BEVEZETÔ

KEDVES OLVASÓ!

Ö

n a PADI Magyarország központi
lapját a „Merülésvezetô” 4. számát
tartja a kezében, amely elsôsorban a
búvároknak és a búvárkodás iránt
érdeklôdôknek szól. Ebben az ingyenes kiadványban szeretnénk eljuttatni
Önökhöz azokat az általunk fontosnak
tartott információkat, amelyek segítségével közelebb kerülhetnek a könnyûbúvárkodással kapcsolatos eseményekhez, lehetôségekhez, újdonságokhoz,
hírekhez.
Megtalálhatja itt a legmodernebb
eszközökkel kifejlesztett tanfolyamok
és segédanyagok leírását, és azt, hogyan tud ezekhez hozzájutni. Törekvéseink azonban elsôsorban azt a célt
szolgálják, hogy a lapunkban olvasottak segítségével egyre több és több
élményhez juttassuk Önöket, de eközben nem titkolt szándékunk az is,
hogy ez ne menjen a merülés biztonságának rovására!
Mátrai Gábor
A PADI Magyarország képviselôje

Tárgyalások a PIL (PADI International Limited) vezetôségével
Látogatás a PIL (PADI International Limited)
Bristoli irodájában

Mark Caney, a PIL igazgatója és Mátrai Gábor PADI képviselô

A bristoli egyeztetô tárgyalásokon megegyezés született arról, hogy a
jövôben a PADI Magyarország nagyobb támogatást kap a központtól. Ez
elsôsorban különbözô tanfolyami kiadványok fordítását (könyvek,
szórólapok…stb) és nyomdai termékek elôállítását jelenti, de ezen
túlmenôen a PIL elkötelezte magát egy nagyszabású Magyar PADI
reklámkampányhoz nyújtandó segítség ügyében is.

A PADI küldetése
A

PADI célul tûzte ki maga elé, hogy
fenntartsa vezetô helyét a búvárszakmában és továbbra is a világ legelismertebb és legsikeresebb kedvtelési búvároktatási szervezete maradjon. A PADI elkötelezett az iránt,
hogy folytassa a tagság szempontjait
szem elôtt tartó programok, termékek, szolgáltatások, eljárások és
elvek fejlesztését, amelyek eredménye a vásárlók elégedettségének,
a merülés biztonságának és a
búvárkodás élvezetének magas foka.
A PADI arra törekszik, hogy fokozza
tagjainak és alkalmazottainak szakmai fejlôdését és biztonságát a
búvárkodás, a PADI és a búvárszakma
fogyasztók irányába történô széleskörû propagálása révén világszerte.
2003. MÁRCIUS

A PADI felismeri felelôsségét a
környezet védelmében és elkötelezett az iránt, hogy a Project AWARE
által lefektetett elvekhez és filozófiához tartsa magát.

Búvárkodás – nincs hozzá
hasonló
Akár elôször találkozol vele, akár
több száz naplózott merülésed van
már, a víz alatt mindig vár rád valami
új és izgalmas. A búvárkodás lehet
számodra a szabadság alatt gyakorolt
alkalmi szórakozás vagy állandó
szenvedély, mi több, életpálya. A
búvárkodás mindenki számára kínál
valamit. Már több mint 30 éve a PADI
MERÜLÉSVEZETÔ

(Professional Association of Diving
Instructors – Búvároktatók Szakmai
Szövetsége) a mértékadó a minôség,
a mulatság és a tökéletesség
területén a búvárképzésben. A PADI
programokban több búvár vesz részt,
mint bármely más programban, ezért
a PADI búvár-bizonyítványok a világ
legelismertebb és leginkább tisztelt
bizonyítványai.
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Út a jövô felé
S

zeptember 11.-e… Ki ne emlékez
ne erre a dátumra? Az egész
világra sokkolóan ható események
rendkívüli hatást gyakoroltak az üzleti
életre (általában nem pozitív értelemben), és nem hagyták érintetlenül
a búvártársadalmat sem, ami néhányunknak kellemetlen problémák
sorozatát jelentette (lásd repülôjáratok kimaradása és egyebek), azonban van olyan vonzata a fejleményeknek, amely számunkra, magyar búvároktatókra, búvármesterekre, búvárokra úgymond igenis elônyösen hat.
Mirôl is van szó? Az eseményeket
követôen, mint tudjuk az egész világon ezerszámra zárták be az utazási
irodákat, mivel egyszerûen nem volt
aki utazni mert volna. (Nem sok vizet
zavart az a néhány magyar turista, aki
annak reményében, hogy olcsóbban
jut el „csúcs” helyekre, mégis megvette a repülôjegyet.) Egyenes út
vezetett a felé, hogy mindenki leírja a
nemzetközi repülôjáratokkal megközelíthetô országokat és ez igenis
visszavetette az idegenforgalmat.
Ebbôl következôen mindegyik búvárszervezet fanyalogva kellet, hogy tudomásul vegye, - visszaesett a már éppen
beindulni látszó üzlet! Szerencsére a
PADI, a globális rendszerében rejlô
lehetôségeinek kihasználásával mozgósítani tudta tartalékait, így a PADI-nál
ez a visszaesés alig-alig volt érezhetô,
(sôt néhány országban, mint például
Magyarország,
Olaszország…stb.),
meglepôen nagymértékben megnôtt a
PADI búvárközpontok, oktatók által
realizált forgalom.
Minek köszönhetô ez? Többek között annak, hogy a terrorcselekményeket követôen megnôtt a kereslet a
búvárkodás iránt azokban az
országokban, ahol repülés nélkül is
megközelíthetôek a merülôhelyek,
ebbôl következôen itt több tanfolyam
és tanfolyami segédanyag került
eladásra. Ezeket a statisztikákat figye2003. MÁRCIUS

lembe véve aztán a PADI nagyobb
figyelmet fordított ezeknek az országoknak a termékfejlesztésére, támogatására.

