
Anvisningar ti l l  proven for CMAS/SSDF
Fridykarcertif ikat steg 3: sida 1 (4)

Al lmdnt
. Proven avliiggs fbr minst SSDF Fridykarinstruktor steg 2.

. Eleven bor vara 14 ir eller i i ldre.

. Samtliga prov fdr CMAS/SSDF Fridykarcertillkat steg 3 skall gcnomf-oras inom
loppet av I 6r.

o Eleven ska vara innehavare av CMAS Fridykarcertiflkat steg 2 innan han/hon borjar
pi CMAS/SSDF Fridykarcertif ikat steg 3.

o lnnan proven avliiggs ska utbildning och treining bcdrivits sA att eleven utan tvekan
klarar av dem.

Teori
1. Repetition av teoridelen fcir CMAS/SSDF Fridykarcertifikat steg 1 och 2.

Eleven repeterar den teori de hade under CMAS/SSDF Fridykarcertiflkat steg 1 och
2 och ska kunna den.

2.  HLR-utb i ldning
Eleven ska genomge en HLR-utbildning och godkrinnas av en HLR-lnstruktor

3. Kdnna t i l l  handsignalerna vid fr idykning bide dag och natt.
E,leven ska ha god keinnedom om de handsignaler som han/hon kan behova som
fiidykare. Eleven bor minst kunna OK-tecken, upp, ner, fara och tryckut-
jiimningsproblem och ziven veta hur man kommunicera med handsignaler pi natten.

4 .  Kdnna t i l l  sk i l lnaden mel lan sdrsk i ld  och a l lmdn upps ik t .
E,leven ska kiinna ti l l  skil lnaden mellan srirskild och allmiin uppsikt samt kunna
tilliimpa begreppen i praktiken. lVormer oc:h Kruv ,s23.

5. Kdnna ti l l  skil lnaden pi f lytkraft i  salt och scitvatten.

Eleven ska krinna till skillnaderna pA flykraft i sotvatten och i saltvatten och hur det
p6verkar fiidykarens avvdgning i vattnet.

Uthall ighetsprov utan utrustning
1. Fr i t t  s imsdtt  1000 meter (ej  ryggsim).

E,leven ska simma 1000 meter brostsim eller crawl utan att vi la. Ryggsim tir inte
ti l l i tet.

2. Ryggsim 300 meter
Eleven skall simma 300 meter ryggsim utan att vi la.

3. 100 meter fr itt simsdtt med 2 kg civervikt. Efter avslutad simning, ta av
viktbdltet i ytan.

E,leven ska simma 100 meter med ctt viktbrilte med 2 kg bly utan att vila. E,leven fbr
viilja simsritt sjiilv. Efter avslutad simning ska eleven ta av sig viktbiiltet och ltimna
det till nigon pA kanten' fbr att visa atthanlhon kan oppna spiinnet.
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4. Vattentramp 3 minuter med hdnderna civer huvudet.
Vattentramp 3 minuter, utliirs i den delen av basszingen deir eleven inte bottnar.
Hrinderna ska vara over huvudet.

5. Klddsim: Vattentramp 2 minuter med byxor ( l inga ben), skjorta ( l inga
drmar) och strumpor.
Eleven ska trampa vatten i 2 minuter med armarna utstrrickta liingst med vattenytan.
Byxorna ska vara med l6nga ben, skjclrtan med l6ng rirm. Kkiderna f6r inte ramla av
under ovningen.

6. Klddsim 300 meter med byxor (l inga ben), skjorta (l inga drmar) och
strumpor.
Byxorna ska vara med l6nga ben, skjortan med ling dnn. Kliiderna fir inte ramla av
under simninscn.

KlHdsim: Upphdmtning av j i imnstor kamrat pi  botten (med kl ider) .
Bogsering med l ivboj  el ler  motsvarande 50 meter.  Upptagning pi  kant,
medvetandekontrol l ,  stabi l t  s idol i ige.
Eleven gor en nedvikning ti l l  bassiingens botten, (minst 2 meter) och hrimtar upp
jtimnstor kamrat pi botten som ocks6 zir utrustad med kliider enligt kliidsim. Vid
ytan nytdas livboj eller motsvarande t ex. plastdunk f6r att kunna bogsera kamraten
50 meter. Hrir sker upptagning av kamraten pe kant diir man kontrollerar
medvetandet och sedan placerar kamraten i stabilt sidolage.

