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Allmdnt
.

Provenavkiggsf'orminst SSDFFridykarinstruktor
steg2.

.

E,leven
bor vara 12hr ellerrildre.

o Samtligaprov f-orCMAS/SSDF Fridykarcertiflkatsteg 2 skall genomfbrasinom
loppetav I 6r.
o Eleven ska vara innchavareav CMAS/SSDF Fridykarcertillkatsteg I innan
han/honp6borjarCMAS/SSDFFridykarcertiflkat
steg2.
o Innanprovenavlziggsska utbildningoch trriningbedrivitssAatt elevenutantvekan
klararav dem.

Teori
1. Repetition av teoridelen pi CMAS/SSDF Fridykarcertifikat steg 1.
Elevenrepeterar
dcn teori de hadepfi CMAS/SSDFFridykarcertifikat
stegl.
2. Fcirklara hur man skapar fria luftvdgar och genomfcir konstgjord
a n dn i n g .
Eleven ska kunna f-orklarahur man skapar fiia luftviigar och hur man gor
konstgjordandning.Finnsdet tillging till en livriiddningsdocka
iir det bra att ova
pAatt ge konstgjordandningocksfi.
3. Fcirklarariskerna som fciljer ndr man blir nedkyld.
E,leven
skakunnaf'orklarariskenmed nedkylningoch desssymptom.
4. Kunna beskriva dykflagga (Signalflagga A) och hur den ska
anvdndas.
Elevenska veta hur dykfl agga(signalflaggaA) ser ut, fbrgkombination,,
storlck
och hur den anvrinds,
dvenvid fiidykningi morker.
5. Ha goda kunskaper om, samt kunna utfcira BTT (Blow-Tap-Talk)och
Hambogreppet.
Elcvenskaha godakunskaper
om BTT (Blow-Tap-Talk)och Hambogreppet
och
kunnafbrklarahur man gir tillviiga nzirman anvrinderdessagrepp.
Elevenskavetai vilka situationer
mantilliimpardessagrepp.
6. Veta hur man avvdger sig rdtt med viktbdlte och vitdrdkt.
E,levenska veta hur han/honavvzigersig rritt i vattnetmed vAtdriiktoch viktbiilte.
E,leven
bor ocksAktinnatill riskernamedatt ha ftir mycketbly pi sig.

Simkunnighetsprov
utan utrustning
1. Frittsimsdtt500meter(ej ryggsim).
Elevenskasimma500 meterbrostsimellercrawl.Ryggsimiir intetillfitet.

2. Ryggsim200meter.
Elevenska simma 200 meterryggsim
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3. Vattentramp 2 minuter, varav 30 sekunder skall vara med hdnderna
civer huvudet.
Vattentramp2 minuter,utf'orsi den delen av bassringen
dzireleveninte bottnar.
Armarna ska vara rakt utstrzicktai vattenytan i I minut 30 sekunderoch hrinderna
overhuvudeti 30 sekunder.
4. Livrdddning 100 meter med jdmnstor kamrat eller docka.
E,levenska livrtiddaenjiimnstorkamrateller en dclcka50 mcter.Dct Zirviktigt att
den nodstiilldesansiktehelatiden dr over vattenytan.
5. Kledsim 100 meter med byxor (linga ben), skjorta (linga irmar) och

strumpor.
Byxornaska vara med l6ngaben, skjortanmed l6ng drm. Klzidernaf-firinte ramla
av undersimningen.
6. Kladsim: Livrdddning 50 meter med jdmnstor kamrat eller docka.
E,leven
ska livriiddaenjiimnstorkamratelleren docka50 mctcri kombination
med kliidsim.LJtrustning
enligtkliidsim100meter.
Det iir viktigt att b6delivriiddarenoch den nodstiillderir utrustadefbr kliidsirn.
7. Kladsim: Bogsering med livboj 50 meter.
Elevenska bogseraen kamrat50 metermed hjalp av livboj eller annatf-orem6l
som kan anvtindas
fdr bogseringdA livboj inte finnstill hands.T ex. plastdunk.
Det Zirviktigt att bide livriiddarcnoch den nodstiilldedr utrustadef-orkliidsim
8. Hilla andan 30 sekunder.
Elevenskah6llaandanstillaliggandcs
med ansiktetundervattenytani 30
sekunder.Dettaskerunderstirskilduppsiktav myndig instruktor.Se mer om
,scirskilclupp,sikti lVormer & Krav I 1.0 ,s23.
9. Simma 12,5 meter under vattnet.
E,leven
skasimma12,5meterundervattnet.Dettaskerunderseirskild
uppsiktav
myndig instruktor.Sc mer om,stir:;kilcluppsikti lVormer& Kruv Il.0 ,s23.