A magyar piac
A Magyar PADI búvároktatók egyre
fejlettebb oktatási módszereket vesznek igénybe tanfolyamaik lebonyolításához, így a Magyarországon PADI
tanfolyamot végzô kedvtelési búvárok
semmiben nem szorulnak a NyugatEurópában vagy a tengerentúlon végzett kollégáik mögé. Ezzel megfeleltünk az Európai Uniós elvárásoknak.
Büszkék lehetünk arra is, hogy a
legjobb, legfejlettebb módszerek kifejlesztésében fontos szerepet játszik
szerény kis hazánk, hiszen a kezdetek
óta részt vettünk a PIC On line (kártyarendelés neten) tesztelési fázisaiban, és komoly munkával hozzájárultunk a fényképes ideiglenes
kártya (PIC-SLC) elterjesztéséhez is.
További lépéseket tesz annak érdekében is, hogy a számítógépes korszakot meglovagolva kifejlesszünk
egy internetes oktatási módszert.
Ma azonban az úgynevezett „Otthon
Csomag” az, amely a legnagyobb
elôrelépést jelentheti ezen a piacon,
hiszen felgyorsuló világunkban lehetôséget kell teremtenünk arra, hogy
az is elvégezhesse a PADI tanfolyamait, akinek az ideje igen behatárolt.
Ennek a legújabb kutatások eredményeit hasznosító oktatási csomagnak
(amelynek szerves részét képezi a Go
Dive könyv!) az elterjesztésében a
magyar oktatók az élen járnak, ami
abból is kitûnik, hogy az alapfokú
tanfolyamhoz tervezett Go Dive Video
mellett a PADI Go Dive könyv
második (revízionált!) kiadását is
megjelentettük.
Manapság már szinte az összes tanfoMERÜLÉSVEZETÔ

lyamhoz kaphatóak a magyar nyelvû
tesztek, tudásfelmérôk, specialitás
oktatói segédanyagok, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a tanfolyamok lebonyolításához, ez év áprilisában pedig mindenki által megvásárolható lesz a régóta várt, a haladó és
specialitás tanfolyamokhoz nélkülözhetetlenül nagy segítséget jelentô
Adventure in Diving könyv magyar
nyelvû változata is.
Emellett újabb Magyar PADI Dive
Centerek nyíltak és egyre több és
több PADI oktató végzi tevékenységét
láthatóan nagy lelkesedéssel, és a
bôvülô magyar nyelvû anyagoknak és
oktatói képzésnek köszönhetôen
egyre nagyobb hozzáértéssel.
Mindez azt bizonyítja, hogy nem álltunk meg, nem ültünk a babérjainkon! Néhányan közülünk keményen
dolgoztak azon, hogy egyre több és
több minôsítô kártyát adjanak ki, néhányan pedig arra törekedtek, hogy
biztosítsák mindehhez a hátteret.
Mindenki megtette a kötelességét.
Szeretnék hát köszönetet mondani
mindazoknak - oktatóknak, búvármestereknek és búvárhallgatóknak - akik
hozzájárultak a PADI magabiztos,
sikeres tevékenységéhez, és kívánom,
hogy a jövôben is megelégedetten
vonjanak mérleget, amikor a PADIban elért eredményeikre gondolnak,
amikor a PADI és a Siker szavak
remélhetôleg még mindig ugyanazt
fogják jelenteni.
Köszönet jár tehát mindazoknak oktatóknak, búvármestereknek és
búvárhallgatóknak - akik hozzájárultak a PADI magabiztos, sikeres
tevékenységéhez, és kívánjuk, hogy a
jövôben is megelégedetten vonjunk
mérleget, amikor a PADI-által elért
eredményeinkre gondolunk… Amikor a PADI és a Siker szavak remélhetôleg még mindig ugyanazt fogják
jelenteni.
Mátrai Gábor
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Egy igazán fogas probléma,
avagy a cápákat megölik, ugye?
A

