Ze zasedání VK SPČR 4/2013
Zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů České republiky proběhlo 13. a 14.
září na základně Lachtanu Brno. Absolvovali je J. J. Čermák, J. Hovorka, M. Nachtigal, J. Holopírek, J. Jahns, I. Kratochvíl a F. Petr. Na svém zářijovém zasedání se
výcviková komise věnovala mimo jiné těmto tématům:

 Příprava Školení instruktorů SPČR ve Svobodných Heřmanicích

Lektory tohoto školení, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října, budou V. Vrbovský,
A. Růžička, I. Kratochvíl a J. Jahns, který je zároveň vedoucím akce. K náplni školení
patří rovněž závěrečná část diskuze k doporučeným způsobům uspořádání dýchací
techniky a k řešení krizových situací spojených jednak s potřebou sdílení zdroje dýchacího média, jednak s vynesením spolupotápěče z hloubky kompenzátorem vztlaku.

 Příprava Semináře instruktorů SPČR 2013

Seminář proběhne 30. listopadu a 1. prosince v Horním Bradle. Pro odborný program
výcviková komise zajišťuje přednášky řady zkušených lektorů na zajímavá témata:
Sidemouint potápění; Vrakové potápění; Dekompresní počítače; Dekompresní počítač Freedom; První pomoc; Vysokohorské potápění; Poranění mořskými živočichy;
Hloubkové a saturační potápění a jeho zdravotní komplikace; Účinnost katetrizačního
uzávěru PFO.
Stejně jako vloni hradí SČP a SPMS účastníkům ubytování ze soboty na neděli a občerstvení; stravu si platí účastníci individuálně. Pozvánky na seminář budou jako obvykle rozeslány všem instruktorům SPČR e-mailem.

 Publikace Přístrojové potápění.

Další vydání odborných textů pro potápěčský výcvik Přístrojové potápění je připraveno k tisku. Způsob distribuce dohodne Vedení SPČR.

 Metodické pokyny výcvikové komise

Pro usnadnění orientace v dokumentech upravujících potápěčský výcvik v SPČR připravuje výcviková komise souhrn aktuálně platných metodických pokynů VK, vydaných
od roku 2006. Zveřejnění uvedeného dokumentu na těchto webových stránkách
předpokládáme do konce září.

 Specializační kurzy

V nejbližší budoucnosti se výcviková komise bude věnovat přípravě směrnic, osnov
a dalších materiálů ke specializačním kurzům Potápění se skútrem, Vrakové potápění,
Vysokohorské potápění a Sidemount potápění, které poté předloží prezidiím zemských
svazů SPČR ke schválení.
Vladimír VRBOVSKÝ
předseda výcvikové komise SPČR
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