Prov med fridykarutrustning
Vid ett avslutatprov ska elevengoraOK-teckentill fiidykarinstruktoren
i vattnet.
Provet dr avslutat f-orst ndr eleven lbr OK-tecknet besvarat av
fii dykarinstruktoren.
1. Fensimning, 500 meter, nedvikning till botten (minst 2 meter) var
50:e meter.
Kontrolleraatt eleven har en god sirnteknik,att nedvikningarnautf-orskorrekt
med handklappi botten,uppging sker i spiral med en hand knutenover huvudet
och att ytkontroll sker. E,ftervarje nedvikning ska eleven gora OK-tecken till
fiidykarinstruktoreni vattnet.Ansiktet fbr inte tas over vatteny'tanunder hela
provet.Nedvikningarnaska skepi den delensom rir minst 2 meterdjrp.

Dok lD: A nv f 6 r F ri d y k a rc e rti frksate
t g2
V er s ion:5

tJtl hrdare:
FK
S t atus:Faststi i l l t

S enastri ndrad:20l l -12-02

Anvisningartill provenfcirCMAS/SSDF
Fridykarcertifikat
steg 2=sida 3 (5)
2 . Nedvikning 5 ginger

i tat f6ljd till minst 2 meters djup.
Kom ihAg: tryckutjiimning, handklapp i botten, ytkontroll och OKtecken vid ytan.
diir han/hongor
till botten,,
Kontrolleraatt elevengor korrektanedvikningar
handklapp.
LJppg6ngen
sker i spiralmed en hand knutenovcr huvudetoch
ykontroll. I ytan gor elcvcnOK-tcckcntill fiidykarinstruktciren
i vattnetefter
OK-teckentill
ansikteska inte tas over vattenytan.
varje nedvikning.E,levens
fiidykarinstruktoren.
Yttidenskavaradubbeltsi l6ngsorndyktidcn.
3 . Nedvikning till botten (minst 2 meter) diir pitagning av mask och
snorkel sker. Maskentcims under ytan och snorkel i ytan, OK-tecken.
( E n d a s th e l t t t i m d m a s k d r g o d k d n d . )
Elevenska gora en nedvikningmed fbnor fiin y.tanftjr att vid bottenta pA sig
mask och snorkel.Maskenska t6mmasunderytan och snorkclni yan. E,leven
ska inte ta upp ansiktetover ytan, utan lugnt gora OK-teckentill fiidykarinstruktoreni vattnet.

4 . Simma 100 meter med snorkel och fenor (utan mask). Ansiktet skall
hela tiden vara under ytan. Andning sker genom snorkeln utan att
hilla fcir ndsan.
Elevenska simma 100 meter med ansiktetunder vattenytanoch andasgenom
snorkeln.lJnderhela provetska elevenha en hand knutenfiamfiir sig. Andning
sker genom snorkelnoch utan att h6lla lbr nrisan.OK-teckcntill fiidykarinstruktoren.

5 . Delfinkick 300 meter, nedvikning till botten (minst 2 meter) var 50:e
meter.
Kontrollera att eleven har en god simteknik,att nedvikningarnautfdrs korrekt
med handklappi botten,uppg6ngskeri spiralmed en handknutenover huvudet
och att ytkontroll sker. Efter varje nedvikningska eleven gora OK-tecken till
fiidykarinstruktoreni vattnet.Ansiktet f6r intc tas over vattenytanunder hela
provet.Nedvikningarna
skaskepAden delensom dr minst2 meterdjrp.
6. Upphdmtning av jiimnstor kamrat frin botten (minst 2 meter) och
sedan direkt bogsering 100 meter.
Det rir viktigt att betonaattlivriiddarenska ta ett ordcntligttag om den nodstiillde
vid botten och skjuta ifiin botten fdr att fi upp fart pA vzigenmot ytan. Den
nodstiilldeshuvud skall varaover vattenytanoch snorkelnskall tas ur munnenpi
i vattnet.
den nodstiillde.OK-teckentill fiidykarinstruktoren
7. Byte av mask och snorkel med en kamrat pi minst 2 meter djup,
masken tcims under ytan och snorkeln i ytan.
Provetska ske ph 2 mctcrsdjrp. Elevernabyer maskoch snorkelrnedvarandra.
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
fiidykarinstruktoreni vattnet efter avslutat prov. (E,ndasthelt tomd mask ar
godkiind.)
8. Simm a 25 meter under vattnet.
Eleven ska simma 25 meter under vattnetDetta sker under siirskilduppsikt av
myndig instruktor.Sc mer om sdrskilclupp,sikti ltlormer & Krav I 1.0,s23.

steg2
Dok ID: Anv ftr Fridykarcertif-ikat
V e r s i o n5:

Litl?irdare:FK
Status:Faststiillt

S enastri ndrad:20l l - l 2-02

Anvisningartill provenfor CMAS/SSDF
Fridykarcertifikat
steg 2=sida 4 (5)
9. Vdxelandning50 meter med parkamratmed en snorkel.
Paretska utanvila avkiggade 50 meteri lagomtakt. Foresl62 andetag
innan
viixling.OK-tecken
till fiidykarinstruktoren
i vattnet.