cikk megírását azon különbözô
hatások és élmények indokolták,
amelyek az elmúlt hónapokban
értek. Szenvedélyes búvárként és
elkötelezett környezetvédôként rendszeresen olvasom a búvárkodással
kapcsolatos hazai és nemzetközi
sajtót, ahol az elmúlt évek során
folyamatosan erôsödnek azok a hangok, amelyek egyre nagyobb teret
szentelnek a tengerek élôvilágának,
védelmének. Ezek közül is kiemelkedik a tengerek és óceánok
eddig sebezhetetlennek hitt élôlényeinek, a cápáknak a védelme.
Különbözô ismeretterjesztô TV csatornákon folyamatosan sugároznak
mûsorokat ezen élôlények minél
jobb megismerése és a közvéleményben meglévô téveszmék áthangolása
végett. A PADI is felismerte ennek a
fontosságát és az AWARE program
mellett külön programot is indított a
cápák valódi természetének megismerése és védelme érdekében. Ezen
csodálatos élôlényekkel kapcsolatban
az Egyesült Államok megtiltotta
vizein a cápák horgászatát. Dél-Afrika
a nagy fehér cápát nyilvánította
védettnek annak egyedei számának
rohamos csökkenése miatt. Remélem
minden olvasó egyetért ezen kezdeményezésekkel, mert ugye ez a cikk
nem egy horgász magazinban jelent
meg. Ha az olvasóban olyan gondolatok ötlöttek fel, ami a cápákat
kedvezôtlen színben tünteti fel, vagy
gyilkos fenevadakként tudja csak
elképzelni, az sürgôsen keressen
másik újságot és hobbit.
Sajnálatosnak tartom, hogy a hazai
fogyasztói társadalom kialakulásával
az itthoni super-, hiper-, és megamarketekben megjelent a cápahús is.
ÔRÜLET. Nemrég a halas pultnál,
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ahol a pontyok, lazacok, kagylók,
tintahalak, garnélarákok találhatóak,
a jégre helyezve egy méter körüli
cápa volt felkínálva megvételre. A
világ értelmesebb felén arra törekednek, hogy védjék ezeket az állatokat,
így megdöbbentô és felháborító,
hogy nálunk senkitôl se zavartatva
árusítják ôket.
De ami miatt ezen iromány megszületett, úgymond az utolsó pikkely
a pohárban, az egy újságcikk volt.
Ezen cikk elolvasása indított arra,
hogy valamit tenni, valamit tennünk
kell. Az emlegetett cikk 2002. év
karácsonya után íródott és arról
szólt, hogy karácsonykor a halak
között sláger termék a cápahús volt
kilónként 1.500-1.700 forintjáért.
Erre kinyílt a búvártôr a zsebemben.
Elôször borzasztó mérges és ideges
lettem. Láttam magam elôtt azt a kis
cápát amit hónapokkal korábban a
jégen fekve a halaspult ékeként
tálalták fel, és lelki szemeimmel láttam a sok-sok tudatlan, buta embert,
akik ott tolonganak a szerencsétlen
állat körül és összetörik egymást,
hogy egyik a másik elôtt a jobbik
részt, az uszonyát, vagy a farka végét
MERÜLÉSVEZETÔ

megszerezze. Mindeközben látszik a
pultos ember vigyorgó képe, ahogy a
kést feni és mindjárt kihasít egy szép
nagy kövér darabot szegény állatból.
Ekkor megfogalmazódott bennem,
hogy tennünk kell valamit, és ha
azzal akár csak egy cápa életét
megmenthetjük, amit talán közölünk
az olvasók közül valaki szabadon
megláthat, megcsodálhat valamelyik
tengerben, már megérte. Szerintem
sokkal szebb élôként, szabadon
úszva látni, mint jeges tekintettel
tényleg a jégen látni ôket. Mivel a
hazai búvárok legnagyobb szervezetének a hivatalos lapja a Merülésvezetô, abban reménykedünk, hogy
hátha az olvasók között van olyan,
akiket megérintettek a fenti sorok és
van ötletük, van lehetôségük arra
vonatkozóan, hogy segítsenek, hogyan lehet megakadályozni, hogy
hazai szupermarketek jégtömbjeire a
természet e csodálatos lényének példányait szolgálják fel. Ezzel kapcsolatban, várjuk ötleteiteket, javaslataitokat vagy egyszerûen a véleményeteket a szerkesztôség címére.
Galambos Imre
2003. MÁRCIUS
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Tropicarium... a víz alatti világ
szerelmeseinek!
A

Tropicarium Óceanárium 2000.
májusában nyitotta meg kapuit a
nagyközönség elôtt. A kezdetektôl fô
feladatának tekinti az állatok kulturált helyen és körülmények között
való bemutatását, az emberek reális
tájékoztatását az állatokkal kapcsolatban. A Tropicariumban található
mintegy másfél millió literes akváriumban 5 cápa éli mindennapjait, 4
homoki tigris és egy barna szirti
cápa. Ezek az állatok alkalmazkodtak
a megváltozott körülményekhez,
megszokták a látogatókat és a gondozókat, akik egy héten egyszer közéjük
merülve kézbôl etetik ôket. Mivel
soha semmilyen baleset nem történt
az etetések közben (sôt a svédországi
„testvérintézményben” sem), úgy
gondoljuk, hogy a kellô tisztelet
megadása mellett nem kell félnünk
ezektôl az állatoktól. Gondozóink
minden egyes körülvezetés alkalmával elmondják a látogatóknak,
érdeklôdôknek az állatokkal kapcsolatos tudnivalókat, információkat és

próbálják megcáfolni azt a tévhitet,
hogy a cápa emberevô és könyörtelen
állatfaj, melyet el kell törölni a föld
felszínérôl, hogy biztonságban lehes-

Cápák és ráják
Bár külalakjukra nézve nem hasonlítanak egymásra, a cápák és a ráják
egy csoportba tartoznak, mivel a testükben nem igazi csontok, hanem
porcogók vannak. Sok cápa- és rájafajtával találkozhatunk, a nagyoktól a
kicsikig. A cápák úszás közben úgy
használják a farokuszonyukat, mint
más halak, míg a rájáknak módosult
melluszonyuk van, amelyeket úgy
használnak, mint a szárnyakat, szinte
„repülnek” a vízben. Gyakori cápafajták a dajkacápa, a fehérfejû, a fekete
fejû, és a tigriscápa; gyakori rájafajták
a rája, a déltengeri mérges rája, a közönséges sasrája és a mantarája.

