
Anvisningar ti l l  proven for CMAS/SSDF
Fridykarcertif ikat steg 2= sida 1 (5)

Al lmdnt
. Proven avkiggs f'or minst SSDF Fridykarinstruktor steg 2.

. E,leven bor vara 12 hr eller ri ldre.

o Samtliga prov f-or CMAS/SSDF Fridykarcertiflkat steg 2 skall genomfbras inom
loppet av I 6r.

o Eleven ska vara innchavare av CMAS/SSDF Fridykarcerti l lkat steg I innan
han/hon p6borjar CMAS/SSDF Fridykarcertif lkat steg 2.

o Innan proven avlziggs ska utbildning och trrining bedrivits sA att eleven utan tvekan
klarar av dem.

Teori
1. Repet i t ion av teor idelen pi  CMAS/SSDF Fridykarcert i f ikat  steg 1.

Eleven repeterar dcn teori de hade pfi CMAS/SSDF Fridykarcertif ikat steg l.

2. Fcirklara hur man skapar fria luftvdgar och genomfcir konstgjord
and  n ing .

Eleven ska kunna f-orklara hur man skapar fiia luftviigar och hur man gor
konstgjord andning. Finns det t i l lging ti l l  en l ivri iddningsdocka i ir det bra att ova
pA att ge konstgjord andning ocksfi.

3.  Fcirk lara r iskerna som fci l jer  ndr man bl i r  nedkyld.

E,leven ska kunna f 'orklara risken med nedkylning och dess symptom.

4. Kunna beskr iva dykf lagga (Signalf lagga A) och hur den ska
anvdndas.

Eleven ska veta hur dykfl agga (signalflagga A) ser ut, fbrgkombination,, storlck
och hur den anvrinds, dven vid f i idykning i morker.

5.  Ha goda kunskaper om, samt kunna utfc i ra BTT (Blow-Tap-Talk) och
Hambogreppet.
Elcven ska ha goda kunskaper om BTT (Blow-Tap-Talk) och Hambogreppet och
kunna fbrklara hur man gir tillviiga nzir man anvrinder dessa grepp.
Eleven ska veta i vi lka situationer man ti l l i impar dessa grepp.

6. Veta hur man avvdger sig rdtt med viktbdlte och vitdrdkt.

E,leven ska veta hur han/hon avvziger sig rritt i vattnet med vAtdriikt och viktbiilte.
E,leven bor ocksA ktinna ti l l  r iskerna med att ha ft ir mycket bly pi sig.

Sim kunnighetsprov utan utrustning
1. Fritt simsdtt 500 meter (ej ryggsim).

Eleven ska simma 500 meter brostsim eller crawl. Ryggsim iir inte t i l l f i tet.

2. Ryggsim 200 meter.
Eleven ska simm a 200 meter ryggsim
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3. Vattentramp 2 minuter,  varav 30 sekunder skal l  vara med hdnderna
civer huvudet.

Vattentramp 2 minuter, utf'ors i den delen av bassringen dzir eleven inte bottnar.
Armarna ska vara rakt utstrzickta i vatten ytan i I minut 30 sekunder och hrinderna
over huvudet i 30 sekunder.

4.  Livrdddning 100 meter med jdmnstor kamrat el ler  docka.

E,leven ska livrtidda en jiimnstor kamrat eller en dclcka 50 mcter. Dct Zir viktigt att
den nodstiilldes ansikte hela tiden dr over vattenytan.

5. Kledsim 100 meter med byxor ( l inga ben),  skjorta ( l inga i rmar) och
strumpor.
Byxorna ska vara med l6nga ben, skjortan med l6ng drm. Klziderna f-fir inte ramla
av under simningen.

6. Kladsim: Livrdddning 50 meter med jdmnstor kamrat el ler  docka.
E,leven ska l ivri idda en j i imnstor kamrat eller en docka 50 mctcr i kombination
med kli idsim. LJtrustning enligt kl i idsim 100 meter.
Det iir viktigt att b6de livriiddaren och den nodstiillde rir utrustade fbr kliidsirn.

7.  Kladsim: Bogsering med l ivboj  50 meter.
Eleven ska bogsera en kamrat 50 meter med hjalp av livboj eller annat f-orem6l
som kan anvtindas fdr bogsering dA l ivboj inte f inns ti l l  hands. T ex. plastdunk.
Det Zir viktigt att bide livriiddarcn och den nodstiillde dr utrustade f-or kliidsim

8.  H i l la  andan 30 sekunder .
Eleven ska h6lla andan sti l lal iggandcs med ansiktet under vattenytan i 30
sekunder. Detta sker under stirskild uppsikt av myndig instruktor. Se mer om
,scirskilcl upp,sikt i lVormer & Krav I 1.0 ,s 23.

9.  Simma 12,5 meter under vattnet.
E,leven ska simma 12,5 meter under vattnet. Detta sker under seirskild uppsikt av
myndig instruktor. Sc mer om,stir:;kilcl uppsikt i lVormer & Kruv Il.0 ,s 23.

