Powerboat Advanced Course Syllabus

Προτωρημένη Εκπαίδεσζη Χειριζηού Τατσπλόοσ για Ημερήζιοσς και Νσκηερινούς Πλόες
Σηότος: Η εθπαίδεπζε ζηνλ ρεηξηζκό ζθαθώλ, ηε λαπηηθή ηθαλόηεηα, ηελ πινήγεζε θαη ηε λαπζηπινΐα
ζηα επίπεδα πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκό ελόο ηαρύπιννπ κε πδξνδπλακηθή γάζηξα θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λύθηαο ζε παιηξξντθά παξάθηηα ύδαηα κε ηα νπνία κπνξεί λα είλαη
εμνηθεησκέλνο ν εμεηαδόκελνο. Η αλαινγία καζεηώλ – εθπαηδεπηώλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην
6:1 (ρξεζηκνπνηώληαο δύν ζθάθε). Σα καζήκαηα ζα δηεμάγνληαη επί ηαρύπιννπ ζθάθνπο κε
πδξνδπλακηθή γάζηξα θαη θώηα ηα νπνία πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΚΑ. Οη καζεηέο πξέπεη λα
θνξνύλ ζσζίβην γηιέθν ηνπιάρηζηνλ 150 Newton κε θσηάθη εγθεθξηκέλν από ην Τπνπξγείν
Μεηαθνξώλ γηα ηε λπθηεξηλή άζθεζε.
Απαιηούμενες γνώζεις: Οη εμεηαδόκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ Δίπισκα Υεηξηζηνύ Σαρππιόνπ
Μέζνπ Επηπέδνπ κε δηεμνδηθέο γλώζεηο λαπζηπινΐαο θαη ραξηνγξάθεζεο ζε επίπεδν Δηπιώκαηνο
Θεσξεηηθήο Εθπαίδεπζεο Κπβεξλήηε θάθνπο Ηκεξήζησλ Πιόσλ.
Απαηηείηαη ε θαηνρή πηπρίνπ πξώησλ βνεζεηώλ θαη ρεηξηζηνύ VHF.
Διάρκεια: 2 εκέξεο
Καηώηαηο όριο ηλικίας: 17
Πρακηική εκπαίδεσζη
Πξνεηνηκαζία πξηλ ην ηαμίδη
Θθαλόηεηεο:
 Πξνεηνηκαζία ηαρύπιννπ
 Δηεμαγσγή ειέγρσλ θαπζίκσλ θαη κεραλήο
 ηνηβαζία θαη αζθάιηζε εμνπιηζκνύ
Χειριζμός ζκάθοσς
Γλώζεηο:
 Δηαθνξέο ζθαθώλ κε δύν κεραλέο
Καηαλόεζε:
 Υαξαθηεξηζηηθά δηαθόξσλ ηύπσλ γαζηξώλ θαη πξνπειώλ
 Ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο
Θθαλόηεηεο:
 Επίδεημε πξαθηηθώλ γλώζεσλ θαη ζσζηήο ρξήζεο ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο αλύςσζεο πξνπέιαο
(power trim) θαη πηεξπγίσλ δπγνζηάζκηζεο (trim tabs).
 Επίδεημε αληίιεςεο ησλ επηδξάζεσλ ηνπ αλέκνπ θαη ησλ ξεπκάησλ θαηά ηνπο ρεηξηζκνύο, όπσο:
 Πεδαιηνπρία πξνο ελδηάκεζα ζεκεία θαη δηαδξόκνπο επηζεκαζκέλνπο κε ζεκαληήξεο
 ηξνθέο ζε πεξηνξηζκέλνπο ρώξνπο
 Αγθπξνβνιία θάησ από δηάθνξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ξεύκαηα

 Υξήζε ζεκαληήξσλ αγθπξνβόιεζεο
 Επίδεημε ρξήζεο θνξδνληνύ απηόκαηεο ζβέζεο κεραλήο (kill cord) θαηάιιεινπ κήθνπο
νπνηαδήπνηε ζηηγκή
Πραγμαηοποίηζη πλοσ και εσθύνη ως κσβερνήηης
Καηαλόεζε:
 εκαζίαο ζρεδηαζκνύ πξηλ ην ηαμίδη
 ρεδηαζκνύ θαη πξαγκαηνπνίεζεο πιόσλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο ζρεηηθνύο θηλδύλνπο
λαπζηπινΐαο, ηνλ ηύπν ηνπ ζθάθνπο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ πιεξώκαηνο
 Υαξηνγξαθηθώλ απνηππώζεσλ θαη ξαληάξ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο
Θθαλόηεηεο:
 Οξγάλσζε πινήγεζεο, αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πιεξώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πινπ κε
ηαρύπινν
 Πινήγεζε κε πςειόηεξεο ηαρύηεηεο κε ρξήζε ρξόλνπ/απόζηαζεο
 Υξήζε νξγάλσλ λαπζηπινΐαο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο πινπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ζηηγκάησλ, δηαδξνκώλ θαη XTE, SOG, COG, BTW, DTW*
XTE – απόκλιζη από καθοριζμένη πορεία, SOG - ηατύηηηα πάνω ζηη γη, COG – πορεία πάνω ζηη γη, BTW – διόπηεσζη
προς ζηίγμα, DTW – απόζηαζη προς επόμενο ζηίγμα