Várjuk jelentkezésüket, hogy megmutathassuk a tengeri élôvilágot és a
merülés élményét minden érdeklôdônek.
A PADI hivatásos tagjai és csoportjai
számára kedvezményes Tropicarium
belépõk
igényelhetõek
az
info@merulesvezeto.hu e-mail címen.
Kiemelt kedvezmények a PADI következô tanfolyamain résztvevôk számára! Project Aware Specialty (Természetvédelem Specialitás), Fish Identification (Hal azonosító), Underwater
Naturalist (Víz alatti természet),
Underwater Photographer (Víz alatti
fotós), Underwater Videographer (Víz
alatti videós).
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sünk, mi, emberek. Elmondják, hogy
nap mint nap több ember hal meg
darázs- és kígyócsípésben, vagy
éppen medve- vagy tigristámadás
következtében, mint amennyi megsérül a tengerekben. Nem szabad
tehát elpusztítanunk sem félelembôl,
sem hatalomvágyból ôket.

MERÜLÉSVEZETÔ

A PADI és a Tropicarium ezév elején felvette egymással a kapcsolatot,
hisz tevékenységi köreink, törekvéseink hasonlatosak egymáshoz. A
természet és környezetvédelem, a
felvilágosító munka fontossága mindkét szervezet szívügye. Együtt több
fórumon, helyszínen népszerûsíthetjük a tengerekben, óceánokban,
folyó- és állóvizekben élô állatok
megismerésének fontosságát. A Tropicarium kíváló helyszín arra, hogy a
PADI oktatói „elsôkézbôl“ tudják
megmutatni a búvárkodást megismerni akaró célközönségnek, hogy
mi vár rájuk a vízfelszínek alatt. A
PADI vezetôivel közösen elôadássorozatot tervezünk a Tropicarium
rendezvénytermében, ahol a gyakorlati oktatást kiegészítendô elméleti
ismeretekkel bôvülhet az érdeklôdôk
tudása.
Mátrai Anikó
A Tropicarium Budapest Marketing
Igazgatója
További információkért látogassa
meg a www.merulesvezeto.hu, vagy a
www.tropicarium.hu weboldalt
EXTRÉM!!
Merülés a cápák között?
IGEN!
A PADI tanfolyamokon résztvevôk
közül a legjobb eredménnyel végzôk
számára lehetôséget biztosítunk arra,
hogy megismerjék a borzongató
ÉLMÉNYT, amit e nagy és csodálatos
állatok jelenlétében végzett merülés
okoz.
Kérdezze PADI oktatóját a feltételekrôl!
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„Bring a Friend” – Hozd el a barátaidat is
A program második fázisa
2. fázis során a PIL továbbra is
A
30.-Font-ot (mintegy 11.000.-Ft),
fizet azon vásárlóitoknak, akik három
barátjukat behozzák a PADI Open
Water Diver tanfolyamra és ezek a
barátok el is végzik a tanfolyamot.
További ösztönzôk is vannak. Az
Egyesült Királyságban és Dél-Afrikában például a felszerelésgyártók a
PIL 30-fontját megfejelik még ugyanennyivel azoknak, akik be tudják
mutatni 300-Font-nál (mintegy
110.000.-Ft.) magasabb értékû felszerelés vásárlásának számláját.
Az üzenet nyílt: az illetô az általa
behozott minden három búvárért a
PIL-tôl egy 30 Font értékû csekket
kap. A csekkeket egy weblapra
irányítjuk, ahonnan egy egyszerû

ûrlapot kell letölteni, és kitölteni,
hogy a pénz felvehetô legyen –
ellenôrizzétek a www.padi.com-on.
Hol itt a csapda? Sehol.
Mit kell tennetek? Egyáltalán semmit! Azonban arra bátorítunk benneteket, hogy fejlesszétek tovább az
ajánlatot. Milyen bizonyíték kell
nektek arra, hogy a toborzó búvár
már hozott három új búvárt? Ha ezt
nem akarjátok nyomon követni, csak
kérjétek meg, hogy mutassa be PADI
csekkjét – biztosak lehettek afelôl,
hogy adatbázisunk ellenôrzése nélkül
nem küldünk neki 30-Font-ot. Ezután
kiegészítésül bármit hozzáadhattok,
az ajánlat értékének növelésére.
Az is fontos, hogy ismertesd frissen
minôsített búváraiddal a 30-Font-ot

érô ajánlatot. Semmibe sem kerül
megemlíteni a programot jelenlegi
tanulócsoportjaidnak, például emailekben és hírlevelekben. Így minden
új Open Water Diver hallgató egyben
az ügynököd is lesz. Magától értetôdô okokból a PADI alkalmazottjai,
a PADI tagok és családtagjaik nem
vehetnek részt az akcióban. Vissza
lehet élni e kezdeményezéssel?
Lehet, hogy igen. De ezt az egészet
együtt csináljuk, mégpedig nem
azért, hogy olcsóbb tanfolyamokat
kínálhassunk, hanem azért, hogy a ti
üzleti növekedéseteket segíthessük,
és így az egész szakma jól járjon.
Douglas Nash

Közép-Európa legnagyobb
tengeri akváriuma

Cím: Campona Bevásárlóközpont 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. Telefon: 424-3053 Internet: www.tropicarium.hu
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OKTATÁS

Kis fókák a medencében
ramokon a gyerekek játékos feladatok segítségével megismerkednek
a búvárfelszerelésekkel / palack, reduktor, uszony, maszk / és azok
használatával. Az 5 vízi kalandban
való részvétel elismeréseként a
gyerekek „Seal Team” minôsítô
kártya birtokosai lehetnek, majd ezt
követôen újabb 10 vízi kaland
teljesítésével megszerezhetik a PADI
„Master Seal” minôsítést, amely nagy
elismertséget jelent, és örömet
szerez számukra.

