikih tekmovanjih (atletika, plavanje, smučarski skoki, namizni tenis, šah,
...). Za razcvet slovenskega športa sta zaslužna predvsem: dr. Vinko Murnik – ideolog
sokolskega sistema pri nas ter ing. Stanko Bloudek – oče slovenskega športa. Prvi,
dr. Vinko Murnik (1874 – 1964), je bil zaslužen za preporod slovenskega sokolstva
(med 1894 in 1904). Po njegovi zamisli je sokolstvo temeljilo na telovadbi (današnji
športni gimnastiki), ustanovil je ženske oddelke ter v sokolska društva vključil naraščaj
[[4]-str. 94]. Drugi, Stanko Bloudek (1890 – 1959), je bil inženir, konstruktor letal in
izumitelj. Hkrati pa tudi tekmovalec: atlet, nogometaš, drsalec, trener, začetnik mnogih
športnih panog, športni delavec, projektant športnih objektov. Njemu v čast vsakega
26. novembra še danes podeljujemo Bloudkova priznanja [[4]-str. 127, 128].

2.4.1

Stanko Bloudek (1890 - 1959)

Stanko Bloudek (slika 22) je pionir mnogih športov na Slovenskem. Leta 1909
je sodeloval pri ustanovitvi nogometnega kluba Hermes. V Ljubljano je prinesel tudi
prvo pravo nogometno žogo in nogometne čevlje. Po prvi svetovni vojni je deloval pri
športnem društvu Ilirija in bil med vodilnimi možmi tega kluba vse do leta 1941. Med leti
1925 in 1929 je bil med prvimi slovenskimi nogometaši, slovenski prvak v metu diska ter
večkratni prvak Jugoslavije v umetnostnem drsanju. Kot organizator in mecen, trener,
svetovalec je zaslužen za začetke in razvoj atletike, tenisa, plavanja, kotalkanja, drsanja,
hokeja na ledu, sabljanja, nogometa, smučanja in seveda smučarskih skokov.
Stanko Bloudek je bil tudi projektant in graditelj več športnih objektov. V Ljubljani
je za potrebe Ilirije zgradil tudi s svojimi sredstvi prvo moderno nogometno igrišče,
igrišča za tenis, olimpijski bazen, drsališče in atletsko stezo. Bloudek je skonstruiral
tudi do tedaj eno največjih smučarskih skakalnic na svetu v Planici, ki danes nosi ime
Bloudkova velikanka (slika 23). Od leta 1932 je naredil načrte za okoli 100 smučarskih
skakalnic. Z načrtovanjem letalnic je teoretično dokazoval možnost smučarskih poletov
in s tem bistveno prispeval k uveljavitvi poletov kot nove športne tekmovalne discipline.
Po njegovih načrtih so se zgledovali tudi graditelji skakalnic v Nemčiji in Avstriji. [25]

Slika 22: Stanko Bloudek [26]

Slika 23: Planiška oz. Bloudkova velikanka [27]
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2.5

DIGITALNA FOTOGRAFIJA

Prvi digitalni fotoaparat za širšo uporabo se pojavi leta 1990 (Dycam Model 1
oz. Logitech Fotoman). Ima CCD senzor, slike shranjuje digitalno in ima direktno
povezavo z računalnikom za prenos slik. Do konca 90-ih let prejšnjega stoletja je bila
digitalna fotografija že v splošni uporabi potrošnikov. Toda profesionalni fotografi so se
počasi odločali za digitalne fotoaparate. Sprva se namreč fotografije niso mogle kosati
s tistimi, posnetimi na film. Kmalu se je tudi to spremenilo zaradi vse večjih zahtev
delodajalcev in strank po digitalnih slikah, ki so pospešile celoten proces, od zajema
do objave v medijih, časopisih. [28] Tehnologija je vedno bolj napredovala, ločljivost
slik je postajala vedno boljša in predvsem pri profesionalni športni fotografiji je danes
digitalna fotografija postala nujnost. Prednost je v hitri dostavi posnetkov naročniku,
časopisni hiši oz. nam samim. Prav tako je prednost, da lahko takoj preletimo posnetke,
če smo uspeli ujeti naše motive (tega ne priporočam med samim dogodkom, ker nam
lahko hitro uide kak pomemben trenutek). Velika prednost je prav tako v možnosti
nadaljnje obdelave v grafičnih programih, kjer lahko hitro opravimo dodatne korekture
naših posnetkov.

2.5.1

DSLR fotoaparati

Prva stvar pri izbiri fotoaparata je, da se vprašamo, za kaj ga bomo uporabljali.
Prednost je, da je ohišje fotoaparata čim lažje in da ima zaščito proti zunanjim dejavnikom
(prah, dež, pesek, voda). Pri izbiri moramo biti pozorni na naslednje dejavnike:
• Enostavnost rokovanja z aparatom, da je dovolj robusten za naše zahteve.
• Možnost večjih zaporednih posnetkov na sekundo.
• Možnost avtomatskih in ročnih nastavitev.
• Čim boljša resolucija, število megapikslov vsaj 6-10 MP.
• ISO razpon.
• Vrsta podprtih formatov (JPEG, TIFF, RAW).
•
•
•

Hitrost zaklopa.
Hiter avtofokus ter možnost ročnega ostrenja.
Cone ostrenja. [29]

Več, ko ima fotoaparat možnosti nastavitev, bolje je, saj nikdar ne vemo, v kakšnih
pogojih se bomo znašli na različnih prizoriščih športnih dogodkov. Morda se nam bo v
trgovini zdelo, da ne bomo potrebovali visokih ISO vrednosti, ali pa več con ostrenja,
vendar pa na samih dogodkih ravno takšni detajli včasih »rešujejo življenja«. In detajli
odločajo, ali bo posnetek uspešen ali ne, zato je pri športni fotografiji oprema tako
pomembna in pri izbiri le-te si vzemimo dovolj časa.
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2.5.2

Objektivi

Pravilo pri izbiri objektiva je, da izberemo najhitrejši objektiv, ki si ga še lahko
privoščimo. Pri tem velja: hitrejši kot je objektiv, večja je tudi maksimalno odprta
zaslonka in težji je sam objektiv, zato je treba najti srednjo pot med težo in ceno. Imamo
objektive s fiksno goriščno razdaljo (npr. 300 mm) in s spremenljivo goriščno razdaljo
- zoom objektivi (npr. 55-200 mm) [29]. Pri športni fotografiji se osredotočamo na:
•

