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Allmdnt
.

Provenavliiggsfbr minst SSDFFridykarinstruktor
steg2.

.

Elevenbor vara 14 ir elleriildre.

.

inom
Samtligaprov fdr CMAS/SSDF Fridykarcertillkatsteg 3 skall gcnomf-oras
loppetav I 6r.

o

steg2 innanhan/honborjar
Elevenska vara innehavareav CMAS Fridykarcertiflkat
pi CMAS/SSDFFridykarcertifikat
steg3.

o

lnnan provenavliiggsska utbildningoch treiningbcdrivitssAatt elevenutan tvekan
klararav dem.

Teori
1. Repetitionav teoridelenfcir CMAS/SSDFFridykarcertifikatsteg 1 och 2.
steg1 och
Elevenrepeterar
denteoride hadeunderCMAS/SSDFFridykarcertiflkat
2 ochskakunnaden.
2. HLR-utbildning
Elevenskagenomge
en HLR-utbildning
ochgodkrinnas
av enHLR-lnstruktor
3. Kdnna till handsignalernavid fridykning bide dag och natt.
E,levenska ha god keinnedomom de handsignalersom han/honkan behovasom
fiidykare. Eleven bor minst kunna OK-tecken, upp, ner, fara och tryckutjiimningsproblemoch zivenvetahur man kommuniceramed handsignaler
pi natten.
4.

Kdnna till skillnaden mellan sdrskild och allmdn uppsikt.
E,leven
skakiinnatill skillnadenmellansrirskildoch allmiinuppsiktsamtkunna
tilliimpa begreppeni praktiken.lVormeroc:hKruv ,s23.

5.

Kdnna till skillnaden pi flytkraft i salt och scitvatten.
Elevenska krinnatill skillnadernapA flykraft i sotvattenoch i saltvattenoch hur det
p6verkarfiidykarensavvdgningi vattnet.

utan utrustning
Uthallighetsprov
1.

Fritt simsdtt 1000 meter (ej ryggsim).
E,levenska simma 1000meterbrostsimeller crawl utan att vila. Ryggsimtir inte
tillitet.

2. Ryggsim300meter
Elevenskallsimma300 meterryggsimutanatt vila.
3.

100 meter fritt simsdtt med 2 kg civervikt. Efter avslutad simning, ta av
viktbdltet i ytan.
E,levenska simma 100metermed ctt viktbriltemed 2 kg bly utanatt vila. E,levenfbr
viilja simsrittsjiilv. Efter avslutadsimningska eleventa av sig viktbiiltetoch ltimna
det till nigon pA kanten'fbr att visa atthanlhonkan oppnaspiinnet.
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4. Vattentramp3 minuter med hdndernaciverhuvudet.
Vattentramp
3 minuter,utliirs i den delenav basszingen
deireleveninte bottnar.
Hrinderna
skavaraoverhuvudet.
5. Klddsim:Vattentramp2 minuter med byxor (linga ben),skjorta (linga
drmar)och strumpor.
Elevenskatrampavatteni 2 minutermedarmarna
utstrrickta
liingstmedvattenytan.
Byxornaskavaramedl6ngaben,skjclrtan
medl6ngrirm.Kkidernaf6r interamlaav
under ovningen.

6. Klddsim300 metermed byxor (linga ben),skjorta(linga drmar)och
strumpor.
Byxorna ska vara med l6nga ben, skjortan med ling dnn. Kliiderna fir inte ramla av
under simninscn.

7 . KlHdsim: Upphdmtning av jiimnstor kamrat pi botten (med klider).
Bogsering med livboj eller motsvarande 50 meter. Upptagning pi kant,
medvetandekontroll, stabilt sidoliige.
Elevengor en nedvikningtill bassiingens
botten,(minst2 meter)och hrimtarupp
jtimnstorkamratpi bottensom ocks6zirutrustadmed kliiderenligt kliidsim.Vid
ytan nytdaslivboj eller motsvarande
t ex. plastdunkf6r att kunnabogserakamraten
50 meter.Hrir skerupptagningav kamratenpe kant diir man kontrollerar
medvetandet
och sedanplacerarkamrateni stabiltsidolage.
8 . Undervattenssimning 25 meter.
E,levenska simma25 meterundervattnet.
Dettaskerunderseirskilduppsiktav myndig instruktor.Sa mcr om ,scirskitd
uppsikti
lVrtrmer& Krav ,s23.

