Zasedání VK SPČR 3/2017
Strážnice, 9. a 10. června
Červnové zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů ČR (dále VK) se uskutečnilo
za účasti J. J. Čermáka, J. Hovorky, P. Hrušky, M. Nachtigala, L. Šefce, J.
Holopírka, J. Jahnse, I. Kratochvíla, A. Růžičky a V. Vrbovského. Na tomto zasedání
VK bylo mj. projednáno:
Výcvikové akce SPČR dle ročního kalendáře (květen a červen 2017):
- Školení instruktorů SPČR pořádané SČP se uskutečnilo za účasti 22 instruktorů ve
dnech 12. - 14. května na Barboře pod vedením lektorů J. J. Čermáka, M. Hatáka a J.
Zetka.
- Zkoušky na instruktorské kvalifikace CMAS I1 a CMAS I2 proběhly 2. - 4. června na
Barboře. Zkušební komise ve složení L. Šefc (předseda), J. Hovorka a J. J. Čermák
přijala ke zkouškám 6 uchazečů, z nichž polovina nezvládla úvodní písemnou část
zkoušek (zkušební testy a/nebo dk příklady). Kvalifikaci CMAS I2 získali I. Horák a P.
Tuček, kvalifikaci CMAS I1 T. Fanderlik. V případě potřeby lze uvažovat o vypsání
podzimního termínu zkoušek pro další uchazeče.
Potápěčské průkazy: VK schválila finální návrh aktualizovaného průkazu; v době
uveřejnění tohoto příspěvku již probíhá příprava tisku. Byla zachována dosavadní
koncepce, kdy je součástí průkazu deníková část. Oddělený deník pro zaznamenávání
dalších ponorů bude řešen v další fázi.
Zkušební testy: V rámci inovace sborníku testů z teorie zbývá dořešit a zpracovat
poslední téma, kterým je Plavidlo.
Dekompresní tabulky:
J. Hovorka představil finální podobu nových svazových
dekompresních tabulek včetně plastové verze pro praktické použití a zalaminované verze
pro výuku. Výše uvedené je součástí kompletního materiálu včetně manuálu a dalších
souborů. Členové VK mají nyní možnost vyjádřit event. poslední připomínky; kompletní
materiál obdrží instruktoři e-mailem v průběhu IV. čtvrtletí 2017. Těmto dekompresním
tabulkám a postupům bude rovněž věnována prezentace na semináři instruktorů ve
dnech 25.a 26. listopadu.
Žádosti o instruktorské kvalifikační karty: Veškeré žádosti o instruktorské kvalifikační
karty včetně specializačních musí být realizovány cestou oficiální objednávky; samotné
zápisy ze zkoušek, školení instruktorů či jiných akcí nejsou pro účely vystavování
instruktorských kvalifikačních karet dostačující. Za splnění uvedeného požadavku
odpovídají organizátoři konkrétních zkoušek a školení.
Příští zasedání VK je plánováno na 22. a 23. září v Brně.
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předseda výcvikové komise SPČR

