Beszámoló a Technikai Bizottság 2010. évi munkájáról
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CMAS Búvároktatói kollégium

2010/I. ülést 2010. május 29-én tartottuk, 19 fő részvételével.
o Az ülésen beszámoló hangzott el a 2010. Évi CMAS Búvároktatói
tanfolyamról és egyéb oktatói tanfolyamokról. Előadás hangzott el a
dekompressziós merülések haladó szintű tervezéséről. Ebben részletesen
foglalkoztunk az oktató szintű levegőszámítással illetve dekompressziós
táblázatok használatával. Fórum keretében a Merülési Szabályzat esetleges
változtatásaival foglalkoztunk.

-

2010/II. ülést 2010. november 20.-án tartottuk meg 31 fő részvételével.
o Az ülésen bemutatásra került a CMAS 2 csillagos búvár és a CMAS
Gyermekbúvár tanfolyamokhoz használatos segédanyagok PPT illetve PDF
formátumokban. Ezeket az anyagokat alkalmazzák a CMAS búvároktatók a
tanfolyamaik során illetve hallgatóik segédanyagként CD formátumú
adathordozón meg is kapják. Ezen kívül a tavaszi előadás folytatásaként
meghallgathattuk a dekompressziós merülések haladó szintű tervezésének 2.
részét. A CMAS Gyermekbúvár szabványokban történt változásokról készült
tájékoztató előadás
2.

Búvároktatói tanfolyam

2010 április és május havában tartottuk meg 5 fő részvételével, 4 helyszínen, Budapesten
(elméleti foglalkozás), Szentendrén (uszodai foglalkozás), Lupa szigeten (nyílt vízi tavi
foglalkozás) és Horvátországban Pag szigetén (nyílt vízi tengeri foglalkozás) 6 fő oktató és 1
fő külsős (sportpszichiáter) bevonásával a CMAS Búvároktatói Tanfolyamot.
A tanfolyamot a három fő 1 csillagos búvároktató jelöltek szintfelmérője előzte meg, ahol 2
nap alatt győződhettünk meg elméleti (merülésvezetői eligazítás és 5 különböző felmérő teszt)
és gyakorlati (uszodai gyakorlatok, fizikai felmérők) alkalmasságukról.
Az oktatói tanfolyam elméleti foglalkozásai 8 napon keresztül zajlottak napi 5 órás
időtartamban. Az előadások témakörei voltak többek között pedagógia, sportpszichológia,
műszaki ismeretek, mentés, elsősegélynyújtás, veszélyes tengeri élőlények, gyakorlati oktatás
elmélete, hibafelismerés, gázkeverő és szervíztechnikus, haladó nitrox.
Az uszodai foglalkozások összesen 7 napon át 4 órás időtartamokban zajlottak a délelőtti
órákban.
A vizsgák több részből álltak. Elsőként az uszodai vizsgákat tették le, majd a tavi vizsgát ahol
nyílt vízi körülmények között tettek tanúbizonyságot oktatói képességeikről. 4 fős válogatott
oktatói vizsgabizottság előtt tartották meg előadásukat az adott témákból. A végén tengeren is
bizonyították jártasságukat a megadott feladatokból.

3. CMAS Búvároktatói megerősítő tanfolyam 1-2 csillagos búvároktatók számára
A megerősítő tanfolyamot 2010 november 12-13.-én tartottuk Budapesten az MBSZ központi
oktatótermében és a szentendrei Vizesnyolcas uszodában. A tanfolyamon az oktatók több
ismeretfrissítő tesztet töltöttek ki, különböző témakörökben tartottak előadásokat illetve
gyakorlati jártasságukról is számot adtak. 5 fő 2 csillagos oktató vett részt és védte meg
CMAS Búvároktatói minősítését a CMAS Búvároktatói kollégium vezetése előtt.
4. CMAS Gyermekbúvár oktatói tanfolyam 1-2 csillagos búvároktatók számára
A tanfolyamot 2010 november 14.-én tartottuk Budapesten az MBSZ központi
oktatótermében. 4 fő CMAS 1 csillagos búvároktató vett részt a továbbképzésen. A hallgatók
élettani, anatómiai, pedagógiai, módszertani képzésben részesültek, továbbá foglalkoztak a
szabványokkal illetve gyermekbúvár felszerelésekkel.
5. Szakhatósági jogkörünknek megfelelően:
Búvár Sportoktató
2010-ben 6 búvároktató végezte el a sportoktatói tanfolyamot (CMAS,PADI,NAUI) és
váltották ki az MBSZ-től a licence kártyát.
Barlangi Búvár Merülés vezető
A KVM rendelet 3/2007. (T.22.) a „Barlangi merülés feltételei” szerint beadott kérelmeket a
barlangi merülések szakbizottsága 2009-ben is megtárgyalta és javasolta a Barlangi Búvár
Merülés vezetői igazolvány kiadását. A javaslat alapján az MBSZ a BBM igazolványokat
kiadta. 2010-ben kiadott Barlangi Búvár Merülés vezetői igazolványok száma 11 db volt.
6. Búvároktatás
2010-ben a TB zökkenőmentesen végezte a minősítések kiadását és az egyéb oktatói igények
kielégítését. A mellékelt táblázat alapján megállapítható, hogy sajnálatos módon a válság
elérte a búvár piacot is. Míg 2009-ben még növekvő számokat tudtunk elérni az előző évhez
képest, addig 2010-ben összességében nézve 33%-os visszaesés volt az előző évhez képest. A
legnagyobb visszaesés az MBSZ szaktanfolyamok esetében volt ahol több mint 80%-os volt a
visszaesés. Az okok minden bizonnyal az emberek bizonytalan anyagi helyzetére vezethetőek
vissza, amely reményeink szerint idén megváltozik és magasabb számokat fog eredményezni.
121 regisztrált CMAS búvároktató van jelenleg Magyarországon, amelyből csak 50 az, akinek
érvényes minősítése van. Ennek tükrében pozitívként értékelhető, hogy ebből összesen 43-an
végeztek oktatói tevékenységet. Az év végén az MBSZ évadzáró összejövetelén ünnepélyes
keretek között lettek díjazva a 2010.év legjobban teljesítő CMAS búvároktatói nevezetesen
Medek Miklós CMAS 3 csillagos búvároktató, Cseh Attila, Fazekas Tibor CMAS 2 csillagos
búvároktatók.
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