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Allmdnt
. ProvenavlZiggs
steg1.
fiir minst SSDFFridykarinstruktor
o

Elevenbor vara 10 6r elleriildre.

.

inom
Samtliga prov fbr CMAS/SSDF Fridykarcertiflkatsteg 1 ska genomf-oras
loppetav 6 minader.

o

Det rir en stor f-ordelom clevenhar tagit Snorkeldiplom(Brons,Silver och Guld)
stegl.
innanhan/honborjarmed CMAS/SSDFFridykarcertiflkat

o

Innanprovenavlriggsska utbildningoch trriningbedrivitssi att elevenutan tvekan
klararav dem.

Teori
1. Fcirsta hjiilpen.
- Kunnalarmavia SOSAlarmering( l12) vid en nddsituation
- Kunnaliiggaenjrimnstorpersoni stabiltsidoliige
Eleven ska kunna larma fi6n telefon med larmnumret112 clchveta vilka uppgifter
Det ska giilla alla sorlersolyckor inte bara
som de vill ha svar pA fifln larmcentralen.
olyckormed fiidykareinblandade.
E,levenska kunna liiggaen jrirnnstorpersoni stabiltsidolageutan att tveka.Han/hon
ska kunnautf-oradet oavsettom ofliet liggerpArygg eller mage.
2. LABC med enkla praktiska inslag.
representerar.
PLTJMSoch vad de olika bokstriverna
Elevenskakunnaminnesordet
Elevenska ocksAveta vad ordeninnebiir.Praktiskamomentpi Andning,Blodning
med elcvcn.
och Chockskagenomf-oras
3. Kdnna till hyperventilering och vad det innebdr.
och vilken risker
E,levenska veta vad som hiinderi kroppenndr man hyperventilerar
man utsrittersig f-orom man skullegoradet innanman dyker.
4. Kdnna till varfcir man ska tryckutjimna mellancirat och masken.
Elevenskakrinnatill varfbr man skatryckutjiimnabide mellanoratoch masken.
5. Kiinna till handsignalerna vid fridykning, minst: OK-tecken, upp, ner,
fara och tryckutjdm n i ngsproblem.
Eleven ska ha god kiinnedomom de handsignalersom han/honkan behova som
fiidykare. Elevcn bor minst kunna OK-tecken,upp,,ner, f-araoch tryckudiimningsproblem.
6. Veta vad PLUMS stAr fcir och vad det innebiir.
Elevenska kunna minnesordetPLUMS och vad de olika boksttivernarepresenterar
1'orord. Eleven ska ocks6 veta vad orden innebdr,f-orklaringav PLUMS flnns i
en.
fii dykarinstruktorsprirm
7. Veta hur fridykarutrustningen ska se ut och hur den fungera.
E,levenska veta vilka krav som stZillspi masken,snorkeln och f-enornasom vi
ndr vi fiidyker
anveinder
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8. Kunna ndmna minst 3 platser ddr man inte ska fridyka.
Elevernaska ktinna till minst 3 platserdiir de inte bor fiidyka och varf-orde bor
undvika det. ExempelpA platserdzirman inte ska fiidyka rir: stromt vatten,l-arleder,
platserdiir det rir svirt attta sig ur vattnetoch intill frskeredskapetc.
9. Kiinna till BTT (Blow-Tap-Talk)och Hambogreppet
Elevenska ktinnatill BTT (Blow-Tap-Talk)och Hambogreppet,
kunnabeskrivavad
dct innebrirsamtansevarfi-rrdet zirsAviktisa att behrirska.

Sim kunnighetsprov utan utrustni ng
1. Fritt simsdtt 200 meter (ej ryggsim) utan vila.
Eleven ska simma 200 meter brostsirneller crawl utan att vila. Ryggsim rir inte
till6tet.
2. Ryggsim 100 meter utan vila.
Elevenskasimma 100meterryggsimutanatt vila.
3. Vattentramp 1 minut.
Vattentramp I minut, utf'ors i den delen av bassringendiir eleven inte bottnar.
Armarna ska vara rakt utstreickta
i vatteny.tan.
4. Kladsim 50 meter utan vila.
E,levenska simmabrostsim50 metermed lingiirmadtroja, lAngbyxorsamtstrumpor.
5. Livriddning 25 meter av jiimnstor kamrat eller docka.
Elevenska livriiddaen jtimnstorkamrateller docka,25 meter.Det iir viktigt att den
nodst2illdes
ansiktehelatiden zirover vatten\.tan.