9. Hilla andan 60 sekunder under ytan.
Elevenskahilla andanstillaliggandes
med ansiktetundervattenytan
i 60 sekunder.
l)etta sker undersiirskilduppsiktav myndig instruktor.Se mer ont scir:;kilcluppsikti
lr,lrtrmer&Kravs23.

Prov med fridykarutrustning
1. Fensimning 1000 meter, nedvikning till botten (minst 2 meter) var 50:e
meter.
Kontrolleraatt elevcnhar en god simteknik,att nedvikningarnautldrs korrekt med
handklappi botten,att uppging sker i spiralmed en hand knutenover huvudetoch
att ytkontroll sker. Efter varje ncdvikning ska eleven gora OK-tecken till
fiidykarinstruktoren
i vattnet.Ansiktetfir inte tas over vatteny'tan
underhcla provet
och simningenskall ske i en fbljd utan vila. Nedvikningarna
ska ske pA den delen
somdr minst2 meterdjup.
2.

Nedvikning 10 ginger i tat f6ljd. (Minst 2 meter djupt.) Kom ihAg:
tryckutjiimning, handklapp i botten, ytkontroll och OK-tecken vid ytan.
Kontrollera atI"eleven gor korrekta nedvikningartill botten, diir han/hon gor
handklapp.LJppgAng
skeri spiralmed en handknutenover huvudetoch ytkontroll.I
ytan gor elevenOK-teckentill fiidykarinstruktoren
i vattnetelier varjc nedvikning.
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i
E,levens
OK-teckentill fiidykarinstruktoren
ansikteska inte tas over vattenytan.
vattnet.YttidenskavaradubbeltsAl6ngsomdyktiden.
3. Fridykarutrustningenpi botten (minst 2 meter), nedvikning och
pitagning av fenor, mask och snorkel. Masken tcims under ytan och
snorkeln i ytan. OK-teckeni ytan och ddrefter 50 meter fensim i ytan.
maskoch
E,levenska gora en nedvikningfi6n y'tanftjr att vid bottenta pi sig f-enor,,
snorkel.Maskenskatommasunderytan och snorkelni yan. Elevenska inte ta upp
ansiktct ijver ytan, utan lugnt kunna gora OK-tecken till fiidykarinstruktoreni
vattnetoch sedandirektsimma50 meterf-ensim.
4.

Delfinkick 500 meter, nedvikning till botten (minst 2 meter) var 50:e

meter
Kontrolleraatt elevenhar en god simteknik,att nedvikningarnautf'orskorrektmed
handklappi botten,uppging sker i spiralmed en handknutenover huvudetoch att
ytkontroll sker. Efier varje nedvikning ska eleven gora OK-teckentill fiidykarinstruktoreni vattnet. Ansiktct f'flr inte tas over vattenytanunder hela provet.
Ncdvikningarna
skaskepAdendelensom6r minst3 meterdjup