Uthallighetsprov
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-teckentill fridykarinstruktciren
i vattnet.
Elevensimmar50 meter.OK-tecken
till fiidykarinstruktoren
i vattnet.
2. Nedvikning till botten (minst 2 meter), avtagning av viktbdlte och
mask. Vid uppging fir ej ansiktet komma civer vattenytan, OKtecken till fridykarinstruktcireni vattnet.
Elevengor en nedvikning
till botten(minst2 mcter),tar av sig viktbiiltetoch
masken.
t-Jppging
skeri spiralmeden handknutenoverhuvudetochykontroll.
E,leven
ska inte behovata upp ansiktetover ytan,utan lugnt kunnagoraOKteckentill fiidykarinstruktoren
i vattnet.
3. Simma 50 meter med snorkel och fenor (utan mask). Andning sker
genom snorkeln utan att hilla fcir ndsan. OK-tecken till fridykarinstruktciren i vattnet.
Elevenska simma50 metermed ansiktetundervatteny'tan
och andasgenom
provet
snorkeln.
lJnderhela
skaelcvenha en handknutenfiamfbrsig.Andning
skergenomsnorkeln
utanatth6llaf-ornrisan.
4. Nedvikning till botten (minst 2 meter), ddr pitagning av mask och
viktbiilte sker. Masken tcims under ytan och snorkel iytan. Vid
uppging fir ej ansiktet komma civer vattenytan, OK-tecken till fridykarinstrukt6ren i vattnet.
Elevengor en nedvikning
till bottenochtar pi sigviktbZiltet,
drirefiertar han/hon
pfl sig maskenf-oratt tomma den. Foresl6f-orelcven att gora det i ovanndmnd
ordning ftir att ltittarehilla sig nere och sparapa luften si liinge som mojligt.
tJppg6ngi spiralmed handenknutenover huvudetoch ykontroll. OK-teckentill
Iiidykarinstruktoren
i vattnet.
5. Fensimning, 50 meter, OK-tecken till fridykarinstruktdren i vattnet.
Elevensimmarmed mask, snorkel,fbnor och viktbZilte.Elevenavslutarprovet
med OK-tecken till fiidykarinstrukt6renoch niir han/hon fir det besvaratar
provetklar1.
LJthAllighetsprovet
bor ske i lAngsamtakt si att man f6r god iterhiimtningunder
prclvet.Eleven ska ha thtt trana pe alla delmomentensi att han/honkrinnersig
szikervid provtillfhllet.Fridykarinstruktoren
ska simmabredvidelevenhelatiden
si att alla OK-tecken kan bcsvaras.Eleven ska inte ta upp ansiktet over
vattenytan tills hela provet dr avslutat och han,/honlett OK-tecken IiAn
fiidykarinstruktoreni 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 . F e n s i m n i n g 2, 5 m e t e r .
E,leven
simmar25 meter.
2. Nedvikning till botten av bassdngen (minst 2 meter) till ncidstdlld
fridykare,avtagning av elevens och fridykarens viktbiilte.
till den
nedvikning
till bottenav basstingen
Elevengor en snabbochkontrollerad
fiidykaren.Eleventar hzirav sitt egetviktbiiltesamtdennodstiilldes.
nodstiillde
(Forekommer
i ovningen)
tilliimpas
nackvikter
i klubbenskadessa
3. Fatta bdrgningsgreppetoch simma upp till ytan.
om dennodstiilldefiidykarenoch simmarmed
Elevenf-attarbiirgningsgreppet
annar mot ytan sAatt den nodstiilldefiidykaren bryter ytan ftrrst.
uppstrzickta
4. Vid ytan fatta hambogreppet, tag av masken och pibcirja BTT.
(Fortsdtt i 20 sekunder).
Nrir elevenkomrnitupp till ytan med den nodstiilldafiidykarenvtirlar elevenom
Lyftcr av maskenoch piborjar BTT (Blow-Tap-Talk)och
till hambogreppet,
fortsrittermed dettai 20 sek. Detta sker samtidistsom elevensaktaror sis mot
kantenmed dcn nodstiillde.
5. Bogsering in till kanten och upptagning pi land.
till kantenoch plockarupp dennepfi land.
E,leven
bogserardennodstiillde
6. Kontrollera andning, puls och civriga skador pi den ncidstdllde.
dennodstiilldes
andning,puls och ovrigaskador
Elevenkclntrollerar
7. Placera den ncidstdllde i stabilt sidoliige.
Nrir eleven lhtt upp dcn nodstZilldaliidykaren pe land placerasdenna i stabilt
sidoliigeoch avslutar med OK-tecken till instruktdr pe land. Huir avslutas
ovningen.
si att han/honktinnersig siikerpi alla
Elevenska ha trrinatpA alla delrnomenten
momentvid provtillfbllet.
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