Zasedání VK SPČR 1/2017
Lachtan Brno, 27. a 28. ledna
Prvního zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů ČR ( dále VK) na břehu
zamrzlé Brněnské přehrady se zúčastnili M. Haták, J. Hovorka, P. Hruška, M.
Nachtigal, L. Šefc, J. Zetek, J. Holopírek, J. Jahns, I. Kratochvíl, A. Růžička a V.
Vrbovský. Na tomto zasedání VK bylo mj. projednáno:
Změny ve složení VK: Na členství ve VK koncem minulého roku rezignoval D.
Vondrášek z důvodu permanentního zaneprázdnění jinými aktivitami. Novým členem VK,
nominovaným SČP, se stal J. Zetek.
Obnovení akreditace u MŠMT: Stávající akreditace Instruktor sportovního potápění u
MŠMT platí do 20. 3. 2017 a je nutno podat žádost o akreditaci pro celý SPČR na další
období. Jednáním v dané záležitost VK pověřila M. Hatáka.
Nové dekompresní tabulky: VK rozhodla o nahrazení stávajících (Bühlmannových)
dekompresních tabulek jako oficiálního dekompresního předpisu SPČR jednoduššími
postupy a tabulkami na bázi tabulek NOAA; předpokládané zavedení od 1. 1. 2018. Tyto
postupy a tabulky budou prezentovány na letošních školeních instruktorů a v
dostatečném předstihu také na webu cmas.cz.
Zkušební testy: VK pracuje na inovaci sborníku testů z teorie. Připraveny, schváleny a
publikovány jsou již testové otázky z témat BS a VS, které bylo nutné vydat v předstihu,
poněvadž 1. 1. 2016 nabyly účinnosti aktuální bezpečnostní a výcvikové směrnice. V
současnosti probíhá připomínkové řízení v rámci VK k vypracovaným souborům otázek z
témat FY, PV a NN.
Žádosti o instruktorské kvalifikační karty: Na základě upozornění ze strany
sekretariátu VK připomíná, že 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 zodpovídají
organizátoři konkrétních zkoušek a školení.
Volné potápění v Chorvatsku: Ve věci zjištění možností a podmínek volného potápění
ze břehu v Chorvatsku (námět z instruktorské e-konference) se rozhodl angažovat
prezident SČP, který se s příslušným dotazem obrátí na oba chorvatské potápěčské
svazy.
Vladimír Vrbovský, předseda výcvikové komise SPČR