5 . Simma 300 meter med snorkel och fenor (utan mask) nedvikning till
botten (minst 2 meter) var 50:e meter. Ansiktet skall hela tiden vara
under ytan. Andning sker genom snorkeln utan att hilla fcir ndsan.
Eleven ska simma 300 meter med ansiktetunder vattenytanoch andasgenom
snorkeln.Var 50:e meter skcr ncdvikningtill botten(minst 2 meter).lJnderhela
provetska elevenha en handknutenliamfdr sig. OK-teckentill fiidykarinstruktoren
i vattnet.
6 . Upphdmtning av jimnstor kamrat frin botten (minst 2 meter) med
biirgningsgreppet sedan hambogrepp och BTT. Ddrefter bogsering
200 m och upptagning. Bogseringen gcirs med 2 olika metoder.
om den nodDet rir viktigt att betonaaIt livriiddarenska koppla biirgningsgreppet
stiilldc vid botten och skjuta iliin botten fbr att fE upp fart till uppsimningentill
ytan. Den nodstiilldeshuvud skall vara over vattenytanoch att snorkelnskall tas ur
munnenpfi dcn nodstiillde.Tilliimpa hambogreppet
och BTT. Dzirefterbogsering
och stabilt sidolage.OK200m f-6ljtav upptagningpi land, medvetandekontroll
i vattnet.
teckentill fiidykarinstruktoren

7 . Lilla utrustningen byts med kamrat pi minst 2 meters djup. Masken
tcims under ytan och snorkel i ytan.
Provet ska utf-oraspi minst 2 meters djrp och elevernabyter f-enclr,mask och
snorkclmed varandra.Maskenska tornmasunderytan och snorkelni yan. Eleven
ska inte behovata upp ansiktetover ytan, utan lugnt kunna gora OK-teckentill
i vattnet.
Fridykarinstruktdren

8 . Simma 4 x 25 meter under vattnet.
f'orekommer.
Sirnmabredvidelevenoch
Viktigt att se till att ingenhyperventilering
kontrollera att han/hon inte krinner sis w efierit. OK-tecken till
Fridykarinstruktoreni vattnet.
Detta sker undersiirskilduppsikt av myndig instruktor.Se mer om scirskilduppsikti
lVormer& Kruv,s23.
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9. Vdxelandning 150 meter med parkamrat med en snorkel.
Paretska utanvila avleigga150meteri lagomtakt. Foreslfi2 andetaginnanviirling.
i vattnet.
OK-teckentill fiidvkarinstruktoren

- teknik och uthillighet
Fensimscivningar
Foljande ovningar kan utfbras med antingen monof-enaeller bifbnor.

1. 50 meter fensim med simplatta.
Elevensimmar50 metermedvalfii f-entyp.
2. 50 meter "Soldaten"eller "Korset"
Elevensimmar50 meterenligt "soldaten"med annarnautmedkroppenoch med rtitt
benrorelseeller enligt "korset" drir armarnadr utstrricktarakt ut fiAn sidornalikt ett
kors och med rritt benrorelse.
3.

50 meter benspark med snorkel och rdtt armstrdckning
Elevensimmar50 metermed snorkeloch ruittarmstrdckning.
med hrindernafiamfbr
kroppenoch armamapff huvudetlikt en pil.

4.

Fensimslopp utan avbrott med startdyk, riitt delfinteknik och
voltvdnd n inga r.
Fensimslopputanavbrottmed startdyk,riitt delflnteknikoch voltviindningar.LJnderhela
loppetskall armarnavarastriicktaoch liggupi huvudet.Efter startoch varje vzindningskall
l0-15 metersimmasundervattnet.Distansen
skallvaraminst200 rneterom provet
genomfirrsi 50 metersbassiingoch minst 100meteri 25 rnetersbasszing.
Provet
fbrgenomfbrasmed monof-ena.

Prov med vatdrakti bassdng
1. Avviigning i bassdng.
Elevenska avvzigasig med vAtdriikti bassring.
2.

Fensimning 2000 meter med vitdrdkt och lilla
nedvikning till botten (minst 2 meter) var 50:e meter

utrustningen,

Kontrolleraatt clcvcn har en god simtcknik,att nedvikningamautf'orskorrekt med
handklappi botten,uppgAngsker i spiral med en handknutenover huvudetoch att
y'tkontrollsker. Efter varje nedvikning ska eleven gora OK-tecken till fiidykarinstruktoreni vattnet. Ansiktet f6r inte tas over vattcnytanunder hela provet.
Nedvikningarna
skaskepi dendelensom dr minst2 meterdjrp
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