Teleobjektiv
Profesionalni športni fotografi običajno fotografirajo pri največji hitrosti zaklopa, ki
je možna in pri maksimalno odprti zaslonki, navadno f/2.8. Pri tem je priporočljivo, da
ima objektiv tudi stabilizator vibracij (VR), saj nam tako omogoča več posnetkov brez
stojala, posebno v slabo osvetljenih dvoranah, pri nočnih posnetkih ali pri daljših časih
zaklopa. Za pokrivanje večine dogodkov nam bo zadoščal zoom objektiv s spremenljivo
goriščnico nekje med 80-200 mm in pa morda 300 ali 400 mm teleobjektiv.
• Širokokotni objektiv
Potrebujemo ga pri posnetkih celotnega prizorišča, stadiona, dvorane, bližnjih
posnetkov ekip, skupin itd. Priporočljiv je 14-24 mm zoom objektiv.
• Normalni objektiv
Najbolje 24-70 mm zoom objektiv, ki nam bo pokrival posnetke od blizu. Ponavadi
ne potrebujemo vseh treh na določeni prireditvi, zato moramo pred samim dogodkom
premisliti, katera dva objektiva bomo uporabili.
Nikdar ni dobro imeti s sabo preveč stvari, saj nam to povzroči težo, ki jo moramo
prenašati. Lažja, kot bo naša oprema, okretnejši bomo pri iskanju dobrih posnetkov. Pri
fotografiranju športnih prireditev vse poteka zelo hitro in naša naloga je, da iščemo kritične
trenutke, ko se zgodi kaj zanimivega, zato moramo biti vedno v polni pripravljenosti. Ker
pa se rado zgodi, da bi radi posneli tako bližnje kot daljne posnetke v kratkem časovnem
intervalu in bi zato morali menjati objektive, raje uporabimo dva fotoaparata, pri čemer
imamo na enem teleobjektiv, na drugem pa širokokotni objektiv. Tako je manjše tveganje,
da bi zamudili kak prelomen trenutek med menjavo objektiva.

Goriščnica (f) je razdalja od prednje leče objektiva do tipala oz. filma. Zorni kot je
odvisen od goriščnice in površine tipala. Večja, kot je površina, večji zorni kot lahko
zajamemo pri isti goriščni razdalji. Tudi globinska ostrina je povezana z goriščnico - večja
goriščnica pomeni manjšo globinsko ostrino in obratno. Z goriščnico si spreminjamo
zorni kot zajema ter večamo ali manjšamo globinsko ostrino. Razmerje razpona med
najkrajšo in najdaljšo goriščno razdaljo imenujemo velikost zooma. Podatek f/2 pa
pomeni, da je goriščna razdalja dvakratnik premera odprtine zaslonke.
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Zaslonka je spremenljiva odprtina, locirana med lečami v samem objektivu.
Sestavlja jo 6 tankih lamel, razporejenih tako, da ima zaslonka obliko šestkotnika.
Mehanizem lamele krmili tako, da zaslonko večajo ali manjšajo. Bolj ko je zaslonka
odprta, več svetlobe lahko pade na film oz. tipalo in obratno. Vrednosti zaslonke nam
pomenijo faktor med premerom odprtine zaslonke in goriščno razdaljo (f). Manjša
vrednost zaslonke pomeni bolj odprto zaslonko (2.8), večja vrednost pa manj odprto
zaslonko (16). Nekateri objektivi imajo fiksno vrednost npr. 2.8, tu se zaslonke ne da
spreminjati.

2.5.3

Telekonverterji

S telekonverterjem (slika 24) povečamo goriščno razdaljo našega objektiva tako,
da ga pritrdimo na objektiv. Žal pa pri tem objektiv tudi izgubi del svetlobe. 2X konverter
bo pridobil iz 200 milimetrskega 400 mm objektiv, vendar pa bo tudi zmanjšal največjo
vrednost odprte zaslonke s f/2.8 na f/5.6. 1.4X konverter bo zato zadoščal, z 200 mm
nam bo pridobil 280 milimetrsko goriščno razdaljo, izgubili pa bomo samo en korak pri
zaslonki - s f/2.8 na f/4. [29]

2.5.4

Zunanje bliskavice

Bliskavice na daljinsko proženje (slika 25) – uporabne, ko smo daleč stran od
subjekta, ki ga želimo fotografirati, vendar ga želimo pravilno osvetliti. Bliskavico
nastavimo blizu subjekta, sami pa lahko od daleč fotografiramo in prožimo bliskavico.

2.5.5

Stojala

Pri športni fotografiji so stojala zelo zaželjena, še posebno monopodi (slika 26), ker
jih lažje premikamo naokrog, saj pri fotografiranju športa nikoli nismo povsem statični.

2.5.6

Torbe

Rabimo vsaj takšno torbo, kamor lahko spravimo fotoaparat in dva objektiva (slika
27). Velja pravilo: »Manj je več«. Ne smemo imeti preveč teže, saj nas bo prenašanje
preveč opreme upočasnilo. Pred dogodkom moramo dobro premisliti, koliko opreme
bomo potrebovali.

Slika 24: Telekonverterji [30]

Slika 25: Bliskavica [31]

Slika 26: Stojala [32]

Slika 27: Fotografska
torba za dva aparata [33]
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2.5.7

Pomnilniška kartica

Prva stvar, na katero moramo biti pozorni, je, da ima hitro zapisljivost (slika 28).
Ko namreč slikamo hiter šport, je pomembno, da ne čakamo fotoaparata, da shrani
posamezno sliko, temveč sprocesira dovolj hitro, da ne zamudimo kakega pomembnega
trenutka. Pri karticah je pomembna tudi kapaciteta le-te. Običajno je priporočljivo imeti
velikost vsaj 4GB, saj bomo fotografirali visoko resolucijske slike, te pa zavzamejo
veliko prostora. Profesionalni fotografi se poslužujejo več manjših kartic hkrati kot pa
ene večje iz praktičnega razloga. Pri fotografiranju nekega dogodka se namreč lahko
zgodi kakšna napaka na kartici, in če bi do tega prišlo, bi ostal brez vseh slik. Tako pa
jih vsaj del lahko ostane uporabnih. Ko so fotografije enkrat posnete na spominsko
kartico, je priporočljivo, da jih takoj, ko imamo priložnost, prenesemo na bolj stabilen
medij. Lahko je to računalniški trdi disk ali še bolje medij, namenjen arhiviranju. Najbolj
pogosti mediji za arhiviranje so seveda CD-ji in DVD-ji, na tržišču se tudi vse bolj
uveljavljajo BlueRay diski. Osebno priporočam zunanji trdi disk. Danes obstajajo na
tržišču že zunanji diski z velikostjo več TB. Treba je seveda upoštevati lastne potrebe,
najbolj pa so v uporabi od 500GB do 1TB velikosti. Za predstavo: 160GB velik disk
bi zadoščal za shranitev 133.000 digitalnih fotografij. Najbolje je fotografije arhivirati
na več različnih medijih, s čimer se zavarujemo pred izgubo slik v primeru, da en od
medijev odpove.