Prov med fridykarutrustning
Vid ett avslutat prov ska eleven gora OK-tecken till fiidykarinstruktoren i vattnet.
Provet dr avslutat f-orst ndr eleven lbr OK-tecknet besvarat av
fii dyk ari nstruktoren.

1. Fensimning, 500 meter,  nedvikning t i l l  botten (minst 2 meter)  var
50:e meter.

Kontrollera att eleven har en god sirnteknik, att nedvikningarna utf-ors korrekt
med handklapp i botten, uppging sker i spiral med en hand knuten over huvudet
och att ytkontroll sker. E,fter varje nedvikning ska eleven gora OK-tecken till
fiidykarinstruktoren i vattnet. Ansiktet fbr inte tas over vatteny'tan under hela
provet. Nedvikningarna ska ske pi den delen som rir minst 2 meter djrp.
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Nedvikning 5 ginger i  tat f6l jd t i l l  minst 2 meters djup.
Kom ihAg: tryckutj i imning, handklapp i  botten, ytkontrol l  och OK-
tecken vid ytan.
Kontrollera att eleven gor korrekta nedvikningar till botten,, diir han/hon gor
handklapp. LJppg6ngen sker i spiral med en hand knuten ovcr huvudet och
ykontroll. I ytan gor elcvcn OK-tcckcn till fiidykarinstruktciren i vattnet efter
varje nedvikning. E,levens ansikte ska inte tas over vattenytan. OK-tecken till
fiidykarinstruktoren. Yttiden ska vara dubbelt si l6ng sorn dyktidcn.

Nedvikning t i l l  botten (minst 2 meter) di ir  pitagning av mask och
snorkel sker. Masken tcims under ytan och snorkel i  ytan, OK-tecken.
(Endast  hel t  t t imd mask dr  godkdnd.)
Eleven ska gora en nedvikning med fbnor fiin y.tan ftjr att vid botten ta pA sig
mask och snorkel. Masken ska t6mmas under ytan och snorkcln i yan. E,leven
ska inte ta upp ansiktet over ytan, utan lugnt gora OK-tecken ti l l  f i idykar-
instruktoren i vattnet.

Simma 100 meter med snorkel  och fenor (utan mask).  Ansiktet  skal l
hela t iden vara under ytan. Andning sker genom snorkeln utan at t
hi l la fc i r  ndsan.

Eleven ska simma 100 meter med ansiktet under vattenytan och andas genom
snorkeln. lJnder hela provet ska eleven ha en hand knuten fiamfiir sig. Andning
sker genom snorkeln och utan att h6lla lbr nrisan. OK-teckcn till fiidykarinstruk-
toren.

Delf inkick 300 meter,  nedvikning t i l l  botten (minst 2 meter)  var 50:e
meter.
Kontrollera att eleven har en god simteknik, att nedvikningarna utfdrs korrekt
med handklapp i botten, uppg6ng sker i spiral med en hand knuten over huvudet
och att ytkontroll sker. Efter varje nedvikning ska eleven gora OK-tecken till
fiidykarinstruktoren i vattnet. Ansiktet f6r intc tas over vattenytan under hela
provet. Nedvikningarna ska ske pA den delen som dr minst 2 meter djrp.

6.  Upphdmtning av j i imnstor kamrat f r in botten (minst 2 meter)  och
sedan direkt  bogsering 100 meter.

Det rir viktigt att betonaatt livriiddaren ska ta ett ordcntligt tag om den nodstiillde
vid botten och skjuta ifiin botten fdr att fi upp fart pA vzigen mot ytan. Den
nodstiilldes huvud skall vara over vattenytan och snorkeln skall tas ur munnen pi
den nodstiillde. OK-tecken till fiidykarinstruktoren i vattnet.

7.  Byte av mask och snorkel  med en kamrat pi  minst 2 meter djup,
masken tc ims under ytan och snorkeln i  ytan.

Provet ska ske ph 2 mctcrs djrp. Eleverna byer mask och snorkel rned varandra.
Masken ska tommas under vatten ytan och snorkeln i yan. Eleven ska inte
behova ta upp ansiktet over ytan, utan lugnt kunna gora OK-tecken till
fiidykarinstruktoren i vattnet efter avslutat prov. (E,ndast helt tomd mask ar
godkiind. )

8.  Simm a 25 meter under vattnet.

Eleven ska simma 25 meter under vattnet Detta sker under siirskild uppsikt av
myndig instruktor. Sc mer om sdrskilcl upp,sikt i ltlormer & Krav I 1.0 ,s 23.

3.

4.

5 .
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9. Vdxelandning 50 meter med parkamrat med en snorkel.
Paret ska utan vila avkigga de 50 meter i lagom takt. Foresl6 2 andetag innan
viixling. OK-tecken till fiidykarinstruktoren i vattnet.

Uthall ighetsprov
Hela prtnet ut/iirs i en /i;licl mecl /ridvkarutru,stning oc'h ett viktbcilte mecl mux I kg
hllt:

1. Fensimning, 50 meter, OK-tecken t i l l  fr idykarinstruktciren i  vattnet.
Eleven simmar 50 meter. OK-tecken till fiidykarinstruktoren i vattnet.

