Coastal Skipper Course Syllabus

ZAPOVJEDNIK JAHTE U PRIOBALNOJ PLOVIDBI
Praktični tečajevi i svjedodžbe za zapovjednika jahte u priobalnoj plovidbi se posebno odnose na
motorne brodice ili brodice na jedra, ovisno o vrsti plovila na kojoj provodi tečaj.
Dodjeljuju se svjedodžbe za vode sa ili bez morskih mijena, ovisno o geografskom mjestu gdje se
tečaj proveo. Ovaj praktični tečaj traje 5 dana i provodi se na moru.
Minimalno preporučeno iskustvo prije tečaja:
15 dana na moru
2 dana zapovjedničkog iskustva
300 milja
8 noćnih sati
Cilj: Naučiti vještine i tehnike potrebne za zapovijedanje plovilom većim od 7 metara LOA u priobalnoj
i odobalnoj plovidbi danju i noću. Ovaj tečaj se provodi na brodici dužine između 7 i 15 metara LOA
Napomena: U nastavnom programu navedenome ispod, jedna zvjezdica* označava dio tečaja koji je
specifičan za Svjedodžbu o završenom tečaju za voditelja jahte na motorni pogon u priobalnoj
plovidbi.
Dvostruke zvjezdice ** označavaju dio ispita koji je specifičan za Svjedodžbu o završenom tečaju za
voditelja jedrilice u priobalnoj plovidbi.
Planiranje prolaza
• Može planirati priobalni prolaz uzimajući u obzir mogućnosti plovila, navigaciju, opskrbljivanje,
vremenske prilike, luke za zaklon, visine morskih mijena i njihove struje, potrebne publikacije i
strategiju
• Razumije potrošnju goriva pri različitim brzinama i može izračunati koliko je potrebno goriva za
prolaz uključujući rezervnu količinu*
• Svjestan je učinaka prljavštine na brzinu brodice i potrošnju goriva*
• Poznaje carinske postupke
Priprema za isplovljavanje
• Upoznat je sa sigurnosnom opremom za putovanja u odobalnim vodama
• Može pripremiti plovilo za plovidbu uključujući spremište, upoznavanje s mjerama sigurnosti,
držanjem straže, izbor jedara **, raspodijeliti odgovornosti i opremu, provjeriti gorivo i stroj
Peljarenje
• Može pripremiti plan za peljarenje, uzevši u obzir zvučne signale, tranzite, kliring, plutače, lučka
pravila te morske mijene
• Može peljariti plovilo danju i noću

Prolaz i vještine vođenja jahte
• Može preuzeti vodstvo jahte i dati upute posadi
• Može organizirati navigaciju, rad na palubi i domaćinske obaveze na brodu koji plovi
• Svjestan je značaja meteoroloških promjena
• Svjestan je potreba posade tijekom plovidbe
• Može koristiti navigacijsku opremu za planiranje unaprijed i plovidbu te može ažurirati tijekom
plovidbe, naročito upotrebu među točaka i pravaca
Radar*
• Razumije upotrebu radara na motornoj brodici za pomoć u plovidbi, peljarenju, upozoravanja na
mogući sudar i izbjegavanje sudara
Upravljanje brodom
• Učinkovito upravlja brodicom u ograničenom prostoru uključujući sve situacije vezivanja i
odvezivanja u različitim uvjetima vjetra i morskih mijena
Teške vremenske prilike
• Priprema za loše vremenske prilike i upravljanje pod jakim vjetrovima
• Navigacija i opće radnje uz ograničenu vidljivost
Slučajevi nužde
• Izvlačenje čovjeka iz mora
• Razumije što treba poduzeti prilikom napuštanja brodice i ukrcaja u splavi za spašavanje i tijekom
helikopterskih spašavanja i spašavanja u čamcima za spašavanje
Upravljanje jahtom pod jedrima**
• Može koristiti jedra za upravljanje jahtom u ograničenom prostoru
• Može izvući čovjeka iz mora pod jedrima
• Sidrenje i privezivanje pri različitim uvjetima vjetra i morskih mijena
• Može učinkovito jedriti u svim točkama jedrenja

