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Szabvány szám: 2.A.7

CMAS Három Csillagos Búvár Szabvány
1. Az oktatási program célja
1.1 Az oktatási program célja a minősített és gyakorlattal rendelkező CMAS 2 Csillagos Búvárok
bevezetése a merülés vezetési ismeretekbe, hogy képesek legyenek megtervezni, szervezni és
biztonságosan és hozzáértő módon irányítani sportbúvárokat nyílt vízi merüléseken, legfeljebb 56
méter mélységben

2. Besorolás
2.1 A CMAS 3 Csillagos Sport Búvár Képzési Program belépő szintű búvárvezető képzési program.

3. Előírások oktatókra és segítőikre
3.1 A CMAS 3 Csillagos Búvár Képzési Programot olyan CMAS oktató vezetheti, aki legalább CMAS 2
Csillagos Oktató minősítéssel rendelkezik és megfelel az 1. Fejezet 2.1.16 pontja előírásainak.
3.2 A CMAS 2 Csillagos Oktató segítője lehet az a CMAS 1 Csillagos Oktató, aki megfelel az 1.
Fejezet 2.1.16 pontja előírásainak.

4. A CMAS 3 Csillagos Búvár készségei
4.1 A CMAS 3 Csillagos Búvár legyen felkészített arra, hogy a CMAS Oktató segítője legyen.
Rendelkezzen magas szintű szakmai ismeretekkel a búvárkodás elméletéből, szilárd mentési
gyakorlati, vezetői és felügyeleti képességekkel, példaszerű búvár szakértelemmel és a
szükséges búvár tapasztalattal a nyílt vízi búvár tevékenységek tervezéséhez, szervezéséhez és
irányításához, és más rekreációs sport búvárok biztonságosan és szakértő módon való
vezetéséhez szervezett merüléseken.
4.2 A CMAS 3 Csillagos Búvár felkészítettsége:
4.2.1 Kockázat értékelést végezzen a tervezett merülés helyszínének és körülményeinek
meghatározásához a biztonság érdekében.
4.2.2 Sport búvár tevékenységet végezzen, beleértve a dekompressziós megállós merüléseket is
4.2.3 Olyan szakbúvár tevékenységet végezzen, amelyre felkészítettséggel rendelkezik.
4.2.4 Megtervezzen és végrehajtson a vészhelyzeti eljárásokat a merülési környezetnek és végzett
tevékenységnek megfelelően.
4.2.5 CMAS Oktató felügyelete alatt oktatósegédként tanulókat felügyeljen és növelje biztonságukat

5. Jelentkezési feltételek a képzési programra
5.1.
A CMAS 3 Csillagos képzési programra való jelentkezéshez a résztvevőnek meg kell felelnie
az alábbiaknak:
5.1.1. Betöltött 18. életév, felső határ nincs
5.1.2. Birtokolja a következő CMAS Képzési vagy azzal egyenértékű minősítéseket
5.1.2.1. CMAS 2 Csillagos Búvár Képzési Program vagy azzal egyenértékű
5.1.2.2. CMAS Oxigénadó Program vagy azzal egyenértékű (a szabályozásnak megfelelően)
5.1.2.3. CMAS Mentőbúvár Képzési Program vagy azzal egyenértékű
5.1.3. Igazoljon legalább ötven (50) regisztrált nyílt vízi merülést a CMAS 2 Csillagos minősítés
megszerzése óta, amelyben legyenek éjszakai merülések, korlátozott látási viszonyok közötti
merülések, mélymerülések harminc (30) és negyven (40) méter mélység között.
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5.1.4. Képes legyen hatékonyan bemutatni alapvető vízi biztonságát egy CMAS Oktató előtt, a
CMAS Szövetség által előírt fizikai állapot és vízi jártasság értékelési követelményeinek
megfelelően
5.1.5. Érvényes orvosi nyilatkozat/kórtörténet a CMAS Szövetség előírásainak megfelelően, bármely
vízi tevékenységet megelőzően, és
5.1.6. A CMAS Szövetség elfogadott formában aláírt egyetértési és a légzőkészülékes merülésre
vonatkozó kockázat elfogadási nyilatkozat bármely vízi tevékenységet megelőzően

6. A minősítés feltételei
6.1.
A CMAS 3 Csillagos Búvár minősítés megszerzéséhez a tanulónak az alábbiaknak kell
megfelelnie:
6.1.1. A résztvevő teljesítse a képzési program jelentkezés feltételeit a jelen szabvány 5. pontjának
megfelelően.
6.1.2. Sikeresen teljesítse az elméleti követelményeket jelen szabvány 10.1 pontjának megfelelően
6.1.3. Sikeresen teljesítsen a képzés során további ötven (50) nyíltvízi merülést és nyíltvízi merülés
vezetést, mint közreműködő, jelen szabvány 10.2 pontjának megfelelően.

7. Előírt elméleti ismeretek és búvár gyakorlatok
7.1.
A résztvevő meg kell kapnia az előírt elméleti ismereteket és búvár gyakorlatokat a 3. Fejezet
3.7 Szabványának megfelelően

8. Az elméleti képzés meghatározása
8.1.
A CMAS Oktatónak meg kell felelnie az elméleti képzés paramétereire vonatkozó szabvány
meghatározásainak, az 1. Fejezet 4.5 pontjának megfelelően.

9. A gyakorlati képzés meghatározása
9.1.
A CMAS Oktatónak meg kell felelnie a gyakorlati képzés paramétereire vonatkozó szabvány
meghatározásainak, az 1. Fejezet 4.6 pontjának megfelelően.

10.

Értékelés

10.1.

Ismeretek

A résztvevőnek be kell mutatnia a CMAS Oktató számára a légzőkészülékes búvárismereteit,
szóbeli és írásbeli vizsga során. Ez vizsgateszt haladó szintű búvár és vezetői elméleti ismereti
vizsga kell legyen a 3. Fejezet 3.7 Szabvány előírásainak megfelelően.
10.2.

Nem védett vízi merülések előírásai a nyíltvízi légzőkészülékes búvár gyakorlatokhoz

10.2.1. A résztvevőnek be kell mutatni a CMAS Oktató számára képességeit a nyílt vízi
légzőkészülékes búvár gyakorlatok során, a 3. Fejezet, 3.7 Szabvány, 2.2 pontjában foglaltaknak
megfelelően négy (4) nyílt vízi merülésben való közreműködés során.

11.

Minősítés

11.1. A képzési program sikeres teljesítését követően a résztvevő CMAS 3 Csillagos Búvár minősítő
kártyát kap
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