Slika 28: Pomnilniške kartice visokih hitrosti (32 GB) različnih proizvajalcev [34]

2.5.8

Čitalci kartic

Podatke s kartice lahko na drug medij (trdi disk, zunanji trdi disk in podobno)
prenesemo na več načinov. En način je s pomočjo USB kabla, ki ga povežemo s
fotoaparatom in računalnikom. Drug način pa je s čitalcem spominskih kartic, pri katerem
vstavimo kartico v čitalec, tega pa priklopimo na računalnik. Tako ne potrebujemo
fotoaparata pri prenosu fotografij.

Slika 29: Čitalec kartic [35]
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2.6

RAZLIČNE NASTAVITVE ČASA IN ZASLONKE

2.6.1

Čas zaklopa

Čas zaklopa pri športni fotografiji nastavimo glede na učinek, ki ga želimo doseči.
Ponavadi želimo zamrzniti dogajanje, takrat uporabimo izredno hitre čase zaklopa.
Lahko pa pustimo zaslonko odprto daljši čas in tako dobimo zamazan subjekt, ki nam
ponazarja hitrost gibanja. Samo gibanje pa lahko ponazorimo tudi tako, da je lahko
subjekt pri miru, mi pa premikamo fotoaparat. S tem prav tako dobimo na fotografiji
učinek gibanja. Posebna tehnika pri premikajočih se subjektih je panning oz. sledenje,
kjer izberemo malce daljši čas zaklopa, pri tem pa sledimo subjektu v smeri njegovega
gibanja. Učinek pri tem je oster subjekt ter zamegljeno ozadje. Več o tem v poglavju
2.7. Na splošno pa velja:
Kadar se subjekt giblje proti nam, lahko pustimo daljši čas, 1/250 s bo za take
primere zadoščala. Pa naj bo to motorist, ki se nam približuje, plavalec, ki plava proti
koncu bazena, konj teče proti ciljni črti ali pa tudi kolesar, ki se od nas oddaljuje.
Kadar pa se subjekt giblje mimo nas, naj si bo to od leve proti desni ali pa od
zgoraj navzdol, potrebujemo hitrejši čas. 1/500 s povečini zadošča, pomaga pa, da
si predhodno izostrimo na tisti točki, kjer vemo, da se bo zadrževal naš motiv ali
kjer bo potekala akcija. Primeri takih gibanj so skoki v vodo, skakanje s kolebnico,
pristajanje padalcev, fotografiranje vsega, kar se premika mimo nas. V kolikor želimo
zares zapolniti okvir z motivom ter popolnoma zamrzniti dogajanje, potem izberemo
čas 1/1000 s ali celo 1/2000 s. [36]

2.6.2

Zaslonka

Objektiv mora za športno fotografijo podpirati vsaj zaslonko f/4 ali f/5.6, še bolje pa
je kar f/2.8, saj so posnetki povečini pri športu posneti z maksimalno odprto zaslonko,
da subjekt pride bolj do izraza in dobimo bolj dramatičen posnetek.

2.6.3

ISO vrednost

Velja posebna previdnost pri ISO nastavitvah. Današnji fotoaparati omogočajo
izredno visoke vrednosti ISO, do 1600 ali celo 3200, vendar se pri uporabi visokih ISO
vrednosti pojavi šum (pri filmu je to zrnatost). Tega pa pri profesionalnih fotografijah ne
želimo imeti. Pri športni fotografiji velja, da so povečini športni dogodki dobro osvetljeni,
naj bodo to dvoranski športi, ki so večinoma pod močnimi reflektorji ali pa športi zunaj,
ki se večinoma dogajajo podnevi, zato uporabljamo ISO nastavitve od 100 (če nam to
omogoča naš fotoaparat) pa do maksimalno 400. Večje ISO vrednosti niso namenjene
zamrznjenim posnetkom, ampak fotografiranju pri slabih svetlobah in ponoči. Pri nižjih
ISO nastavitvah imamo lahko težavo z globinsko ostrino. Torej, ko želimo povečati
globinsko ostrino, enostavno povečamo ISO za eno ali dve stopnji. [36]
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2.6.4

Nastavitev beline (White Balance)

Vsako okolje ima svojo osvetlitev, zato je potrebno temu primerno nastaviti belino.
S funkcijo za nastavitev beline je barve mogoče prilagoditi tako, da so beli predmeti res
videti beli. Motive lahko osvetljujejo različni viri svetlobe, na primer dnevna svetloba,
Volframova žarnica in fluorescentna osvetlitev. Vsi ti viri svetlobe pa imajo drugačno
barvno temperaturo. Čeprav je z golim očesom težko opaziti razlike med barvo svetlobe
posameznih virov svetlobe, ima svetloba, ki jo ta telesa oddajajo, drugačne sence ali
barve. Sončna svetloba glede na uro dneva postane toplejša (bolj rdeča) ali hladnejša
(bolj modra). Zato se lahko zdi, da je barva svetlobe ob večerih drugačna od barve
svetlobe podnevi. Belino pri Nikonu d40 enostavno nastavimo tako, da tam, kjer bomo
fotografirali, vzamemo bel ali siv (18%) list papirja, lahko usmerimo tudi v kakšno drugo
belo stvar. V fotoaparatu izberemo možnost White Balance – Preset, nato kliknemo na
Izmeri, pri čemer nas program vpraša, ali želimo prepisati obstoječe podatke. Potrdimo
z Da in fotografiramo bel ali siv list. Postopek je končan

2.7

UPODABLJANJE GIBANJA

Poznamo različne tehnike, s katerimi lahko upodobimo gibanje. Kot sem omenila
že v poglavju 2.4.1, lahko tudi iz mirujočega subjekta prikažemo gibanje, če sami
premikamo fotoaparat ali zoomiramo istočasno ko pritisnemo sprožilec. V naslednjih
podpoglavjih so opisane posamezne tehnike ponazoritve gibanja.