2. Nedvikning t i l l  botten (minst 2 meter), avtagning av viktbdlte och
mask. Vid uppging fir ej ansiktet komma civer vattenytan, OK-
tecken til l fridykarinstruktciren i vattnet.
Eleven gor en nedvikning til l botten (minst 2 mcter), tar av sig viktbiiltet och
masken. t-Jppging sker i spiral med en hand knuten over huvudet och ykontroll.
E,leven ska inte behova ta upp ansiktet over ytan, utan lugnt kunna gora OK-
tecken till fiidykarinstruktoren i vattnet.

3. Simma 50 meter med snorkel och fenor (utan mask). Andning sker
genom snorkeln utan att hi l la fcir ndsan. OK-tecken t i l l  fr idykar-
instruktciren i vattnet.
Eleven ska simma 50 meter med ansiktet under vatteny'tan och andas genom
snorkeln. lJnder hela provet ska elcven ha en hand knuten fiamfbr sig. Andning
sker genom snorkeln utan att h6lla f-or nrisan.

4. Nedvikning t i l l  botten (minst 2 meter), ddr pitagning av mask och
viktbi i l te sker. Masken tcims under ytan och snorkel iytan. Vid
uppging fir ej ansiktet komma civer vattenytan, OK-tecken til l fri-
dykari nstru kt6ren i vattnet.
Eleven gor en nedvikning till botten och tar pi sig viktbZiltet, drirefier tar han/hon
pfl sig masken f-or att tomma den. Foresl6 f-or elcven att gora det i ovanndmnd
ordning ftir att ltittare hilla sig nere och spara pa luften si liinge som mojligt.
tJppg6ng i spiral med handen knuten over huvudet och ykontroll. OK-tecken ti l l
Iiidykarinstruktoren i vattnet.

5.  Fensimning, 50 meter,  OK-tecken t i l l  f r idykar instruktdren i  vattnet.

Eleven simmar med mask, snorkel, fbnor och viktbZilte. Eleven avslutar provet
med OK-tecken till fiidykarinstrukt6ren och niir han/hon fir det besvarat ar
provet klar1.

LJthAllighetsprovet bor ske i lAngsam takt si att man f6r god iterhiimtning under
prclvet. Eleven ska ha thtt trana pe alla delmomenten si att han/hon krinner sig
sziker vid provti l l fhl let. Fridykarinstruktoren ska simma bredvid eleven hela tiden
si att alla OK-tecken kan bcsvaras. Eleven ska inte ta upp ansiktet over
vattenytan tills hela provet dr avslutat och han,/hon lett OK-tecken IiAn
fiidykarinstruktoren i vattnet.
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Livrdddningsprov
Itela prrnet ut/iir,s i en /iilld mecl /iidvkarutrustning oc'h ctt vikfbtilte med max I kg

blv:
1.  Fensimning,  25 meter .

E,leven simmar 25 meter.
2. Nedvikning t i l l  botten av bassdngen (minst 2 meter) t i l l  ncidstdl ld

fridykare, avtagning av elevens och fridykarens viktbiilte.
Eleven gor en snabb och kontrollerad nedvikning til l botten av basstingen til l den
nodstiillde fiidykaren. Eleven tar hzir av sitt eget viktbiilte samt den nodstiilldes.
(Forekommer nackvikter i klubben ska dessa til l i impas i ovningen)

3. Fatta bdrgningsgreppet och simma upp t i l l  ytan.
Eleven f-attar biirgningsgreppet om den nodstiillde fiidykaren och simmar med
uppstrzickta annar mot ytan sA att den nodstiillde fiidykaren bryter ytan ftrrst.

4. Vid ytan fatta hambogreppet, tag av masken och pibcirja BTT.
(Fortsdtt i  20 sekunder).

Nrir eleven komrnit upp ti l l  ytan med den nodsti i l lda fi idykaren vtir lar eleven om
til l  hambogreppet, Lyftcr av masken och piborjar BTT (Blow-Tap-Talk) och
fortsritter med detta i 20 sek. Detta sker samtidist som eleven sakta ror sis mot
kanten med dcn nodsti i l lde.

5 .  Bogser ing in  t i l l  kanten och upptagn ing p i  land.

E,leven bogserar den nodsti i l lde ti l l  kanten och plockar upp denne pfi land.

6. Kontrol lera andning, puls och civr iga skador pi  den ncidstdl lde.

Eleven kclntrollerar den nodsti i l ldes andning, puls och ovriga skador

7. Placera den ncidstdl lde i  stabi l t  s idol i ige.

Nrir eleven lhtt upp dcn nodstZillda liidykaren pe land placeras denna i stabilt
sidoli ige och avslutar med OK-tecken ti l l  instruktdr pe land. Huir avslutas
ovningen.

Eleven ska ha trrinat pA alla delrnomenten si att han/hon ktinner sig siiker pi alla
moment vid provti l l  fbl let.

Dok lD: Anv f '6r Fridykarcertif ikat steg 2 Utl?irdare: FK Senast Zindrad: 20 | l-12-02
Version: 5 Status: Faststi i l l t


