Zasedání VK SPČR 1/2018
Lachtan Brno, 26. a 27. ledna
První letošní zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů ČR (dále VK) se
uskutečnilo za účasti J. J. Čermáka, M. Hatáka, J. Hovorky, P. Hrušky, M.
Nachtigala, J. Holopírka, J. Jahnse, I. Kratochvíla, A. Růžičky a V. Vrbovského.
Změna termínu instruktorských zkoušek. Upozorňujeme zájemce o získání kvalifikace
CMAS I1 a CMAS I2 na přesun termínu zkoušek. Z důvodu obsazenosti výcvikového
střediska Barbora v době původně plánovaného konání akce (1. - 3. 6.) jsou tyto zkoušky
přeloženy na 25. - 27. květen.
Projekt přípravy zájemců o instruktorskou kvalifikaci. VK připravuje návrh projektu
komplexní přípravy zájemců o instruktorskou kvalifikaci. Jedná se o intenzivní týdenní
program zahrnující školení z potápěčské teorie včetně prostoru pro konzultace dle potřeb
účastníků, školení z metodiky vedení výcviku, workshopu k vedení výcviku a zakončený
zkouškami na CMAS I1 a CMAS I2. V případě zájmu ze strany potápěčské obce SPČR je
předpoklad zařazení tohoto projektu do nabídky výcvikových akcí v roce 2019.
Pověření k prodlužování doby platnosti instruktorských oprávnění. V souladu s čl.
5.1.8 platných VS SPČR pověřuje VK k prodlužování doby platnosti instruktorských
kvalifikačních stupňů na základě splnění předepsaných podmínek J. J. Čermáka, M.
Hatáka, J. Hovorku a L. Šefce za SČP a J. Jahnse, I. Kratochvíla, A. Růžičku a V.
Vrbovského za SPMS.
Potápěčský deník. Po úspěšné aktualizaci potápěčského průkazu s integrovanou
deníkovou částí přistoupila VK k přípravě vydání samostatného potápěčského deníku
určeného uživatelům, kteří vyčerpají kapacitu deníkové části průkazu.
Standard pro potápění tělesně postižených. V loňském roce připravila VK výcvikové
směrnice pro potápění tělesně postižených, které byly prezidii SČP a SPMS schváleny ke
dni 8. 12. 2017 s účinností od 1. 1. 2018.
Výcvik s CCR Liberty. Po prostudování příslušné dokumentace k výcviku s CCR Liberty
potvrdila VK shodu s požadavky CMAS a pokračuje v jednání o implementaci tohoto
segmentu technického potápění do výcvikového systému CMAS/SPČR.
Příští zasedání VK je plánováno na 6. a 7. dubna 2018.
Vladimír Vrbovský
předseda výcvikové komise SPČR