Πλοήγηζη
Θθαλόηεηεο:
 Εθηέιεζε ζρεδίσλ πινήγεζεο θαη ρεηξηζκόο ζθάθνπο θαηά ηνλ θαηάπινπ ή ηνλ απόπινπ από ην
ιηκάλη
 Υξήζε γξακκώλ πξνζέγγηζεο θαη απνκάθξπλζεο, ελδηάκεζσλ ζεκείσλ, δηνπηεύζεσλ αιιαγήο
πνξείαο θαη ερνβνιηζκώλ σο βνεζήκαηα γηα ηελ πινήγεζε
 Υξήζε ζπζηεκάησλ GPS θαη θαηαλόεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηελ πινήγεζε
 Πινήγεζε κε ηε ρξήζε ερνβνιηζκώλ
Μεηεωρολογία
Γλώζεηο:
 Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα δειηία θαηξνύ γηα ηε λαπηηιία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θιίκαθαο Μπνθόξ, θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα κηθξά ζθάθε
Καηαλόεζε:
 Μέζα πξόγλσζεο θαηξνύ θαη εξκελεία δειηίσλ θαηξνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλνπηηθώλ
ραξηώλ
 Σε ζεκαζία ησλ κεηεσξνινγηθώλ ηάζεσλ
Κώδικας Θαλάζζιας Κσκλοθορίας
Θθαλόηεηεο:
 Εθαξκνγήο ησλ Δηεζλώλ Καλνληζκώλ Απνθπγήο πγθξνύζεσλ ζηε Θάιαζζα

Χρήζη μητανών
Γλώζεηο:
 Αληηθαηάζηαζε πξνπέιαο
 Δηάκεηξνο θαη βήκα πξνπέιαο
 Εμαεξηζκόο θαη ζπειαίσζε πξνπέιαο
Καηαλόεζε:


Ειέγρσλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξηλ, ηελ εθθίλεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη κεηά
ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ζηνπο θηλεηήξεο ληίδει θαη βελδίλεο



Πεξηνδηθώλ ειέγρσλ ζηηο κεραλέο θαη ηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
κπνπδί, ησλ θίιηξσλ λεξνύ θαη ησλ θηεξσηώλ ηεο αληιίαο λεξνύ



Εμαεξηζκνύ ζπζηήκαηνο θαπζίκσλ (ληίδει), αιιαγή θίιηξσλ θαη θηεξσηώλ αληιίαο λεξνύ



Θκάλησλ κεηάδνζεο θίλεζεο



Αληαιιαθηηθώλ πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ζθάθνο

Καηαζηάζεις έκηακηης ανάγκης
Καηαλόεζε:
 Ελδεδεηγκέλσλ ελεξγεηώλ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο
 Πξόιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ππξθαγηώλ
 Ζεκηώλ ζηε γάζηξα / αθεξαηόηεηα ζηεγαλόηεηαο
 Ελεξγεηώλ ζε πεξίπησζε έθηαθηνπ ηαηξηθνύ πεξηζηαηηθνύ
 Ρπκνύιθεζεο (άιινπ / ηδίνπ)
 Δηαδηθαζίεο δηάζσζεο κε ειηθόπηεξν
 Υξήζεο θσηνβνιίδσλ
 Υεηξηζκώλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο
Θθαλόηεηεο:
 Δηάζσζε αλζξώπνπ ζηε ζάιαζζα θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο
Νσκηερινός πλοσς
Θθαλόηεηεο:
 Αλάιεςε δηαθπβέξλεζεο ηαρύπιννπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύθηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
απόπινπ θαη ηνπ θαηάπινπ ζε ιηκάλη
 Θθαλόηεηα ζσζηήο επαγξύπλεζεο θαη αλαγλώξηζε θσηηζκέλσλ θαη κε θσηηζκέλσλ ζηηγκάησλ
ζέζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο

