Competent Crew Course Syllabus

Η Εκπαίδευση «Ικανό Μέλος Πληρώµατος» του ΒΙΟ είναι µία σειρά πρακτικών µαθηµάτων
διάρκειας 5 ηµερών που διεξάγεται πάνω σε ιστιοπλοϊκό σκάφος. Απευθύνεται σε άτοµα µε
µικρή ή χωρίς προηγούµενη εµπειρία πάνω σε πλεούµενο.
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ικανό Μέλος Πληρώµατος»
Στόχος: Να µυήσει τους αρχάριους στην ιστιοπλοΐα και να τους διδάξει ατοµική ασφάλεια, ναυτική
ικανότητα και την πηδαλιουχία στο επίπεδο που απαιτείται για να είναι χρήσιµο µέλος του
πληρώµατος ενός ιστιοφόρου σκάφους.
Γνώσεις ναυτικών όρων, των τµηµάτων ενός σκάφους, της εξάρτισης και των πανιών του
Χειρισµός πανιών
• ∆έσιµο, βιράρισµα, µουδάρισµα και χειρισµός πανιών
• Χρήση σκοτών και µανταριών και των σχετικών βιντζιρέλων τους
Σκοινιά και κόµποι
• Ικανότητα σχηµατισµού των χρησιµότερων ναυτικών κόµπων και αποτελεσµατικός χειρισµός
σκοινιών
Πρόληψη και καταπολέµησης πυρκαγιών
• Επίγνωση των κινδύνων πυρκαγιάς και των προληπτικών µέτρων που απαιτούνται για την
αποτροπή τους
• Γνώση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση πυρκαγιάς
Εξοπλισµός ατοµικής ασφάλειας
• Κατανοεί και συµµορφώνεται µε τους κανόνες που αφορούν στον εξοπλισµό ασφαλείας, τα
σωσίβια γιλέκα και τα ατοµικά βοηθήµατα πλευστότητας που πρέπει να φοράει
Άνθρωπος στη θάλασσα
• Αντιλαµβάνεται τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη διάσωση ανθρώπου στη θάλασσα
Εξοπλισµός έκτακτης ανάγκης
• Μπορεί να χειριστεί τις φωτοβολίδες κινδύνου και γνωρίζει πότε πρέπει να χρησιµοποιούνται
• Αντίληψη τρόπου καθέλκυσης και επιβίβασης σε σωσίβια λέµβο
Συµπεριφορά και συνήθειες
• Κατανοεί τις καθιερωµένες πρακτικές σχετικά µε:
• Τη χρήση επισειόντων (φιλάνδρες) και σηµαιών, µεριµνά για την αποφυγή αδικαιολόγητου
θορύβου ή ενοχλήσεων στο λιµάνι και για τη σωστή συµπεριφορά προς τα σκάφη που είναι
ελλιµενισµένα σε παραβολή.
• Επίγνωση της ευθύνης των κυβερνητών ιστιοπλοϊκών για την προστασία του περιβάλλοντος
Κώδικας Θαλάσσιας Κυκλοφορίας
• Είναι ικανός για αποτελεσµατική επαγρύπνηση στη θάλασσα
Σωσίβιες λέµβοι
• Κατανοεί και συµµορφώνεται µε τους κανόνες φόρτωσης Είναι ικανός να χειρίζεται τη σωσίβια
λέµβο κωπηλατώντας
Μετεωρολογία
• Γνωρίζει τις υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού και την κλίµακα Μποφόρ
Πηδαλιουχία και πλεύση
• Κατανοεί τις βασικές αρχές πλεύσης και µπορεί να κατευθύνει και να τριµάρει τα πανιά σε κάθε
σηµείο της πορείας

•

Μπορεί να πηδαλιουχεί µε πυξίδα, µε τα πανιά και µε τον κινητήρα

Γενικά καθήκοντα
• Εκτέλεσε ικανοποιητικά γενικά καθήκοντα στο κατάστρωµα και κάτω από το κατάστρωµα σε
σχέση µε τις καθηµερινές εργασίες στο σκάφος