Prov med fridykarutrustning
Efter varje avslutatprov ska elevengora OK-teckentill fiidykarinstruktoren
i vattnet.
Proveteiravslutatf-orstndr elevenfAttOK-tccknetbesvaratav liidykarinstruktoren.
1. Delfinkick 100 meter, nedvikning till botten (minst 1,5 meter) var 50:e
meter.
Dclfinkick 100 rneter.Kontrolleraatt elevenhar god simteknik,att nedvikningarna
utf-orskorrekt med handklappi botten,att uppgflngsker i spiral med en hand knuten
6ver huvudetoch att y'tkontrollsker. Efter varje ncdvikning ska eleven gora OKtccken till liidykarinstruktoreni vattnet.Ansiktet fflr inte tas over vattenytanunder
hela provet och simningen skall ske i en fbljd utan vila. OK-tecken till
fiidykarinstruktoren.
2. Fensimning 300 meter, nedvikning till botten (minst 1,5 meter) var 50:e
meter.
Fensimning300 meter.Kontrolleraatt elevenhar god simteknik,att nedvikningarna
utfbrs korrekt med handklappi botten,att uppging sker i spiral med en hand knuten
over huvudet och att ytkontroll sker. Efter varje nedvikning ska eleven gora OKteckentill fiidykarinstruktoreni vattnet.Ansiktet f-6rinte tas over vattenytanunder
hela provet och simningen skall skc i en lbljd utan vila. OK-tecken till
fii dykarinstruktoren.
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3 . lhopp frin bassdngkantoch startpallfram- och bakliinges.
att
ochattelcvenkontrollerar
ochnackremmen
Kontrollera
attelevenh&lleri maskcn
han/honhar fiitt vattcnfiamlbrellerbakomsig nririhoppetgors.Elevenskallgora
i vattnct.Elevenskallvetaneirde2 olikaihoppen
till fiidykarinstruktoren
OK-tecken
anvdnds.

4 . Nedvikning 5 ginger i tat foljd. (Minst 1,5 meter djupt. Kom ihig:
tryckutjdmning, handklapp i botten, ytkontroll och OK-tecken vid ytan.)
Kontrollera atI eleven gor korrekta ncdvikningar till botten, dtir han/hon gor
handklapp.LJppgfingen
sker i spiralmcd cn handknutenover huvudetoch ykontroll.
I ytan gor elevenOK-teckentill fiidykarinstruktdrcni vattnctefter varje nedvikning.
E,levensansikte ska inte tas over vattenytan.OK-teckentill fiidykarinstruktoreni
vattnet.
5 . Nedvikning till botten (minst 1,5 meter), hdmta fridykarutrustningen som
pitages i ytan.
E,levenska g6ra en ordentlig nedvikning fiirn ytan 16r att ta upp f-enor,mask och
snorkel.Om elevensf-enorflycr kan cn blyvikt liiggaspi dcm sAatt de ligger stilla
pa botten.Nrir eleventar pi sig utrustningeni ytan f-iirhan/honinte hfrlla i kanten
OK-teckentill fiidykarinstruktoren.
utan utrustningenskatas pi undervattentrarnp.

6 . Simma 25 meter med snorkel och fenor (utan mask). Ansiktet ska hela
tiden vara under ytan. Andning sker genom snorkel utan att hilla fcir
ndsan.
och andasgenomsnorkeln
E,levenska simma25 metermed ansiktetundervatteny.tan
utan att hAllafbr nrisan.lJnderhela provetska elevenha cn hand knutcn fiamfdr sig.
i vattnet.
OK-teckentill fiidykarinstruktoren
7 . Livrdddning av jdmnstor kamrat eller docka, 50 meter.
Det eirviktigt att betonaatt den nddstiilldeshuvud ska vara over vattcnytanoch att
man ska Ia ut snorkeln ur munnen pA den nodstiillde. OK-tccken till
fii dykarinstruktoren.
8 . Tcimning av snorkel pi 2 olika siitt.
Elevenska kunnatomma en snorkelpi 2 olika siitt.Dels genomatt sprutaut vattnet
bakit och bl6saut luften
ur snorkelnovanf-orytan och dels genom att luta hr"rvudet
(ca 0,5mctcr),pAsi vis kan man ta ett andetag
underden sistadelenav uppstigningen
omedelbart efter uppstigningen,vid ytan. OK-tecken till fiidykarinstruktoreni
vattnet.
9 . Nedvikning till botten (minst 1,5 meter) pitagning av mask och snorkel.
Masken tcims under ytan och snorkel i ytan, OK-tecken. (Endast helt
tcimd mask iir godkind.) Simma ddrefter 25 meter i ytan.
Eleven ska klara av att tomma maskenhelt fi6n vatten under vattnet,samt tomma
i vattnet
snorkelni yan, dzirefteri yan lugnt goraOK-teckentill fiidykarinstruktoren
ytan.
Elcven ska inte behova ta upp
och sedandirekt simma 25 meter fbnsirn i
i vattnetigen.
ansiktetover ytan.OK-teckentill fiidykarinstruktoren
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