2.7.1

Sledenje oz. panning

Panning je posebna tehnika, s katero sledimo subjektu, ki se premika vzporedno
z nami. Naj si bo to od leve proti desni in desne proti levi ali pa od zgoraj navzdol in
od spodaj navzgor. Ko npr. dobimo subjekt v objektiv, ko se pomika, ga skozi objektiv
zasledujem naprej in sprožamo posnetke. S tem dosežemo, da je subjekt relativno pri
miru, giba pa se ozadje. Pri tem uporabimo daljše čase zaklopa: 1/30, 1/15, 1/8 in 1/4
s. Pri tej tehniki moramo biti pozorni tudi na ozadje. Priporočljivo je, da je ozadje čim
bolj kontrastno glede na subjekt, ki ga zasledujemo. Bolj barvito in raznoliko bo ozadje,
boljši bo z subjekt pred njim. Če bi npr. uporabili to tehniko pri spremljanju kolesarja,
v ozadju pa siv zid, ne bo nobenega pretiranega učinka zaradi pomanjkanja barvnih
kontrastov. V kolikor pa bil ta isti zid polepljen s plakati oz. porisan z grafiti, pa že
dobimo krasen kontrast zamazanega ozadja z ostrim subjektom v ospredju. [36]
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Slika 30: Tehnika sledenja, primer 1 [37]

Slika 31: Tehnika sledenja, primer 2 [38]

2.7.2

Zoomiranje

Ena od tehnik, kako oživiti mirujoč objekt in ga navidezno spraviti v gibanje, je tudi
zoomiranje. Najbolje je, da pri tem uporabimo stojalo (tripod). Zaslonka naj bo bolj
zaprta zaradi globinske ostrine in časi daljši.

Slika 32: Tehnika zoomiranja [39]

2.7.3

Obračanje ali premikanje fotoaparata

Tehnika, s katero lahko prikažemo gibanje motiva, je tudi z obračanjem, vrtenjem
fotoaparata, medtem ko sprožimo posnetek. Potrebno je vaditi gibe, da osvojimo to
tehniko in z njo dobimo čudovite in nevsakdanje posnetke.
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2.8

KOMPOZICIJE

Medtem ko nam danes fotoaparati že skoraj sami izračunajo pravo osvetlitev, pa ga
ni aparata, ki bi nam določil, kam usmeriti objektiv, pod kakšnim kotom ter pod kakšnimi
svetlobnimi pogoji bo posnetek optimalen. V umetnosti zajema slike sta dve konstanti,
ki ju nobena tehnologija ne more nadomestiti in obe se da naučiti. Prva je umetnost,
kako zagledati posnetek (preden ga posnamemo) in druga je umetnost kompozicije.
Pri kompoziciji je predvsem stvar subjektivnega pogleda, kaj želimo prikazati. Naš
glavni subjekt je lahko majhen v primerjavi z ozadjem in naravo, ki ju poudarimo. Lahko
pa se odločimo in zapolnimo okvir od roba do roba z obrazi navijačev na nogometni
tekmi. Lahko se odločimo in pokleknemo ali pa slikamo z vrha stopnic ter spremenimo
perspektivo pogleda. Subjekt lahko prikažemo tudi vertikalno ali horizontalno, morda
pa tudi diagonalno. Vse je stvar naše odločitve, kako želimo širšim množicam prikazati
pogled na dogodek. Poleg vsega naštetega pa ne smemo pozabiti na karakteristiki vseh
uspešnih kompozicij: napetost in ravnovesje. Napetost med posameznimi elementi
privabi iz gledalca čustva. Ravnovesje pa ta čustva pomiri.

2.8.1

Zapolnitev okvirja

Prvo in najpomembnejše pravilo pri kompoziciji je zapolnitev okvirja. Pri fotografijah,
kjer želimo zamrzniti subjekt, to pravilo še kako velja. Posnetki z zamrznjenim gibanjem
so že po sami naravi »glasni« in čustveno nabiti. In bolj kot ti zamrznjeni gibajoči
subjekti zapolnijo okvir, »glasnejši« so in več pozornosti dobijo od gledalcev. In to je
naš namen. Če ima gibajoč subjekt okrog sebe preveč prostora, dobimo občutek, da
nekaj manjka. Slika ne učinkuje, zato naj bo osnovno pravilo - okvir naj bo čim bolj
zapolnjen s subjektom.

Slika 33: Serena Williams [40]

Slika 34: Veslač na divjih vodah
(Avtor: I. Rabič)
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2.8.2

Nakazana smer gibanja s praznim prostorom

To pravilo velja upoštevati tako pri izredno hitrih časih zaklopa kot tudi pri počasnejših.
Ko na posnetku želimo prikazati akcijo, pustimo subjektu »prostor za gibanje«. To
pomeni, da pustimo subjekt v prvih dveh tretjinah okvirja, ali bosta to levi ali desni, je
odvisno od smeri gibanja subjekta.

Slika 35: Zamah (Avtor: I. Rabič)

2.8.3

Pravilo tretjin

Pravila tretjin ne smemo zamenjevati z zlatim rezom. Gre za pravilo kompozicije,
ki so ga poznali že antični Grki. Temelji na psihološkem poznavanju možganov pri
odzivanju na izenačenost. Pri mnogih športih na primer ni dovoljen izenačen izid. To
velja za ameriški nogomet, košarko, bejzbol, tenis, golf. Igra se podaljšuje toliko časa,
da je znan zmagovalec. Razlog je povsem preprost. Gre za neodločenost, ta namreč
v človeških možganih vzbudi napetost. In dokler ni znan zmagovalec, se možgani ne
morejo sprostiti. To velja predvsem za večja (svetovna) prvenstva. Pri manjših ligah to
pravilo ne velja vedno. Enako je pri kompoziciji. Če oko gleda kompozicijo 50/50, se
možgani ne morejo odločiti, katera polovica slike je pomembnejša, nebo ali pokrajina.
Tako so že antični Grki postavili pravilo, da se kompozicijski okvir razdeli na tretjine,
tako horizontalno kot vertikalno. Horizont pa se postavi na zgornjo ali spodnjo tretjino.
Če je glavno dogajanje nad horizontom, potem postavimo horizont na spodnjo tretjino
in obratno. [36]
20

Slika 36: Nogomet [41]

2.8.4

Diagonale

Ideja o namernem obratu kamere v diagonalen položaj med fotografiranjem se je
prvič pojavila v modnih časopisih. Počasi se je nato razširila na pokrajinsko fotografijo.
Toda nikjer ni ta tehnika bolj učinkovita kot ravno pri akcijskih posnetkih gibajočih
subjektov. Vsaki akciji dodamo z diagonalno postavitvijo še več gibanja. Gre za iluzijo,
vendar deluje, saj optično pospeši gibanje subjekta.

Slika 37: Diagonala 1 (Avtor: I. Rabič)

Slika 38: Diagonala 2 (Avtor: I. Rabič)
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2.9

Največji izziv

Morda se nam sprva zdi, da bo za dosego izvrstnih posnetkov najtežje narediti prav
izostrene motive, saj so ti stalno v gibanju, vendar današnji fotoaparati z vsemi opcijami
od avtofokusa, do večkratnih zaporednih posnetkov ipd. vse to precej olajšajo. Tisto,
kar pa ostane izziv za vsakega fotografa, pa je zapolniti okvir, kar pa nima nič z izbiro
ISO vrednosti, časov zaklopa, zaslonke ipd. Preden pridemo do izvrstnega posnetka,
imamo ponavadi množico posnetkov z manjkajočimi okončinami, motiv, nekje na robu
okvirja, nikakor pa ni tam, kot smo si ga zamislili v naši kompoziciji, zato potrebujemo
prakso, veliko prakse. In samo tako se lahko povzpnemo na profesionalni vrh.