PADI Seal Team Program

A

2003-as téli szezonban is szeret
nénk tovább folytatni kezdô és
haladó szintû gyerekprogramunkat,
megismertetni a gyerekeket a víz
alatti világ szépségeivel miközben
játékos formában elsajátíthatják a
búvárkodás alapjait.
E program keretein belül tanulnak
a természetvédelemrôl, a társrendszerrôl, melynek segítségével növekedik felelôsség érzetük saját maguk
és a társuk iránt, miközben aktívan
mozognak és nô a vízbiztonságuk.
A foglalkozáson való részvétel
felejthetetlen emlék szülônek,
gyereknek egyaránt.

Fedezd fel a búvárkodást!

Biztonságos uszodai
környezet
A foglalkozások biztonságos uszodai
környezetben kerülnek megrendezésre, közvetlen oktatói felügyelettel.

2003. MÁRCIUS

A program 5 vízi kalandból áll,
amibôl a gyerekek hétvégenként 1-2
teljesítenek. Ezeken a kalandprog-

MERÜLÉSVEZETÔ

A szülôk és kísérôk részt
vehetnek az oktatáson, illetve
igény esetén a program lebonyolítása közben oktatói segítséggel kipróbálhatják a búvárkodást
a medence másik végében. A foglalkozásokat követôen az oktató a
szülôkkel közösen értékeli a programokat.

9

HIRDETÉS

10

MERÜLÉSVEZETÔ

2003. MÁRCIUS

PROFIKNAK

Tartalom a címek mögött
PADI DIVE CENTER
A PADI Búvárközpont egy üzleti vál
lalkozás, amely szabadidôs búvárfelszerelések, búvár oktatás és más ehhez
kapcsolódó szolgáltatások kiskereskedelmi forgalmazásával foglalkozik. A
PADI Búvárközpontok bizonyították
elkötelezettségüket a PADI rendszerû
oktatás iránt azzal, hogy PADI
minôsítô tanfolyamokat és élményprogramokat nyújtanak.
A nagyközönségnek nyújtott szolgáltatások közé tartozik még a kedvtelési búvárfelszerelés kölcsönzés,
javítás, sûrített levegô elôállítás,
kedvtelési búvár és légzôcsöves
merülések és utazási lehetôségek
ajánlása.

PADI 5 STAR DIVE CENTER
A PADI 5 Csillagos
Búvárközpont
tagsági
szintet
évente ítélik oda
azoknak az élenjáró PADI Búvárközpontoknak,
amelyek kitûnnek
azzal,
hogy
a
búvároknak teljes
körû búvárképzési programokat,
felszerelés-választékot és gyakorlási
alkalmakat nyújtanak, és aktívan
elôsegítik a vízi környezetvédelmet.
A PADI 5 Csillagos Búvárközpont a
saját közösségében aktív, az adott
piacon szokványos átlagnál nagyobb
mértékben mutat professzionális
képet. Ezek a búvárközpontok át2003. MÁRCIUS

fogják a PADI búvárképzô rendszerét, elkötelezettek abban, hogy a
vevôknek minôségi termékeket, szolgáltatásokat és élményeket nyújtsanak.
Azon elônyökön túlmenôen, amelyeket, mint PADI Búvárközpontok
élveznek, a PADI 5 Csillagos Búvárközpontok a PADI termékeket nagyobb árengedménnyel szerezhetik
be, külön megemlítik azokat a PADI
reklámokban és különleges arany
PADI minôsítô kártyákat adhatnak
ki.

PADI 5 STAR IDC (Oktatói
Továbbképzô Központ)
A PADI 5 Csillagos
Oktatói továbbképzô központ olyan
búvárközpont,
amely nem csak
megfelel az 5 Csillagos Búvárközpont
elôírásainak,
hanem PADI oktatói
szintû képzést is ajánl. A PADI 5
Csillagos Oktatói továbbképzô
központ a búvároknak olyan
programokat kínál, amely megfelel
képzési céljaiknak az alapszinttôl
egészen az oktatói szintû minôsítésig.
Azon elônyökön túlmenôen, amelyeket, mint PADI 5 Csillagos Búvárközpontként élveznek, a PADI 5
Csillagos Oktatói továbbképzô központ hirdetheti oktatói továbbképzô
programjait a PADI Naptárban.
Azonkívül megkapják az Oktatói
Továbbképzési Hírlevelet amely cikkeket tartalmaz az oktatók képzésérôl és információkat a PADI
rendszerek változásairól, javításairól
és korszerûsítéseirôl.
MERÜLÉSVEZETÔ

PADI 5 STAR CDC (Karrier
fejlesztô központ)

