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2.A.5 Szabvány

CMAS Egy Csillagos Búvár Képzési Program
1.

Az oktatási program célja

1.1. A képzési program célja az, hogy megismertesse a sport szabadidős búvárkodás alapjait az új belépőkkel,
amely lehetővé teszik számukra, hogy biztonságos módon vállalkozzanak dekompressziós megálló nélküli
merülések végrehajtására, legfeljebb mélysége 20 (húsz) méteres mélységbe, a merülések során a levegő
használva légzőgázként.

2.

Besorolás

2.1. A CMAS Egy Csillagos Búvár Képzési Program, belépő szintű sportbúvár képzési program.

3.

Oktatóra és segítőjére vonatkozó előírások

3.1. A CMAS Egy Csillagos Képzési programot olyan CMAS Oktató tarthatja, aki legalább CMAS Egy Csillagos
Búvároktató minősítéssel rendelkezik és megfelel az 1. Fejezet 2.1.20. Pontjában szereplő követelményeknek.
3.2. A CMAS Egy Csillagos Oktató segítője olyan CMAS Merülésvezető lehet, aki teljesíti az 1. Fejezet 2.1.21.
Pontjában meghatározott követelményeket.

4.

A CMAS Egy Csillagos Búvár képzettségi szintje

4.1. A CMAS Egy Csillagos Búvárt olyan módon kell felkészíteni, hogy a CMAS oktató értékelése során
bizonyítsa, elegendő gyakorlati tudással és tapasztalattal rendelkezik a levegős felszerelés használatára;
búvárszolgáltatások igénybevételére. Képesnek kell lennie megtervezni és végrehajtani olyan nyíltvízi
merüléseket, amelyek nem igényelnek kötelező dekompressziós megállókat. Képesnek kell lennie merülni
CMAS Oktató vagy CMAS Merülésvezető felügyelete nélkül más legalább azonos minősítési szintű, megfelelően
felszerelt búvár társaságában, feltéve, hogy a búvár tevékenység, a merülési körülmények és búvármerülés
területe hasonló, azonos vagy jobb, mint ahol a végzettségüket megszerezték.
4.2. A CMAS Egy Csillagos Búvár a következő feltételek betartásával merülhet:
4.2.1. Légzőgázként levegőt használva merüljön;
4.2.2. Dekompressziós megálló nélküli merüléseket merüljön;
4.2.3. Nappali órákban merüljön;
4.2.4. Olyan környezetben merüljön ahol a vízfelszín közvetlenül függőleges elérése lehetséges;
4.2.5. Csak abban az esetben merülhet, ha a felszínen megfelelő támogatás áll rendelkezésre; és
4.2.6. A merülés körülményei megegyeznek vagy jobbak, mint azok a körülmények ahol a képzettségét
megszerezte.
4.3 Ha megkapta az előírt szükséges képzését, más hasonló képzettségi szintű búvárokkal a merülés előírt
legnagyobb mélysége húsz (20) méter lehet.

5.

A képzési programon való részvétel feltételei

5.1 A CMAS Egy Csillagos Búvár Képzési Programon való részvételhez a résztvevőnek meg kell felelnie a
következő feltételeknek:
5.1.1 Betöltött tizennegyedik (14) életév, felső korhatár nincs;
5.1.2 Egyértelműen bizonyítsa a CMAS Oktató előtt az alapvető vízi jártasságát a CMAS Szövetség vagy CDC
által előírt fizikai képességekből és vízi jártassági ismeretekből;
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5.1.3 Mielőtt a vízi tevékenységeket megkezdené, érvényes orvosi igazolást/nyilatkozatot mutat be a CMAS
Szövetség előírásainak megfelelően, és
5.1.4 Aláírja a CMAS Szövetség által előírt, megfelelő formanyomtatványokat, és ezáltal kijelenti, hogy
megértette és elfogadja a légzőkészülékes búvárkodással járó kockázatokat. Kiskorúak esetében a szülőnek
vagy a törvényes képviselőnek is alá kell írnia a megfelelő dokumentumokat.

6.

A minősítés megszerzésének feltételei

6.1 A tanulónak a CMAS Egy Csillagos Búvár minősítés megszerzéséhez a következőket kell teljesítenie:
6.1.1 Meg kell felelnie a jelen szabvány 5. pontjában megadott részvételi feltételeknek;
6.1.2 Meg kell felelnie a jelen szabvány 10.1 pontjában megadott, az elméleti értékelésre vonatkozó
előírásoknak; és
6.1.3 Meg kell felelnie a jelen szabvány 10.2 pontjában megadott, a gyakorlati képességfelmérésre vonatkozó
előírásoknak; és
6.1.4 Sikeresen kell végrehajtania öt (5) nyílt vízi gyakorló merülést, öt (5) és húsz (20) méter
közötti mélységben, a merülések víz alatti időtartama legalább tizenöt (15) percnek kell lennie. A
merülések kiértékelésének (vizsga) jelen Szabvány 10.3 Pontjának megfelelően kell elvégezni.

7.

Az elméleti tudásra és a gyakorlati készségekre vonatkozó követelmények

7.1 A résztvevőknek a 3. Fejezet 3.5 jelű Képzési Programban megadottak szerinti elméleti és
gyakorlati oktatásban kell részesülniük.

8. Az elméleti képzés előírásai
8.1 A CMAS oktatónak az 1. Fejezet (CMAS Nemzetközi Búvár Képzési Szabványok és Eljárások Kézikönyv) 4.5
pontjában megadott előírásoknak megfelelően kell eljárnia.

9. A gyakorlati képzés előírásai
9.1 A CMAS oktatónak az 1. Fejezet (CMAS Nemzetközi Búvár Képzési Szabványok és Eljárások Kézikönyv) 4.6
pontjában megadott előírásoknak megfelelően kell eljárnia.

10. Vizsga
10.1

Elméleti ismeretek

10.1.1 A résztvevőknek sikeres írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenniük, melynek során számot adnak a
CMAS oktatónak az alapszintű légzőkészülékes búvárismeretekről oktatási tanfolyam elméleti
hátterére és módszereire vonatkozó tudásukról, a 3. Fejezet, 3.5 Pontjában foglaltaknak megfelelően.
10.2

Védett vízi légzőkészülékes búvár gyakorlatok

10.2.1 A résztvevőknek bizonyítaniuk kell jártasságukat a CMAS Oktató előtt, a védett vízi légzőkészülékes
búvár gyakorlatokban, egy vagy több védet vízi merülés során a 3. Fejezet 3.5 Szabvány 2.1 Pontjában
foglaltaknak megfelelően.
10.3
Nyílt vízi légzőkészülékes búvár gyakorlatok
10.3.1 A résztvevőknek bizonyítaniuk kell jártasságukat a CMAS Oktató előtt, a nyílt vízi légzőkészülékes búvár
gyakorlatokban, egy vagy több nyílt vízi merülés során a 3. Fejezet 3.5 Szabvány 2.2 Pontjában foglaltaknak
megfelelően.

11. Minősítés
11.1 A képzési program sikeres teljesítését követően a résztvevő CMAS Egy Csillagos Búvár
Minősítő-kártyát kap.
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