Powerboat Level 2 Course Syllabus

Εθνικό ∆ίπλωµα Χειριστή Ταχυπλόου 2ου Επιπέδου
Στόχος: Η εκπαίδευση στον χειρισµό ταχυπλόων και την ναυτική ικανότητα.
Τα µαθήµατα διεξάγονται σε σκάφη διαφόρων τύπων, τόσο υδροδυναµικά σκάφη όσο και σε σκάφη
εκτοπίσµατος, και το δίπλωµα που εκδίδεται θα εγκρίνεται για τον τύπο του σκάφους ή τους τύπους
σκαφών για τα οποία διεξήχθη η εκπαίδευση. Η αναλογία µαθητών – εκπαιδευτών δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το 3:1.
∆ιάρκεια: 2 ηµέρες
Κατώτατο όριο ηλικίας: 12
Οι µαθητές 12 – 16 ετών θα λάβουν δίπλωµα χειριστού 2ου επιπέδου το οποίο θα φέρει την ένδειξη –
Ο κάτοχος θα πρέπει να χρησιµοποιεί το ταχύπλοο σκάφος µόνο υπό την εποπτεία κάποιου
υπεύθυνου ενήλικα.
Πρακτική εκπαίδευση
Καθέλκυση και ανέλκυση
Γνώσεις:
•

Χρήση ρυµούλκας ή σχάρα

•

Θέµατα καθέλκυσης και συνθήκες θάλασσας, περιλαµβανοµένων των κινδύνων και εµποδίων

•

Αριθµός ατόµων που απαιτούνται για την καθέλκυση/ανέλκυση

•

Κατασκευή, πλάτος και κατάσταση γλύστρας

•

Απότοµες / ολισθηρές γλύστρες, καθέλκυση από ακτή

•

Συντήρηση ρουλεµάν ρυµούλκας, κοτσαδόρου, µέσων πρόσδεσης και στερέωσης, φώτων και
βαρούλκου

•

Στάθµευση ρυµούλκας

Ικανότητες:
•

Προετοιµασία σκάφους, σκοινιών και κάβων, µπαλονιών, εξοπλισµού ασφαλείας, δεξαµενών
καυσίµου, σκοινιά / κάβοι και ασφάλιση εξοπλισµού

Χειρισµός σκάφους
Γνώσεις:
•

Φόρτωση: επίδραση στον χειρισµό και τις επιδόσεις, επίδραση στην ισορροπία και το τριµάρισµα,
Σήµανση CE και συστάσεις κατασκευαστή

•

Σκάφη εκτοπίσµατος: Χειρισµός πρόσω και ανάποδα, carrying way
Κατανόηση:

•

Μέλη πληρώµατος: ελάχιστος αριθµός σε ταχύπλοο σκάφος, επαγρύπνηση

•

Προσοχή στους λουόµενους και άλλα πλωτά µέσα, συµπεριλαµβανοµένης των επιπτώσεων από
τα απόνερα

•

Πλοήγησης, ελέγχων, επιδράσεων ρευµάτων ή παλιρροϊκών ρευµάτων

•

Ελιγµοί µε υψηλή ταχύτητα: Πλανάρισµα, πτερύγια ζυγοστάθµισης και σύστηµα ανύψωσης και
κλίσης

•

Σκάφη πλαναρίσµατος: γωνία και βύθισµα προπέλας, πλεύση σε αβαθή νερά, συµπεριφορά σε
υψηλές / χαµηλές ταχύτητες, λαγουδέρα / κονσόλα πλοήγησης

Ικανότητες:
•

∆ιεξάγει ελέγχους πριν την εκκίνηση, εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας της µηχανής

•

Επίδειξη χρήσης κορδονιού αυτόµατης σβέσης µηχανής (kill cord) κατάλληλου µήκους
οποιαδήποτε στιγµή

•

Πραγµατοποιεί ελιγµούς σε χαµηλές ταχύτητες, συµπεριλαµβανοµένων: στροφών σε
περιορισµένο χώρο, επίδραση ανέµου στην πλώρη και το κράτηµα. Επίγνωση του κινδύνου
µπουκώµατος σε πηδαλιούχηση µε ανάποδα

•

Πραγµατοποίηση ελιγµών µε υψηλές ταχύτητες περιλαµβανοµένων αλλαγών πορείας µε
διαδοχικές στροφές ή αναστροφών