A PADI 5 Csillagos Karrierfejlesztési
Központ olyan PADI 5 Csillagos Oktatói továbbképzô központ, amely
megfelel az erre vonatkozó összes
követelménynek és emellett további
hivatásos fejlesztési képzést ajánl. Az
általa ajánlott szolgáltatások miatt a
PADI 5 Csillagos Karrierfejlesztési
Központok olyan helyek, ahol a jelöltek arra kapnak képzést, hogy a
búvárkodás területén befutandó karrierre felkészüljenek. A PADI búvárok, tagok és a búvár üzletág egészében élvezi a PADI 5 Csillagos Karrierfejlesztési Központoknak a szakmai fejlôdés és kiválóság iránti elkötelezettségébôl fakadó elônyöket.
Azon elônyökön túlmenôen, amelyeket, mint PADI 5 Csillagos Búvárközpontok élveznek, a PADI 5 Csillagos Karrierfejlesztési Központoknak
elônyös a PADI oktatói továbbképzés
azon marketing és népszerûsítési
törekvése is, hogy intézményesen
hirdetéseket helyeznek el a búvár
kiadványokban és megalapozzák a
karrierfejlesztési központok minôségét és presztizsét. A karrierfejlesztési központok a kiképzett oktató-jelöltek számának alapján ingyenes hirdetési lehetôségeket kapnak
az Undersea Journalban. Hathetes
karrierfejlesztési programjaik végzett hallgatóinak különleges megbízásokat és elismerô anyagokat is
tudnak ajánlani.
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Hogyan segíthetik elô a búvárok
az ökoturizmust?

A

mint láttuk a The Undersea
Journal-ban közölt Ökoturizmus
Journal
I. és II. részében, a turizmus ma a
világ egyik legnagyobb gazdasági
ága, de kétélû fegyver lehet. Egyfelôl
a turizmus munkahelyeket és pénzügyi támogatást biztosít a fejlôdô
országokban. Sok kis szigetállam
lakossága például bevételek szempontjából teljes mértékben a turizmustól függ. Másfelôl azonban a turisták túlzott tömege túlterheli a természetes élôhelyeket, sértheti a helyi
kultúrát és nagyon kevés kormánynak
van megfelelô módszere a turizmus
menedzselésére. Ezért jött létre az
ökoturizmus az utóbbi két évtizedben, mint eszköz arra, hogy élvezhessük a turizmus elônyeit, ugyanakkor minimalizáljuk annak negatív
hatásait a helyi kultúrára és az erôforrásokra.
A Nemzetközi Ökoturizmus Szövetség (International Ecotourism
Society) úgy határozza meg az
ökoturizmust, mint olyan utazást,
amely megvalósítja a megôrzést, és
javára van a helyi közösségeknek.
Amint elôbb már tárgyaltuk, ahhoz,
hogy sikeres legyen, a tengeri
ökoturizmusnak minden érdekelt
közös erôfeszítésén kell alapulnia: az
utaztatóknak, a nyaralóhelyeknek, a
helyi kormányoknak, vállalatoknak,
búvárüzleteknek és az utazóknak
12

mind meg kell tenniük a magukét.
A búvárok az óceán nagykövetei és
ez valóban így van. Mivel egyedülállóan közeli és személyes rálátásunk
van a tengeri környezetre, gyakran
elsôként fedezzük fel a víz alatti
károsodásokat. Akárki, aki több mint
20 éve búvárkodik, megmondhatja,
hogy „a régi szép idôkben” mennyivel
egészségesebbek voltak a korallzátonyok. A tudósok is igazolják,
hogy a korallszirtek világszerte vészesen hanyatlanak a túlzott halászat,
a szennyezôdés, a partvidék fejlesztése és sok más természeti és ember
által okozott hatás következtében. A
búvárok nem károsítják nagymértékben a korallzátonyokat, viszont
bizonyára segíthetnek megvédeni,
mind a vízben, mind a vízen kívül.
Mivel a világ korallzátonyos merülô
helyei közül sok található a fejletlen
országokban, a búvárok számára az
ökoturizmus különösen fontos. Az
alábbiakban közlünk néhány módot,
ahogy ti és búváraitok támogathatjátok az ökoturizmust:

I. Mielôtt utaztok
1) Mielôtt útnak indultok, tanuljatok
meg minél többet a rendeltetési hely
ökológiájáról és kultúrájáról és osszátok meg tudásotokat a búvárcsoport
tagjaival.
2) Ha egyáltalán lehetséges, vegyetek részt egy gyorstalpaló tanfolyamon a meglátogatandó ország
nyelvébôl. Még ha csak néhány
kifejezést tanultok is meg, a legtöbb
helyi lakos örül, ha látja, hogy a
látogató törekszik arra, hogy beszélje
a nyelvét.
3) Az utazás elôtt néhány héttel
MERÜLÉSVEZETÔ

ajánld búváraidnak a Project AWARE
Coral Reef Conservation Specialty
tanfolyamot vagy a Peak Performance
Buoyancy Specialty tanfolyamot.

II. A merülés alatt
A búvárkodás célja, hogy élvezzük a
környezetet, miközben, ha lehet,
jobb állapotban hagyjuk el, mint
amilyenben találtuk. Ehhez a
búvároknak megfelelô felkészültséggel, felszereléssel és képzettséggel
kell rendelkezniük. Ha búváraitok
már egy ideje nem merültek, az
utazás elôtt ajánljatok nekik
felfrissítô oktatást vagy Peak
Performance Buoyancy Specialty tanfolyamot az utazás elôtt.
Néhány példa:
• Élvezzük, de ne zavarjuk meg az
élôlényeket.
• Ne etessük a halakat és tengeri
emlôsöket.
• Ne hordjunk kesztyût, hacsak
nincs olyan különleges kockázat,
ami az ellenkezôjét teszi szükségessé.
(Puszta kézzel a búvárok kevésbé
hajlamosak megérinteni a korallt.
Azonkívül, ha kesztyûs kézzel
véletlenül megérintjük a tengeri
élôlényeket, ledörzsölhetjük nyálkás
védôrétegüket és így a betegségek
könnyebben támadják meg ôket.)
• Semmilyen élôlényt ne mozdítsunk el, és ne hozzunk el.
• Minden merülô helyet hagyjunk
el tisztább állapotban, mint ahogy
találtuk – ez azt jelenti, hogy egy kis
víz alatti és/vagy merülôhelyi
takarítást végzünk (csak olyan víz
alatti hulladékot távolítsunk el, ami a
nélkül mozdítható meg, hogy a
benne vagy rajta élô élôlényeket
2003. MÁRCIUS
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károsítanánk, és megfelelô helyre
tudjuk tenni).
• Jelentsük a környezeti károkat a
megfelelô hatóságoknak.
• Ösztönözzünk minden búvárt,
hogy gyakorolja az öko-búvárkodást.
Sok minden van, amit az ökoturizmus területén tehetünk. Minden
érdekeltnek ki kell ebbôl vennie a