Undervattenssimning 25 meter.

E,leven ska simma25 meter under vattnet.
Detta sker under seirskild uppsikt av myndig instruktor. Sa mcr om ,scirskitd uppsikt i
lVrtrmer & Krav ,s 23.

Hi l la  andan 60 sekunder  under  y tan.

Eleven ska hil la andan sti l lal iggandes med ansiktet under vattenytan i 60 sekunder.
l)etta sker under siirskild uppsikt av myndig instruktor. Se mer ont scir:;kilcl uppsikt i
l r , l r t rmer&Kravs23.

7.

8 .

9 .

1.  Fens imning 1000 meter ,  nedv ikn ing t i l l  bo t ten (minst  2  meter )  var  50:e
meter.

Kontrollera att elevcn har en god simteknik, att nedvikningarna utldrs korrekt med
handklapp i botten, att uppging sker i spiral med en hand knuten over huvudet och
att ytkontroll sker. Efter varje ncdvikning ska eleven gora OK-tecken ti l l
fiidykarinstruktoren i vattnet. Ansiktet fir inte tas over vatteny'tan under hcla provet
och simningen skall ske i en fbljd utan vila. Nedvikningarna ska ske pA den delen
som dr minst 2 meter djup.

2.  Nedvikning 10 ginger i  tat  f6 l jd.  (Minst 2 meter djupt.)  Kom ihAg:
tryckutj i imning, handklapp i botten, ytkontroll och OK-tecken vid ytan.
Kontrollera atI" eleven gor korrekta nedvikningar till botten, diir han/hon gor
handklapp. LJppgAng sker i spiral med en hand knuten over huvudet och ytkontroll. I
ytan gor eleven OK-tecken till fiidykarinstruktoren i vattnet elier varjc nedvikning.

Prov med fridykarutrustning

Dok lD: Anv flor fridykarcertif- ikat steg 3
Vers ion :  5

Utfbrdare: F K
Status: Fastst2il l t

Senast i indrad: 20l  l -  12-02



5.

Fridykarcertif ikat steg 3: sida 3 (4)

E,levens ansikte ska inte tas over vattenytan. OK-tecken till fiidykarinstruktoren i
vattnet. Yttiden ska vara dubbelt sA l6ng som dyktiden.

3. Fridykarutrustningen pi botten (minst 2 meter), nedvikning och
pitagning av fenor, mask och snorkel. Masken tcims under ytan och
snorkeln i ytan. OK-tecken i ytan och ddrefter 50 meter fensim i ytan.

E,leven ska gora en nedvikning fi6n y'tan ftjr att vid botten ta pi sig f-enor,, mask och
snorkel. Masken ska tommas under ytan och snorkeln i yan. Eleven ska inte ta upp
ansiktct ijver ytan, utan lugnt kunna gora OK-tecken till fiidykarinstruktoren i
vattnet och sedan direkt simma 50 meter f-ensim.

4. Delf inkick 500 meter,  nedvikning t i l l  botten (minst 2 meter)  var 50:e

meter
Kontrollera att eleven har en god simteknik, att nedvikningarna utf'ors korrekt med
handklapp i botten, uppging sker i spiral med en hand knuten over huvudet och att
ytkontroll sker. Efier varje nedvikning ska eleven gora OK-tecken till fiidykar-
instruktoren i vattnet. Ansiktct f'flr inte tas over vattenytan under hela provet.
Ncdvikningarna ska ske pA den delen som 6r minst 3 meter djup

Simma 300 meter med snorkel  och fenor (utan mask) nedvikning t i l l
botten (minst 2 meter)  var 50:e meter.  Ansiktet  skal l  hela t iden vara
under ytan. Andning sker genom snorkeln utan at t  h i l la fc i r  ndsan.

Eleven ska simma 300 meter med ansiktet under vattenytan och andas genom
snorkeln. Var 50:e meter skcr ncdvikning ti l l  botten (minst 2 meter). lJnder hela
provet ska eleven ha en hand knuten liamfdr sig. OK-tecken till fiidykarinstruktoren
i vattnet.

