Personal Watercraft Proficiency Course Syllabus

KİŞİSEL SU TAŞITI (PW) EĞİTİM PROGRAMI
Bir günlük kişisel su taşıtı kursu aşağıda sıralanan başlıkları kapsamaktadır ve de genellikle gösterilen
sıraya göre öğretilir, bununla birlikte, lokal koşullara ve de kurs günündeki hava muhalefetine bağlı
olarak sıra değiştirilebilir.
KARA EĞİTİMİ
GİRİŞ
• Kişisel su taşıtının tasarımı: kumandalar; tahrik ve de dümen sistemi; yakıt ve yağ; istifleme
bölmesi
• Kişisel ekipman, ıslak elbise / kuru elbise, kişisel yüzme yardımı, kafa ve göz koruması
• Suya indirme öncesi kontroller
• Gerekli güvenlik bilgisi, Acil-stop kordonu, güvenli hız, yerel tehlikeler
ÇATIŞMAYI ÖNLEME
• Kişisel su taşıtına uyarlanmış kurallar ve:
• Gözlemleme
• Güvenli hız
• Farklı sınıflardaki gemiler arasındaki öncelik hakları
• Öndeki tekneyi geçmek, rotasından geçmek ve tam pruvadan yaklaşma kuralları
• Yerel kurallar, sürat kısıtlamaları, yasak bölgeler
DENİZDE YÖN BULMAK
• Haritalar, skalalar, yön ve de mesafe
• Karanın, sığlıkların ve de derin suyun gösterimi. Şamandıralar, lateral ve kardinal şamadıra
sistemleri, gemi trafiği yollarından uzak durmak, su kayağı için özel olarak şamandıralanmış
alanlar vs . . .
• Gelgitler, yüksek ya da alçak su ve gelgit akıntıları
HAVA, GÜVENLİK VE DE DİĞER DENİZ KULLNICILARINA NEZAKET
• Hava tahminlerinin kaynakları ve de önemi
• Rüzgara kapalı ve açık kıyılar
• Güvenlik ve de acil durum ekipmanı
• Diğer deniz araçlarına dikkat etmek ve nezaket göstermek
• Kirlenme ve rahatsızlık vermekten ve doğal yaşam alanlarına zarar vermekten kaçınmak.
SU ÜSTÜ EĞİTİMİ
SUYA İNDİRME VE DE ALIŞMA DÖNEMİ
• Bir römorktan denize indirmek, sığ suda tekneye binmek ve motoru çalıştırmak
• Yavaş hızda kontrol, Denge sağlamak ve trim etmek
• Denize düşmek ve tekrar binmek. Devrilmek ve yeniden doğrultmak.
• Yüksek süratte hakimiyet, durma mesafeleri.

YÖN BULMAK
• Şamandıraları ve de işaretleri tanıyarak planlanmış bir rotayı takip etmek.
ÇATIŞMAYI ÖNLEMEK
• Potansiyel çatışma durumlarını tanımak ve önlem almak.
KİŞİSEL SU TAŞITI YÜKSEK HIZDA HAKİMİYET
• Slalom egzersizi
ACİL DURUMLAR
• Bir PW’ yi çekmek - düğümler, ızbarço, kazık bağı ve voltalamak
• Bu uygulamalı egzersizin tamamlanması üzerine, PW’ yi sudan çıkartmak, römorka almak ve
depolamak.