Slika 39: Robert Kranjec (Avtor: I. Rabič)

Slika 40: Fokus (Avtor: I. Rabič)
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2.10

OPREMA PROFESIONALNEGA ŠPORTNEGA FOTOGRAFA

Osnova vsake fotografije je kakovostna oprema. V podpoglavju je predstavljena
oprema, ki jo uporablja svetovno znani športni fotograf Mark Pain.

2.10.1 Športni fotograf Mark Pain

Slika 41: Mark Pain [42]

Mark Pain (slika 41) je večkrat nagrajeni športni fotograf z več kot 25-letnimi
izkušnjami na področju športne fotografije. Je na samem vrhu profesionalnih športnih
fotografov. Do sedaj je pokrival pomembnejše dogodke po svetu, od Olimpijskih iger
in Ryderjevega pokala v golfu do svetovnega prvenstva v nogometu in ragbiju ter
svetovnega prvenstva v atletiki. Mark skupaj s še petimi fotografi (vključno z Markom
Seymourjem in Rossom Haddinottom) zastopa Nikon UK kot njihov ambasador.
Poleg tega je Mark tudi glavni fotograf za tednik The Mail On Sunday in redno pokriva
Nogometno ligo prvakov za časopis vsak teden. Na sliki 42 je prikazan seznam opreme,
ki jo Mark uporablja tako pri lokalnih nogometnih tekmah kot svetovnih prvenstvih.

Slika 42: Markov seznam obvezne opreme: 1 - AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR, 2 - AF-S NIKKOR 400mm
f/2.8G ED VR, 3 - AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II, 4 - AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II, 5 - AF-S
NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 6 - AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, 7 - AF-S Telekonverter TC-20E III x 2, 8
- AF-S Telekonverter TC-14E II, 9 - Bliskavica SB-800, 10 - 3 x Pocket Wizard MultiMax daljinski upravljalniki, 11 Brezžični oddajnik WT-5, 12 - Nikon D4, 13 - Nikon D4, 14 - ThinkTank Pocket Rocket shranjevalnik za spominske
kartice, 15 - Pro 7b glava bliskavice, 16 - ProFoto Pro 7b prenosna baterija za bliskavico, 17 - Manfrotto 695
monopod iz ogljikovih vlaken, 18 - Krpa iz semiš usnja, 19 - AF Ribje oko-Nikkor 16mm f/2.8D [43]
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2.10.2 Markov top nasvet!
“Vsak športni fotograf potrebuje za osnovo zmogljiv TELEOBJEKTIV - nekaj, k čimer
se lahko vrača dan za dnem. Večina dobrih športnih fotografov, ki jih poznam, je začela s
300mm f/2.8 objektivom, saj je eden najbolj uporabniku prijaznih in hitrih teleobjektivov.
Bolj zahtevni fotografi preidejo nato na hitrejši 400mm f/2.8 objektiv, vendar je 300mm
še vedno najbolj vsestransko uporaben objektiv. Senzorji na fotoaparatih so že tako
izpopolnjeni, da predlagam nakup manjšega (in cenejšega) 300 mm z dodatnim 1.4x
konverterjem, ko je potrebna dodatna izostritev. Poleg tega bodite vedno pozorni, da
imate zmogljiv osnoven objektiv v svoji opremi. Digitalni zoom je super, vendar pa nič
ne more nadomestiti optičnega zooma in hitrosti osnovnega objektiva.” [43]

Slika 43: (Avtor: M. Pain) [44]

Slika 44: (Avtor: M. Pain) [44]

Slika 45: (Avtor: M. Pain) [44]
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EKSPERIMENTALNI DEL

Priprave na samo izvedbo dela so bile pri vseh prireditvah podobne. Izbrane športne
prireditve so se izvajale na prostem in predpriprave so potekale že dan prej. Priprava
opreme, pregled nastavitev na aparatu, priprava pomnilniških medijev, sončne kreme,
malice, preučitev posameznih športnih panog, napolnitev baterije fotoaparata, priprava
dodatne baterije v slučaju, da se nam prva izprazni pred zaključkom snemanja. Skratka,
predpriprave so izjemno pomembne, kajti, ko smo enkrat na prizorišču, imamo na ta
način lahko ves fokus skoncentriran na dogajanje na tekmi. V uvodu je omenjeno,
da je namen tega raziskovalnega dela spoznati in raziskati zakonitosti za izvedbo
profesionalnih posnetkov z uporabo srednje dragega zrcalno-refleksnega fotoaparata
Nikon D40. V rezultatih sledijo posnetki, ki so bili izbrani izmed množice narejenih
posnetkov na šestih različnih prireditvah.
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REZULTATI in razprava

4.1

KOLESARSKI MARATON FRANJA - LOKACIJA ŠK. LOKA

Pri fotografiranju prireditve, kjer je lokacija premična - kolesarji se pomikajo po dolgi
trasi Ljubljana - Vrhnika - Logatec - Godovič - Idrija - Cerkno - Kladje - Sovodenj Škofja Loka - Vodice - Tacen - Ljubljana, vsega skupaj 156 km, moramo biti tudi sami
premični. Dobro je menjati lokacije in spremljati kolesarje na njihovi poti. Fotografije so
nastale na vmesni lokaciji v Škofji Loki. Ker je to prireditev na prostem in so vremenske
razmere spremenljive, je potrebno ves čas prilagajati osvetlitve in čase zaklopa. Pri
fotografiranju ni bilo uporabljeno stojalo. Uporabila sem tehniko sledenja (vidno na
fotografiji 46 in 47, kjer je bil uporabljen objektiv 18-55mm) in temu primerno daljši
čas - 1/100 s. Fotografija 48 je nastala s teleobjektivom 55-200mm. Prav tako sem
uporabila nastavitev večkratnih zaporednih posnetkov (burst mode). Pri takem dogodku
so pomembne predvsem predpriprave, da si motive zamislimo že vnaprej, kaj želimo
ujeti v objektiv. Kajti hitro se nam lahko zgodi, da nam motivi uidejo s kompozicije, ko
kolesarji vozijo vzporedno mimo nas. Tehnika sledenja pri tem pride lepo do izraza.
Slika 46 - Kolesar: ISO 200, f/16.0, t 1/100s, 55 mm
Pri tem posnetku sem uporabila daljši čas zaklopa in tehniko sledenja. Ker je
ozadje dovolj kontrastno - kamnito obzidje, hiše, drevesa - dobimo krasen dramatičen
učinek kolesarja, ki je povsem izostren, kolesa pa so zaradi daljšega časa zaklopa
zamegljena, kar nam nakaže hitrost. V tem primeru kratek čas 1/1000 ali več ne pride
v poštev, saj bi s tem dogodek zamrznili in bi bila slika preveč statična. Pri kompoziciji
sem upoštevala tudi pravilo tretjin in prazen prostor na desni, ki dopušča prosto pot
gibanja naprej.
Slika 47 - Po klancu navzdol: ISO 200, f/18.0, t 1/100s, 55 mm
Tu gre za krasno kompozicijo, ki jo tvorijo kolesarji. S tehniko sledenja sem kljub
bolj zaprti zaslonki dosegla zameglitev ozadja in gledalcev s pomočjo daljšega časa
zaklopa in sledenju sprednjemu kolesarju. Ponovno prazen prostor na desni dopušča
prosto gibanje kolesarjev naprej.
Slika 48 - Zmagi naproti: ISO 200, f/11.0, t 1/200s, 200 mm
Čudovit posnetek, ki prikazuje množičnost tekmovalcev, ozadje dreves pa daje
kompoziciji sproščen značaj v nasprotju s športnim duhom tekmovalcev. Črnobela
različica ta kontrast zamegljenih dreves ter izostrenih tekmovalcev še poveča.
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Slika 46: Kolesar
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Slika 47: Po klancu navzdol
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Slika 48: Zmagi naproti