Upphdmtning av j imnstor kamrat f r in botten (minst 2 meter)  med
bi i rgningsgreppet sedan hambogrepp och BTT. Ddrefter bogsering
200 m och upptagning. Bogseringen gcirs med 2 ol ika metoder.

Det rir viktigt att betona aIt livriiddaren ska koppla biirgningsgreppet om den nod-
stiilldc vid botten och skjuta iliin botten fbr att fE upp fart till uppsimningen till
ytan. Den nodstiilldes huvud skall vara over vattenytan och att snorkeln skall tas ur
munnen pfi dcn nodstiillde. Tilliimpa hambogreppet och BTT. Dzirefter bogsering
200m f-6ljt av upptagning pi land, medvetandekontroll och stabilt sidolage. OK-
tecken till fiidykarinstruktoren i vattnet.

Li l la utrustningen byts med kamrat pi  minst 2 meters djup. Masken
tcims under ytan och snorkel i ytan.

Provet ska utf-oras pi minst 2 meters djrp och eleverna byter f-enclr, mask och
snorkcl med varandra. Masken ska tornmas under ytan och snorkeln i yan. Eleven
ska inte behova ta upp ansiktet over ytan, utan lugnt kunna gora OK-tecken till
Fridykarinstruktdren i vattnet.

Simma 4 x 25 meter under vattnet.

Viktigt att se till att ingen hyperventilering f'orekommer. Sirnma bredvid eleven och
kontrollera att han/hon inte krinner sis w efierit. OK-tecken till
Fridykarinstruktoren i vattnet.

Detta sker under siirskild uppsikt av myndig instruktor. Se mer om scirskild uppsikt i
lVormer & Kruv,s 23.
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9. Vdxelandning 150 meter med parkamrat med en snorkel .

Paret ska utan vila avleigga 150 meter i lagom takt. Foreslfi 2 andetag innan viirling.

OK-tecken till fiidvkarinstruktoren i vattnet.

Fensimscivningar - teknik och uthi l l ighet
Foljande ovningar kan utfbras med antingen monof-ena eller bifbnor.

1. 50 meter fensim med simplatta.
Eleven simmar 50 meter med valfii f-entyp.

2. 50 meter "Soldaten" el ler "Korset"
Eleven simmar 50 meter enligt "soldaten" med annarna utmed kroppen och med rtitt
benrorelse eller enligt "korset" drir armarna dr utstrrickta rakt ut fiAn sidorna likt ett
kors och med rritt benrorelse.

3.  50 meter benspark med snorkel  och rdt t  armstrdckning

Eleven simmar 50 meter med snorkel och ruitt armstrdckning. med hrinderna fiamfbr
kroppen och armama pff huvudet likt en pil.

4. Fensimslopp utan avbrott med startdyk, ri i t t delf inteknik och
voltvdnd n inga r.
Fensimslopp utan avbrott med startdyk, riitt delflnteknik och voltviindningar. LJnder hela
loppet skall armarna vara striickta och liggu pi huvudet. Efter start och varje vzindning skall
l0-15 meter simmas under vattnet. Distansen skall vara minst 200 rneter om provet
genomfirrs i 50 meters bassiing och minst 100 meter i 25 rneters basszing. Provet
fbrgenomfbras med monof-ena.

Prov med vatdrakt i bassdng
1. Avvi igning i  bassdng.

Eleven ska avvziga sig med vAtdriikt i bassring.

2.  Fensimning 2000 meter med vi tdrdkt och l i l la utrustningen,
nedvikning t i l l  botten (minst 2 meter)  var 50:e meter

Kontrollera att clcvcn har en god simtcknik, att nedvikningama utf'ors korrekt med
handklapp i botten, uppgAng sker i spiral med en hand knuten over huvudet och att
y'tkontroll sker. Efter varje nedvikning ska eleven gora OK-tecken till fiidykar-
instruktoren i vattnet. Ansiktet f6r inte tas over vattcnytan under hela provet.
Nedvikningarna ska ske pi den delen som dr minst 2 meter djrp
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