részét. Azonban még ennél is fontosabb, hogy néha mindannyian
lépjünk hátrébb és lássuk az összképet. Érdemes tudni, hogy az „ökoturizmus” kifejezés az „öko” és a
„turizmus” szavak összetételébôl
származik. Az ógörög nyelvben az
„oiko” szó „háztartás”-t jelent. Más
szóval tehát az ökoturizmus szó

szerint azt jelenti, hogy meglátogatjuk
valakinek a háztartását. Ez a leghelyesebb definíció, hiszen valójában
mindannyian csak látogatók vagyunk
bolygónk háztartásában, és mint
ilyeneknek, itt tartózkodásunk alatt a
legnagyobb tiszteletet kell mutatnunk iránta.
Hillary Viders, PhD

Project AWARE
1989-ben a PADI létrehozta a Project AWARE-t (Aquatic
World Awareness, Responsibility and Education – Vízi élôvilág Tudatosság, Felelôsség és Oktatás), hogy megfelelhessen a búvárszakma azon növekvô igényének, hogy
egyesítsük erôfeszítéseinket a vízi környezet megóvására.
Kezdetben eredetileg tíz éves kísérletnek indult az egész,
de a hivatásos PADI szakemberek, a búvárok és a
nemzetközi búvárközösség olyan lelkesen karolta fel a
Project AWARE-t, hogy az mára folyamatossá vált.

A

z 1989-es indulás óta a Project
AWARE megnövelte a búvárközösség és a PADI Búvárprogramok
környezettudatosságát. Létrehozta a
Project AWARE Alapítványt abból a
célból, hogy terjessze a vízi környezetvédelmi programokat, a kutatást és a
finanszírozást. Segítette népszerûsíteni a szilárd környezetvédelmi alapokon nyugvó búváreljárásokat,
mûveleteket és készségeket, amelyekhez illeszkedtek a PADI programok
és visszatükrözôdtek a PADI Instructor-ok, Assistant Instructor-ok, Divemaster-ek, Búvárcentrumok és Üdülôhelyek tevékenységében. A Project
AWARE által pénzelt/támogatott
programok között van a cápák megóvására irányuló törekvés, a tengeri
teknôcök védelme, a strandok takarítása, népszerû oktató videók készítése és sok egyéb.
A hivatásos PADI szakemberekkel
folytatott párbeszéd révén a Project
AWARE évrôl évre világszerte több,
2003. MÁRCIUS

mint egymillió ember számára világítja meg a környezettudatosság fontosságát. Ez a búvárközösség egyik
legnagyobb környezetvédelmi erôfeszítése, amelyben te is részt vehetsz.
Mint olyasvalaki, aki légzôkészülékkel vagy légzôcsôvel merül,
kétségkívül látod a változásokat a víz
alatti világunkban. Az emberek törôdnek azzal, amit szeretnek, így manapság a légzôkészülékes és légzôcsöves
búvárok a legkomolyabb támogatói a
víz alatti környezet megmentésére
tett kezdeményezéseknek. A légzôkészülékes és a légzôcsöves búvárok
részt vesznek a víz alatti és vízparti
megtisztító akciókban, segítik a víz
alatti parkok és természetvédelmi
területek létrehozását, és betartatják
a törvényeket, szabályokat, hogy
megvédjék a veszélyeztetett fajokat
és élôhelyeket. A légzôcsöves és a
légzôkészülékes búvárok a víz alatti
világ „természetes” nagykövetei lettek, mert látják, és törôdnek vele.
MERÜLÉSVEZETÔ

A Project AWARE célja és
küldetése
1. A búvártársadalmon belül fejleszteni az érdeklôdést olyan programok és kezdeményezések iránt,
amelyek a vízi környezet és annak
erôforrásai megóvására irányulnak.
2. Megtanítani a közösséget a vízi
élôvilág védelmének fontosságára
és abban való felelôsségünkre.
3. Kifejleszteni és terjeszteni oktatási
anyagokat, felkelteni a tudatosságot, elômozdítani és megszervezni a szakma törekvéseit, közvetlen pénzügyi támogatást biztosítani az értékes környezetvédelmi
erôfeszítéseknek, létrehozni innovatív projekteket, szövetségeket
és társulásokat más szervezetekkel
annak érdekében, hogy erôsítsük
közös céljainkat és elkötelezettségünket a vízi környezet megóvásában.
4. Elkötelezettnek lenni a vízi környezet és annak erôforrásai megôrzése és megóvása iránt.
5. A fenti célokat olyan módon megvalósítani úgy, hogy nemzetközi
szinten is elérjünk olyan embereket, akik osztják a vízi élôvilág
iránti érdeklôdésünket, azokat,
akik ma is annak megóvásán dolgoznak és azokat is, akik még
nincsenek tudatában annak, hogy
a vízi élôvilág segítségre szorul.
13
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Mit is kapunk

a pénzünkért?

