Personal Watercraft Proficiency Course Syllabus

∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ
Η µονοήµερη σειρά µαθηµάτων χειριστού θαλάσσιου µοτοποδηλάτου καλύπτει τα θέµατα που
παρατίθενται κατωτέρα και συνήθως διδάσκονται µε τη σειρά που εµφανίζονται. Ωστόσο, η σειρά
µπορεί να αλλάξει που οφείλονται στις επικρατούσες τοπικές συνθήκες ή τον καιρό κατά την ηµέρα
εκείνη.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΞΗΡΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• ∆ιάταξη θαλάσσιου µοτοποδηλάτου, σύστηµα προώθησης και οδήγησης, καύσιµα και λιπαντικά,
θάλαµος στοιβασίας.
• Προσωπικός εξοπλισµός, αδιάβροχη / µη αδιάβροχη στολή, σωσίβιο πλευστότητας, προστατευτικό
κράνος και γυαλιά
• Έλεγχοι πριν την κυκλοφορία
• Βασικές πληροφορίες ασφάλειας Κορδόνι αυτόµατης σβέσης µηχανής (kill cord), τοπικοί κίνδυνοι
ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

• Κώδικας
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κυκλοφορίας
συµπεριλαµβανοµένων των ακολούθων:
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Επαγρύπνηση
Ασφαλής ταχύτητα
Προτεραιότητες µεταξύ σκαφών διαφόρων κατηγοριών.
Κανόνες που ισχύουν κατά το προσπέρασµα, τη διασταύρωση και την κατά µέτωπο
προσέγγιση.
Τοπικοί κανονισµοί, όρια ταχύτητας, απαγορευµένες περιοχές.
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

• Χάρτες, κλίµακες, κατεύθυνση και απόσταση.
• Απεικόνιση ξηράς, αβαθών υδάτων και βαθέων υδάτων. Σηµαντήρες, πλευρικοί και τεταρτοκυκλικοί,
αποφυγή διαύλων ναυτιλίας, περιοχές ειδικά επισηµασµένες για θαλάσσιο σκι κλπ., πληµµυρίδα και
άµπωτη και παλιρροϊκά ρεύµατα.
ΚΑΙΡΟΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

• Μέσα ενηµέρωσης και σηµασία δελτίων πρόγνωσης καιρού
• Απάνεµες και προσήνεµες ακτές
• Εξοπλισµός ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης
• Προσοχή στους λουόµενους και άλλα πλωτά µέσα
• Αποφυγή ρύπανση και διατάραξης και φθοράς οικοσυστηµάτων
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ

• Καθέλκυση από ρυµούλκα, επιβίβαση σε αβαθή ύδατα και εκκίνηση µηχανής.

• Έλεγχος σε χαµηλή ταχύτητα. Ισορροπία και ζυγοστάθµιση.
• Πτώση και εκ νέου επιβίβαση. Ανατροπή και επαναφορά.
• Έλεγχος µε ταχύτητα. Αποστάσεις ακινητοποίησης.
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

• Τήρηση προγραµµατισµένης διαδροµής, αναγνώριση σηµαντήρων και ενδείξεων.
ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

• Αναγνώριση πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης και ανάληψη σωστών ενεργειών για την αποφυγή
τους.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

• Άσκηση σλάλοµ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

• Ρυµούλκηση θαλάσσιου µοτοποδηλάτου – κόµποι, καντηλίτσα, ψαλιδιά και βόλτα µε διπλή
µετζοβόλτα.
• Μετά την ολοκλήρωση αυτής της πρακτικής άσκησης, περισυλλέξτε το θαλάσσιο µοτοποδήλατο
από το νερό και ετοιµάστε το για ρυµούλκηση και αποθήκευση.