4.2

TENIS BESNICA

Fotografiranje tenisa ni tako enostavno, kot se sprva zdi. Igralci na igrišču neprestano
spreminjajo smeri gibanja, njihovo gibanje je eksplozivno in spreminja smeri levodesno ter naprej-nazaj. Osredotočiti se moramo na čimbolj odprto zaslonko, da pride
naš motiv najbolj do izraza. Vsi posnetki so bili narejeni s 55-200 mm teleobjektivom
in brez stojala. Ker je bila dnevna svetloba zelo močna, sem uporabila tudi sončno
zaslonko in ISO 200. Pri sliki 49 je kljub polno odprti zaslonki lepo viden tudi fotograf
na klopici, saj sta s tenisačem na podobni razdalji. Pri fotografiranju na igrišču moramo
biti vedno previdni, da ne motimo igre in da se lahko dovolj hitro umaknemo, če je
potrebno, da lahko igra nemoteno poteka. Zato pri takem fotografiranju odsvetujem
uporabo stojala, ker lahko ovira prosto gibanje in igro.
Slika 49 - Tenisač v zraku: ISO 200, f/5.6, t 1/640s, 145 mm
Na kompozicjiji tega posnetka so vidne diagonale, ki jih tvori igralec sam. Prav
tako je vidno pravilo tretjin. Črnobela kombinacija nam da krasen efekt kontrastov.
Uporabljen je kratek čas, ki lepo zamrzne igralca v zraku.
Slika 50 - Na lovu za žogico: ISO 200, f/5.6, t 1/640s, 200 mm
Nevsakdanja poza igralca, ki se steguje za žogico in senca, ki jo izriše opoldansko
sonce sta krasna elementa tega posnetka. Odprta zaslonka postavi igralca v
ospredje.
Slika 51 - Zamah: ISO 200, f/5.0, t 1/640s, 200 mm
Ta posnetek krasno prikaže pozo, ki jo zavzame igralec, preden udari teniško žogico.
Poza izgleda čisto nenaravna, komolec je skoraj izpahnjen in izraz na igralčevem
obrazu pove vse: sedaj te imam. Pri kompoziciji je vidno pravilo tretjin in uporaba
odprte zaslonke postavi igralca v ospredje, ozadje je nepomembno.
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Slika 49: Tenisač v zraku
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Slika 50: Na lovu za žogico

Slika 51: Zamah
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4.3

VESLAČI NA DIVJIH VODAH TACEN

Pri tem mednarodnem dogodku, ki je potekal na prekrasen sončen poletni dan,
so bili idealni pogoji za fotografijo. Osvetlitev je bila čudovita, zato so bili mogoči tudi
izjemno hitri časi zaklopa. Posnetki so narejeni z maksimalno odprto zaslonko z zoom
teleobjektivom 55-200 mm. Glede na to, da so brzice, po katerih vozijo tekmovalci,
čisto blizu gledalcev, ni bilo potrebnih nobenih posebnih akreditacij ali opreme, 200
mm objektiv je več kot zadoščal za čudovite posnetke. Uporabljala sem nastavitev
zaporednih posnetkov.
Slika 52 - Zagrizenost: ISO 200, f/5.6, t 1/1600s, 200 mm
Maksimalno odprta zaslonka in hiter čas zaklopa omogočata, da veslač stopi
popolnoma v ospredje, ozadje pa je zamegljeno. Njegov fokus na oviro na vodi pride
še bolj do izraza v črnobeli kombinaciji.
Slika 53 - Odločenost: ISO 200, f/5.6, t 1/2000s, 200 mm
Veslač med valovi tvori diagonalno kompozicijo s svojim trupom in veslom. Prav tako
je kompozicija postavljena v tretjine in prazen prostor na desni pusti veslaču prostor
za gibanje. Pri tem posnetku sem uporabila izredno hiter čas zaklopa, ki omogoča
zamrznitev veslača ter kapljic vode. Kljub zamrznitvi posnetka pa postavitev v tretjine
nakaže gibanje.
Slika 54 - Kapljice: ISO 200, f/5.6 t 1/1250s, 200 mm
Kompozicija tega posnetka prikazuje pravilo tretjin, prav tako pa veslačica z veslom
izriše diagonalo. Zaradi izredno hitrega časa zaklopa ponovno vidimo zamrznjene
kapljice, sama kompozicija pa nam nakaže smer gibanja.
Slika 55 - Borba z valovi: ISO 200, f/5.6, t 1/1600s, 200 mm
Podobno kot pri prejšnjih treh posnetkih je tudi tu uporabljen izredno hiter čas
zaklopa ter maksimalno odprta zaslonka. Ozadje je zamegljeno in veslač dramatično
izstopa. Kompozicija je ponovno diagonalna ter razdeljena na tretjine.
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Slika 52: Zagrizenost
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Slika 53: Odločenost

37

Slika 54: Kapljice
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Slika 55: Borba z valovi

4.4

KONJENIŠKA PRIREDITEV DAVČA

Čudovita prireditev, ki se je odvijala v Davči v Selški dolini. Tu sem zaradi izredno
bleščeče svetlobe na prizorišču morala uporabiti sončno zaslonko na objektivu. Konji
so preskakovali različne ovire. Moj cilj je bil ujeti konja v zraku. Zaslonko sem imela
ves čas bolj zaprto zaradi zelo močne svetlobe. Posnetki so slikani iz roke brez stativa.
Uporabila sem tehniko zaporednih posnetkov, pri sliki 56 pa tudi tehniko sledenja.
Ker je ozadje dovolj kontrastno, se lepo izrazi hitrost konja. Pri sliki 58 sem uporabila
tehniko predizostritve pri drugem tekmovalnem konju, potem pa sem sprožila posnetek
pri naslednjem. Posnetki so nastali z zoom teleobjektivom 55-200 mm in fotoaparatom
Nikon d40.
Slika 56 - Hitrost: ISO 200, f/18.0, t 1/40s, 70 mm
Za razliko od posnetkov na vodi je pri tem in ostalih dveh posnetkih uporabljen precej
daljši čas zaklopa. Na tem posnetku sem uporabila tehniko sledenja in nastavitev hitrih
zaporednih posnetkov. Zaradi kontrastnega ozadja, kjer prevladuje zelena barva, pride
bel konj z belim jahačem krasno do izraza. Kontrast daje dramatičen videz. Prazen
prostor na desni pušča tekmovalcu prostor za gibanje.
Slika 57 - Eleganca: ISO 200, f/11.0, t 1/60s, 135 mm
Ponovno sem uporabila dolg čas zaklopa, zaradi česar je sam konj izostren, njegove
noge, ki so v gibanju, pa so zamegljene. Uporabila sem tehniko sledenja.
Slika 58 - Preskok čez oviro: ISO 200, f/13.0, t 1/100s, 85 mm
Čudovito izostren tekmovalni konj v nasprotju z zamegljenim ozadjem je ponovno
rezultat sledenja konju, pri čemer sem predizostrila pri prejšnjem tekmovalcu. Vsi trije
posnetki so bili posneti v načinu prioritete časovnega zaklopa (S).
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Slika 56: Hitrost
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Slika 57: Eleganca
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Slika 58: Preskok čez oviro

4.5

PADALCI LESCE

Pri tem mednarodnem dogodku, ki je potekal na prekrasen sončen dan v Lescah, je
bilo čudovito delati posnetke. Svetloba je bila krasna za fotografiranje pri najmanjši ISO
vrednosti, ki jo premore fotoaparat Nikon d40 - ISO 200. Glede na to, da sem bila prvič
na taki prireditvi, sem se najprej seznanila s pravili, kje tekmovalci odskočijo iz letala,
kje imajo pristanek, da sem se lahko pripravila na kadre, ki jih želim ujeti. Posnetke
sem delala brez uporabe stojala. Presenetilo me je, kako izjemno težko je narediti
posnetek tekmovalca tik preden pristane na blazini. Vso pot namreč potuje po zraku
razmeroma počasi, ko ga zasledujemo skozi objektiv, ko je blizu, pa je kar naenkrat
že na tleh. Zato je v tistem trenutku, tik pred pristankom, potrebno uporabiti izredno
hitre čase. Lahko rečem,da mi je slika 61 najbolj pri srcu, ker zares ni enostavno ujeti
padalca tik preden se usede na blazino na tleh.
Slika 59 - Razmišljanje o pristanku: ISO 200, f/5.6, t 1/640s, 200 mm
Kompozicija tega posnetka je lepo razdeljena na tretjine, tekmovalec je v levi tretjini,
ozadje je zaradi maksimalno odprte zaslonke zamegljeno, motiv je lepo izostren. Na
njegovem izrazu je zaznati skrb, morda tudi razočaranje nad neuspelim pristankom.
Kontrast živih barv daje posnetku dramatičnost.
Slika 60 - V zraku: ISO 200, f/5.6, t 1/800s, 200 mm
Padalec je zaradi živih barv kombinezona v pravem nasprotju z zamegljenim
ozadjem. Ponovno je kompozicija razdeljena na tretjine. Tekmovalec se giba v desno
navzdol in prazen prostor to nakazuje. Uporabila sem hiter čas zaklopa in maksimalno
odprto zaslonko.
Slika 61 - Pristanek: ISO 200, f/4.8, t 1/1000s, 100 mm
Kot omenjeno zgoraj, sem pri tem posnetku uporabila še hitrejši čas zaklopa, kot pri
ostalih dveh. Trenutek, tik preden padalec pristane na blazini, je izjemno težko uloviti.
Najprej sem poizkušala ujeti trenutek s sledenjem padalca, vendar to ni najboljše
izpadlo. Zato je bilo potrebno uporabiti tehniko predizostrenja na drugem tekmovalcu.
Glede na to, da so tekmovalci pristajali na približno istem mestu, sem pri predhodnjem
tekmovalcu zaklenila izostritev in počakala na tega, ki ga vidimo na sliki 61. In obneslo
se je.
Slika 62 - Umik padala: ISO 200, f/5.3, t 1/500s, 165 mm
Ženska tekmovalka na tej sliki je lepo izostrena in njen kombinezon in padalo sta v
lepem kontrastu s travo in gledalci v ozadju. Po uspešnem pristanku na tleh je čas za
pospravljanje padala. Kompozicija na sliki je razdeljena na tretjine po vertikali. Ozadje je
zamegljeno zaradi odprte zaslonke. Čas zaklopa je tu daljši, saj ni nobenega gibanja.
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Slika 59: Razmišljanje o pristanku
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Slika 60: V zraku

Slika 61: Pristanek
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Slika 62: Umik padala
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4.6

