
GMAS/SSDF
Fridykare

steg 2
Fiirutsdttningar fcir att pAbtirja CMAS/SSDF fridykarcertifikat steq 2
1. Innehav av CMAS/SSDF Fridykarcertifikat steq 1
Teori
1. Repetition av teoridelen frAn CMAS/SSDF Fridykarcertifikat

steq 1.
2. Fdrklara hur man skapar fria luftvdgar och konstgjord

andninq.
3. Fdrklara riskerna som fciljer nar man blir nedkyld

(Hvpotermi).
4. Kunna beskriva dykflagga (Signalflagga A) och hur den ska

anvdndas.
5. Ha goda kunskaper om, samt kunna utfOra BTT (Blow-

Tap-Talk) och Hamboqreppet
6. Veta hur man awiiqer siq rdtt med viktbailte och vAtdrdkt.
Simkun nighetsprov utan utrustn ing
1. Fritt simsdtt 500 meter (ei rvqqsim).
2. Ryqqsim 200 meter.
3. Vattentramp 2 minuter, varav 30 sekunder med hdnderna

<iver huvudet.
4. Livr€iddning 100 meter med docka eller j€imnstor kamrat.

(Boqserinq sker med tvA olika tekniker)
5. Kliidsim: 100 meter med byxor (lAnga ben), skjorta (l6nga

drmar) och strumoor.
6. Kliidsim: Livriiddning 50 meter med docka eller jdmnstor

kamrat med kliider p6.
(Boqserinq sker med tuA olika tekniker)

7. Kliidsim: Bogsering med livboj 50 meter
(eller motsvarande som kan anvdndas f6r booserinq)

8. Hilla andan 30 sek (Sker under siirskild uppsikt av myndig
instruktdr)

9. Simma 12.5 meterundervattnet.
(Sker under sdrskild uppsikt av myndiq instruktOr)



Prov med fridykarutrustning
(Minsta rekommenderat dvkdiup for samtliqa ovninqar dr 2 meter.)
1. Fensimning 500 meter, nedvikning till botten var 50:e

meter.
2. Nedvikning 5 gAnger till botten i tat foljd.

Kom ihAg: tryckutj€imning, handklapp i botten, ytkontroll
och OKtecken. (Yttiden ska vara dubbla tiden av dyktiden.)

3. Nedvikning till botten, pitagning av mask och snorkel.
Masken tdms under ytan och snorkel i ytan, OKtecken i
vtan. (Endast helt tOmd mask dr qodk€ind.)

4. Simma 100 meter med snorkeloch fenor (utan mask).
Ansiktet ska hela tiden vara under ytan. Andning sker
oenom snorkeln utan att hAlla fOr nasan

5. Delfinkick 300 meter, nedvikninq till botten var 50:e meter.
6. Upphiimtning av jdmnstor kamrat frAn botten och sedan

direkt bogsering 100 meter.
7. Byte av mask och snorkel med en kamrat pd minst 2

meters diup. masken t6ms under vtan och snorkeln i vtan.
8. Simma 25 meter under vattnet. (Sker under sdrskild

uppsikt av mvndiq instruktOr)
9. Vdixelandninq 50 meter med parkamrat med en snorkel.
Uthillighetsprov
Hela provet utfOrs ien fdljd med fridykarutrustning och viktbdlte med maximalt 1 kg bly
1. Fensimninq, 50 meter, OKtecken till fridykarinstruktoren.
2. Nedvikning till botten, avtagning av viktb€ilte och mask. Vid

uppgAng fAr ej ansiktet komma 6ver vattenytan. OKtecken
till fridvkarinstrukt6ren.

3. Simma 50 meter med snorkel och fenor (utan mask).
Andninqen sker qenom snorkeln utan att hAlla fOr ndsan.

4. Nedvikning till botten d-ir pitagning av mask och viktbiilte
sker. Masken tdms under ytan och snorkeln vid ytan. Vid
uppging fAr inte ansiktet komma over vattenytan. OK-
tecken till fridykarinstruktoren i vattnet.

5. 50 meter fensim.
Livrdddningsprov
Hela provet utfOrs ien fhlid med fridvkarutrustning och viktbdlte med maximalt 1 kg bly.
1. Fensimninq 25 meter.
2. Nedvikning till botten av bassdngen till nodstiilld fridykare,

avtaonino av den nodstiilldes viktbiilte.
3. Fatta bdrqninqsqreppet och simma upp till vtan.
4. Vid ytan, fatta hambogreppet, tag av masken och p6bdrja

BTT (fortsiitt i20 sek).
5. Bogsera den n6dst€illde in till kanten f6r upptagning pd

land.
6. Kontrollera andning, puls, och Ovriga skador pi den

nddst€illde.
7. Placera den n6dstiil lde istabilt sidoldqe.


