
CMAS/SSDF
Fridykare

steg 3
Frirutsdttn i n ga r f<ir att pi bciria cMAS/ss DF Fridykarcertifi ka steq 3
1. Inneha CMAS/SSDF Fridvkarcertifikat steq 2.
Teori
1. Repetition av teoridelen pA CMAS/SSDF Fridykarcertifikat

steg 1 och 2.
2. HLR-utbildning
3. Kdnna til l handsignalerna vid fridykninq b6de daq och natt.
4. Kdnna til l skillnaden mellan s€irskild och allmdn uoosikt.
5. Kdnna till skillnaden pA flytkraft i salt- och sdtvatten.
Simkunnighetsprov utan utrustning
1. Fritt simsdtt 1000 meter (ej ryggsim).
2. Ryggsim 300 meter.
3. 100 meter fritt simsdtt med 2 kg overvikt. Efter avslutad

simning ta av viktbdltet i ytan.
4. Vattentramp 3 minuter med hdnderna Over huvudet.
5. Kliidsim: Vattentramp 2 minuter
6. Kliidsim: 300 meter med byxor (linga ben), skjorta (t6nga

drmar) och strumpor.
7. Kliidsim: Upphtimtning av jZimnstor kamrat pA botten (med

kldder). Bogsering med livboj eller motsvarande 50 meter.
Upptagning pA kant, medvetandekontroll och stabilt
sidoldge.

8. Undervattenssim 25 meter. (Sker under sdrskild uppsikt av
mvndiq instruktor)

9. H6lla andan 60 sekunder under ytan. (Sker under sdrskild
uppsikt av myndiq instrukt6r)



Prov med fridvkarutrustninq (tvtinsta rekommenderat dykdjup for samtliga dvningar dr 2 meter.)
1. Fensimning 1000 meter, nedvikning till botten var 50:e

meter.
2. Nedvikning 10 gAnger i tiit foljd. Kom ih6g: tryckutjdmning,

handklaoo i botten och vtkontroll. OKtecken iytan.
3. Fridykarutrustningen pA botten, nedvikning och pAtagning

av fenor, mask och snorkel. Masken tdms under ytan och
snorkeln i ytan. OKtecken i ytan, ddrefter 50 meter fensim i
vtan.

4. Delfinkick 500 meter med nedvikning till botten var 50:e
meter.

5. Simma 300 meter med snorkeloch fenor (utan mask) med
nedvikning till botten var 50:e meter. Ansiktet ska hela tiden
vara under ytan. Andning sker genom snorkeln utan att
hilla for ndsan.

6. Upphiimtning av jdmnstorkamratfrin botten med
bdrgningsgreppet sedan hambogrepp och BTT. Bogsering
200 meter. Bogseringen gdrs med 2 olika metoder.
Upptagning pi kant med medvetandekontroll och stabilt
sidoldoe.

7. Lilla utrustningen byts med kamrat pA minst 2 meters djup.
Masken t6ms under ytan och snorkel i ytan.

8. 4 x 25 meter undervattenssim.
(Sker under siirskild uppsikt av mvndiq instruktdr)

9. Vdxelandning 150 meter med parkamrat med en snorkel.

Fensimstivninqar - teknik och uthAllighet (Proven fAr utfciras med monofena eller bifenor)
1. 50 meter benspark med simplatta.
2. 50 meter enligt "Soldaten" eller "Korset" med axlar och rygg

sodnda i rdtt oosition och rdtt benrorelse.
3. 50 meter benspark med snorkel och rdtt benspark,

hdnderna framfor kroppen och armarna p6 huvudet.
4. Fensimslopp utan avbrott med startdyk, riift delfinteknik och

voltvdndningar. Distansen ska vara minst 200 meter i en 50
meters bassdng och minst 100 meter ien 25 meters
bassdno.

Prov med vitdrdkt
1. Awdqninq i bassiinq.
2. Fensimning 2000 meter med lilla utrustningen, nedvikning

till botten var 50:e meter.


