Zasedání VK SPČR 2/2019
Lachtan Brno, 5. a 6. dubna
Dubnové zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů ČR (dále VK) se uskutečnilo
za účasti J. J. Čermáka, J. Hovorky, P. Hrušky, L. Šefce, J. Holopírka, A. Růžičky a
V. Vrbovského.
Rekapitulace výcvikových akcí SPČR
- Školení z teorie v rozsahu CMAS P3: Proběhlo dle plánu 15. – 17. 2. na Lachtanu
Brno za účasti 13 posluchačů, vedoucí V. Vrbovský, lektoři J. Holopírek, A. Růžička, V.
Vrbovský.
- Školení z metodiky vedení výcviku: Proběhlo dle plánu 9. – 10. 3. na Barboře a
bazénu v Litvínově za účasti 7 zájemců o instruktorskou kvalifikaci, vedoucí M. Nachtigal,
lektoři M. Nachtigal, V. Vrbovský.
- Workshop k vedení výcviku: Proběhl dle plánu 23. – 24. 3. na Barboře a bazénu
v Litvínově za účasti 4 zájemců o instruktorskou kvalifikaci, vedoucí M. Nachtigal, lektoři
J. Hovorka, M. Nachtigal.
Informace z technického výboru (TC) CMAS
- E-learning pro CMAS P1: Předpoklad nahrazení dosavadního způsobu teoretické
výuky na tuto kvalifikaci; kompletní kurzy v angličtině a ve španělštině by měly být
k dispozici již v tomto roce.
- Databáze CMAS: Byly vytvořeny a předány potřebné podklady k realizaci centrální
databáze; předpokládaná výše poplatku zájemce za zařazení do této databáze je 10 €.
- Crossover instruktorů SCR/CCR: Připravují se možnosti pro crossover instruktorů
potápění s rebreathery z jakýchkoli výcvikových systémů; podmínkou je certifikování
absolventů výcviku kvalifikací a kartou CMAS.
Náměty ze Semináře instruktorů SPČR 2018
Při dalším řešení námětů ze strany instruktorského sboru, které byly prezentovány na
minulém semináři instruktorů, se VK zabývala problematikou vzorového nouzového plánu
dle požadavku platných technických norem. K předloženému základnímu návrhu nyní
probíhají připomínky, vytvořený finální dokument bude umístěn na webu cmas.cz.
Objednávání kvalifikačních karet
Přes četná a důrazná upozornění ze strany VK i sekretariátu na potřebu přesného
dodržování stanoveného postupu při objednávání kvalifikačních karet přetrvávají i nadále
v této oblasti nedostatky. Vzhledem k tomu připravuje VK souhrnný instrukční materiál,
který po dokončení bude rozeslán všem členům instruktorského sboru SPČR.
Příští zasedání VK je plánováno na 7. a 8. června 2019.
Vladimír Vrbovský
předseda výcvikové komise SPČR

