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VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE
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SIDEMOUNT POTÁPĚNÍ
Schváleno zemskými prezidii SPČR
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SIDEMOUNT POTÁPĚNÍ - VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE
Doplněk Výcvikových směrnic SPČR 2006 pro specializační kurz SPČR Sidemount potápění.

1.

Všeobecná ustanovení:

1.1. Výstrojí pro kurz Sidemount potápění se kromě standardních požadavků rozumí
kompenzátor vztlaku vhodný pro sidemount potápění, lahve nastrojené pro
upevnění na boku a plicní automatiky umožňující správné vedení hadic.
1.2. Výstupem získané kvalifikace je záznam do průkazu potápěče, případně
kvalifikační karta.
2.

Sidemount potápěč SPČR (Sidemount Diver, SMD)

Charakteristika:
Potápěč schopný bezpečného potápění s boční konfigurací (sidemount), tj. jednou nebo
více lahvemi upevněnými na boku potápěče a správným uspořádáním veškeré výstroje.
Oprávnění:
1.

Potápět se s boční konfigurací do hloubek odpovídajících jeho potápěčské
kvalifikaci.

Vstupní požadavky:
1.
2.

Minimální věk 15 let.
Uchazeč musí být držitelem alespoň kvalifikačního stupně CMAS P* (nebo
ekvivalentního) s celkovým počtem nejméně 20 zapsaných ponorů.

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:
Vědomosti: Uchazeč musí mít vědomosti v plném rozsahu stupně CMAS P* doplněné
o hlubší znalosti
•
konfigurace sidemount výstroje,
•
plánování využití dýchacích médií (gas management),
•
plánování ponorů,
•
nouzové postupy při potápění s boční konfigurací.
Dovednosti: Kromě dovedností vyžadovaných pro kvalifikační stupeň CMAS P* musí
být uchazeč schopen
•
správně používat výstroj pro potápění s boční konfigurací,
•
vyřešit krizové situace při potápění s boční konfigurací,
Povinné úkony. Uchazeč musí správně předvést:
1. Sestavení výstroje pro potápění s boční konfigurací.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oblékání sidemount výstroje.
Vstup do mělké a hluboké vody.
Řídit svůj vztlak a polohu v klidu, při plavání a na hladině.
Pohyb ve vodě (změna polohy, techniky kopů).
Zanořování pod vodu a kontrolované výstupy na hladinu.
Střídání plicních automatik.
Odpojení a připnutí lahví ve vodě.
Potápění pouze s 1 lahví na boku.
Výstup z vody s lahvemi a bez lahví.
Sdílení dýchacího média s partnerem.
Vynesení partnera na hladinu a jeho tažení po hladině na vzdálenost 25 m.
Všechny úkony předvede uchazeč ve volné vodě.

Výcvik osobně vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň CMAS SMD uděluje
instruktor s licencí minimálně CMAS I* s kvalifikací CMAS SMD.
Povinné úkony pod vodou musí uchazeč absolvovat pod přímým dohledem
instruktora CMAS I* s kvalifikací Sidemount potápěč.
Přípustný počet cvičenců při těchto ponorech je nejvýše dva na jednoho
instruktora.
Kurz zahrnuje 2 ponory v chráněném vodním prostoru a 2 ponory ve volné vodě.
Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných
zkouškách písemně nebo ústně.
Kvalifikace CMAS/SPČR SMD je potvrzena Průkazu potápěče, případně
přidělením příslušné plastové karty CMAS/SPČR (CMAS SMD).
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