Πρόσδεση σε σηµαντήρα
Κατανόηση:
•

Προετοιµασία ρεµέτζου

•

Χρήση ναυτικού γάντζου

•

Μέθοδος προσέγγισης

•

Επικοινωνία πληρώµατος

•

Πρόσδεση

•

∆ιαδικασία διόρθωσης εσφαλµένης εκτίµησης

Ικανότητες:
•

Προσέγγιση και δέσιµο σε σηµαντήρα

Αγκυροβία
Κατανόηση:
•

Μέθοδος προσέγγισης κάτω από διάφορες συνθήκες

•

Ακινητοποίηση σκάφους

•

Επικοινωνία πληρώµατος

•

Έλεγχος αµπαριού

•

Βάθος νερού, βυθός, απαιτούµενη απόσταση

Γνώσεις:
•

Τύποι αγκυρών

•

Στοίβαγµα και πρόσδεση στο σκάφος

•

Προετοιµασία άγκυρας, αλυσίδας και κάβου

•

Βιράρισµα άγκυρας

Ικανότητες:
•

Σωστή προσέγγιση και αγκυροβόληση

•

Σωστό βιράρισµα της άγκυρας

Αποµάκρυνση και προσέγγιση σε παραβολή
Κατανόηση:
•

Προετοιµασία µπαρούµας, σκοινιών και κάβων, µπαλονιών, πρόσδεση στο σκάφος, στοίβαγµα εν
πλω

•

Ταχύτητα και γωνία προσέγγισης

•

Επίδραση ανέµου

•

Μέθοδος προσέγγισης σε παλιρροϊκό ρεύµα ή ρεύµα

Ικανότητες:
• Πρόσδεση σε παραβολή
• Χρήση παλιρροιών
• Αποµάκρυνση µε πρόσω ή ανάποδα
Άνθρωπος στη θάλασσα
Γνώσεις:
• ∆ιάσωση ανθρώπου στη θάλασσα
Ικανότητες:
• Ανάληψη άµεσων ενεργειών
• Παρακολούθηση του ανθρώπου στη θάλασσα
• Εκτέλεση σωστής επιστροφής έχοντας το νου στην προπέλα
• Προσέγγιση και διάσωση του ανθρώπου στη θάλασσα
Θεωρητική εκπαίδευση
Γνώσεις:
•

Τύποι σκαφών, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των διαφορών τύπων γαστρών όσον αφορά τις
επιδόσεις στη θάλασσα

•

Κινητήρες και µετάδοση κίνησης, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα εξωλέµβιων, εσωλέµβιων και
outdrive µονάδων, µονή και διπλή προπέλα, επιλογή και χρήση καυσίµων.

•

Θέση εγκατάστασης δεξαµενών καυσίµου, σωλήνες καυσίµων, µπαταρίες, καλωδιώσεις,
πυροσβεστήρες

•

Έλεγχοι ρουτίνας συντήρησης µηχανής, διάγνωση βασικών σφαλµάτων

•

∆ιαδικασία διακοπής λειτουργίας

•

Ειδοποίηση πλεόντων σε οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας σχετικά µε τα παράκτια ύδατα

•

Χρήση και δυνατότητες GPS

•

Εφαρµογή τοπικών διατάξεων, ειδικά σε ό,τι αφορά την εµπορική ναυτιλία

•

Μέσα πρόγνωσης δελτίου καιρού

Κατανόηση:
• Προσοχή λουοµένων και άλλων πλωτών µέσων
• Επικοινωνία µε άλλα σκάφη – σήµατα µε το χέρι και ηχητικά σήµατα
• Ακινητοποιηµένο σκάφος
• Ενέργειες έκτακτης ανάγκης, αποτροπή βυθίσµατος σκάφους
• Ακυβέρνητο – εναλλακτικά µέσα πρόωσης
• Ρυµούλκηση (άλλου / ιδίου)
• Μέτρα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης
• Σήµατα κινδύνου και κλήση κινδύνου
Ικανότητες:
• Εφαρµογή ∆ΚΑΣ, κυρίως τους κανόνες 5, 7, 8, 9, 12-19
Παράκτια ύδατα
Γνώσεις:
• Πλοήγησης και σχεδιασµού πλου
• ∆ιαχείριση Ασφάλειας Μικρών Σκαφών CG66
Κατανόηση:
• Χάρτες, σύµβολα χαρτών, συστήµατα σηµαντήρων
• Παλίρροιες και παλιρροϊκά ρεύµατα
Ικανότητες:
• Χρήση πυξίδων για τον προσδιορισµό κατευθύνσεων και φορητών πυξίδων διόπτευσης
• Εφαρµογή Ενότητας Α σε παράκτια ύδατα