SMUČARSKI SKOKI PLANICA

Taka množična prireditev, kot so planiški skoki, zahteva vrsto predpriprav, v kolikor
želimo izvesti profesionalne posnetke. Če imamo možnost dobiti akreditacijo za vstop
na prostor za novinarje, toliko bolje. Kajti tam smo veliko bližje skakalcem in lahko
fotografiramo tudi z vrha skakalnice. Drugače pa se moramo zadovoljiti s stojišči in
sedišči pod skakalnico. Prvo pravilo takega dogodka je - na prizorišče je potrebno priti
dovolj zgodaj. To nam da začetno prednost, da si razgledamo prizorišče in najdemo
najboljšo pozicijo za naše posnetke. Gibanje je namreč med tekmo zelo otežkočeno
zaradi množice gledalcev, najlažje pa je zamenjati položaj med prvo in drugo serijo
skokov.
Svetlobni pogoji so bili v mojem primeru slabši, zato sem bila ves čas pozorna na
nastavljeno ISO vrednost. Slika 63 je bila posneta z ISO 400, ostale pa z ISO 200.
Kot sem že prej omenila, moramo biti pri ISO vrednostih zelo previdni, da ne izgubimo
preveč pri kakovosti posnetkov. Pravilo je, da je maksimalen ISO do 400 in nikakor
več. Na takem dogodku pride do izraza oprema, predvsem objektivi. Tu potrebujemo
vsaj 300 mm objektiv, še bolje pa 400 mm. Lahko si pomagamo tudi s telekonverterjem
1.4, ki nam iz 300 milimetrskega objektiva naredi 420 milimetrski. Sama sem uporabila
pri teh posnetkih 200 mm objektiv, saj sem omenila že na začetku diplomskega dela,
da močnejši objektivi rangirajo kar visoko tudi po ceni. Izkazalo se je, da kar nekaj
kadrov ni bilo mogoče posneti, ker je bilo 200 mm enostavno premalo. Pri nobenem
drugem športu ni bilo opaziti tega, tu pa se je pokazalo tisto, o čemer pravi profesionalni
fotografi vedo veliko povedati - oprema je ZELO pomemben dejavnik pri fotografiranju
športa.
Slika 63 - 240-metrski prisanek: ISO 400, f/5.6, t 1/1600s, 200 mm
Diagonalna kompozicija na tem posnetku in v ozadju dolžine pristanka, ki so posnete
v naravnest idealnem trenutku. Skakalec ravno polaga smučke na tla, sprednja konca
smučk sta še v zraku. Slika je posneta z izjemno hitrim časom zaklopa in pri maksimalno
odprti zaslonki. ISO vrednost je pri tem posnetku višja, ker je bilo oblačno vreme.
Slika 64 - Občinstvo napeto spremlja: ISO 200, f/5.0, t 1/1600s, 135 mm
Kompozicija pri tem posnetku je lepo razdeljena na tretjine. Ker je bilo posneto iz
občinstva, so vidni tudi zamegljeni gledalci, tekmovalec pa je lepo izostren in v krasni
pozi.
Slika 65 - Robert Kranjec: ISO 200, f/5.6, t 1/640s, 200 mm
Robert Kranjec je na tem tekmovanju dosegel drugo mesto (prvi je bil normalno
Peter Prevc). Odličen trenutek, ko se je še peljal po smučkah in videl, da je srebrna
medalja njegova. Drža nakazuje zmagoslavje, ki ga doživlja pri sebi. Posneto s
sledenjem motiva pri maksimalno odprti zaslonki.
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Slika 63: 240-metrski pristanek
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Slika 64: Občinstvo napeto spremlja
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Slika 65: Robert Kranjec

5

Zaključek

V diplomski nalogi sem preverila vso teorijo in prišla do večih zaključkov. Prvo,
kompozicije so pri samem učinku posnetkov izjemno pomembne. V športni fotografiji
iščemo dramo, čustva, napetost. Vse to lahko zajamemo v posnetek, če okvir čimbolj
zapolnimo z motivom, poleg tega iščimo izraze na obrazih čim bolj od blizu. Da
nakažemo gibanje, se moramo odločiti ali bo posnetek povsem zamrznjen in bomo s
samo kompozicijo nakazali smer gibanja, ali pa zameglimo ozadje in se osredotočimo
na tekmovalca s tehniko sledenja, da pride hitrost še bolj do izraza.
Naslednje ugotovitve se tičejo same opreme. Res velja pravilo, da pri športni
fotografiji ne smemo gledati na ceno. Dražja je oprema, bolj je zmogljiva in lažje nam
bo delati posnetke v ključnih trenutkih. Pri fotoaparatu, ki sem ga uporabljala pri izdelavi
diplomske naloge, je zmogljivost zaporednih posnetkov samo 2,5/sekundo. To je
skoraj premalo. Kadar se dogodki odvijajo hitro, rabimo pri sledenju hitrejše zaporedne
posnetke, vsaj 6 ali 8 posnetkov na sekundo. Čeprav se tudi z manj da narediti lepe
posnetke, če se pravilno lotimo in premislimo, kakšen motiv želimo ujeti v objektiv.
Vendar, ko enkrat fotografiramo za prave naročnike, potrebujemo vsa razpoložljiva
sredstva in najboljšo opremo, ki si jo lahko privoščimo. Tako imamo večjo možnost
uspešnih posnetkov v ključnih trenutkih. Druga stvar pri sami opremi je objektiv. Pri
izdelavi tega dela sem zaključila, da načeloma za manjše športne dogodke zadošča
zoom objektiv nekje do 200 mm. Kar pa se tiče večjih prireditev, kjer so tekmovalci
bolj oddaljeni, nujno rabimo 300 mm objektiv ali pa vsaj 1.4x telekonverter. Do tega
zaključka sem prišla na prireditvi v smučarskih skokih v Planici. Drugače pa se marsikaj
da narediti tudi z 200 mm objektivom.
Predpriprave so naslednja pomembna stvar. Če se na dogodek dobro pripravimo
že prej, pridemo na prireditev dovolj zgodaj, si pregledamo lokacije, kjer bomo dovolj
blizu tekmovalcem, smo naredili že 3/4 našega dela. Potem, ko smo vse to pregledali,
pa se lahko mirno fokusiramo na samo tekmo in na naše posnetke.
Nastavitve si moramo prav tako prilagoditi že pred dogodkom. Manjše spremembe
lahko delamo kasneje med samo tekmo, vendar osnove moramo narediti že prej. In
sicer si nastavimo način, v katerem bomo fotografirali (prednost časovnega zaklopa
ali prednost zaslonke), ISO vrednost, nastavimo si tudi najboljšo kakovost slik, vendar
ne RAW, ampak najkakovostnejši JPEG, kar jih naš aparat omogoča. RAW namreč
porabi preveč procesiranja, to pa si ne moremo privoščiti med tekmo, kjer so časi
izjemno pomembni.
Tudi poznavanje športa ni zanemarljivo. Pripraviti se moramo na to, kje se tekmovalci
gibljejo, predvidevati moramo ključne trenutke že vnaprej, preden se sploh zgodijo.
Nenazadnje pa moramo paziti tudi, da imamo s sabo dober pomnilniški medij v
rezervi.
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Skozi samo diplomsko delo sem ugotovila, da je fotografiranje športa dejansko
izjemno zahtevno, da pa si s samimi predpripravami in dobro opremo lahko delo
precej olajšamo in tako lahko na sami tekmi uživamo med sledenjem naših motivov,
igralcev, tekmovalcev. Vsekakor pa je bolj kot sama oprema pomebno, kako znamo z
njo rokovati. Brez poznavanja opreme nam tudi najbolj vrhunski fotoaparat in najbolj
vrhunski teleobjektiv ne moreta prinesti dobrih posnetkov.
Za konec pa še ena misel: »Vztrajnost lahko spremeni poraz v izjemen dosežek«
										
Marv Levy [45]
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