E

gy búvárközpontot vagy
búvároktatót felkeresve –
a búvárkodással esetleg csak
most ismerkedô újoncként gyakran
nem
vagyunk
tisztában azzal, hogy miért is
fizetjük ki azokat a – sokszor
nem kevés – öszszegeket,
amelyeket arra szánunk,
hogy megismerjük a víz
alatti világ csodáit. Elsô
lendületbôl
gyakorlatilag
nem is igen gondoljuk meg
dolgot, bízva abban, hogy az
üzletek illetve oktatók
tudják, mit miért kérnek el.
Az tény, hogy mindenki
annyiért adja el a „portékáját” (azaz tanfolyamát)
amennyit megadnak érte.
Ám mint vásárló célszerû
tisztában lennünk néhány
alapszabállyal, amelyet most
szeretnénk
megosztani
Önökkel. Csak akkor vegyük
meg a programot, amelyet
kinéztünk magunknak, ha
az eladóval elmagyaráztatjuk
a tanfolyam elônyeit és
jellemzôit.
Ne csak az ár legyen a
döntô tényezô a választásunknál! Sok esetben az
olcsó ár mögött nincs valós
érték. Azonban ez még
önmagában nem jelenti azt
sem, hogy a drágább tanfolyam egyben jobb is!
Íme néhány javaslat:
1. Az eladás pszichológiája
rendszerint azt diktálja,
hogy egy vevônek három
árat adjanak meg, mivel így
az rendszerint a középsôt
fogadja el. Világosan fon14

toljuk meg, hogy a három
változat mit tartalmaz és
magyaráztassuk el.
2. Ha a tanfolyami árak
nem tartalmaznak sem kézikönyvet, sem egységcsomagot, gondoljuk át ha beiratkozunk egy tanfolyamra, az
egység csomag birtokában
azonnal megkezdhetjük a
tanulást (Kezdd el ma koncepció). Emellett valami
megfoghatót is hazaviszünk,
rögtön kapunk valamit a
pénzünkért.
3. Jelentôs tanulmányi elônyökkel járhat egy videó
vagy a CD-ROM megvásárlásának lehetôsége is; ez
nem csupán azonnali élményekhez juttathat bennünket, hanem rugalmasságot is
lehetôvé tesz egy késôbbi
önálló tanuláshoz amikor is
a továbbképzésünk elôtt
vagy hosszabb kihagyást követôen fel szeretnénk frissíteni ismereteinket.
Ha az egységcsomagot
felárral kapjuk, értékes lehet
számunkra, ha kuponokat
kapunk: pl. ingyen levegôutántöltésre, árengedményt
a következô programhoz és/
vagy árengedményt egy
alap- vagy egy teljes
légzôkészülékre. Ez ösztönözhet minket arra, hogy
folytassuk a búvárkodást, és
a felszerelést vásároljunk.
Ha a búvárbolt/ oktató
kupon-rendszert használ,
ne százalékokat írjanak rá,
hanem konkrét értékeket,
forintban! Ez realisztikusan

megjeleníti
számunkra,
hogy mennyi pénzt takaríthatunk meg.
Gyôzôdjünk meg arról,
hogy ha gyakorló merüléseken veszünk részt, az változatos legyen. Ha tengerparton vagyunk, célszerû lehet
parti merüléssel kezdeni,
hogy növeljük a biztonságot
mielôtt komolyabb vizekre
merészkedünk. Próbáljuk
meg változtatni a merülési
helyeket amennyire csak
lehet. Ha a szárazföldön
vagyunk és egynél több édes

MERÜLÉSVEZETÔ

vízi merülési hely van a
közelben, vegyük fontolóra
a helyek változtatását, hogy
a programnak nagyobb legyen az értéke .
Ha pontosan jegyzékbe
foglaljuk, mit tartalmaznak a
tanfolyamok árai és profi
kinézetû és hozzáállású az
üzlet ahová betértünk, szívesebben és könnyen adhatunk többet a programokért.
Ne feledjük, nem az ár
számít, hanem az ami mögötte.
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SZABÁLYZAT

PADI Standard
K

özös érdekeinket szem elôtt
tartva, a tanfolyam elvégzése után
számos hallgató levelet kap a PADI
Területi Irodától, amelyben felkérik,
hogy válaszoljon meg néhány, az
elvégzett tanfolyammal kapcsolatos
kérdést.
A programok figyelésének ez a
proaktív megközelítése világszerte

az élre helyezi a PADI-t a búvárszakmában a szolgáltatások egyenletes
szintjének biztosítása és a minôség
szabályozása terén.
A minôségellenôrzés folyamatában a legfontosabb cél a búvárközösség védelme. A szolgáltatás
vagy a termék fogyasztójának megfelelô védelme majdnem mindig

hasznot hajt a termék vagy szervíz
szolgáltatóinak. Az összes PADI
tagnak kötelessége, hogy megtartsa
a minôséget és a sérthetetlenséget
a PADI oktatási rendszerében, helyesen használva és tartva magát az
eljárásokhoz és a szabályokhoz.

Tanfolyamot Értékelô Kérdôív
Open Water Diver (Nyíltvízi Búvár)
1. Megegyezik a kártyán szereplô oktató neve annak a
személynek a nevével aki a tanfolyamot megtartotta?

9. A PADI oktatód személyesen minôsítette a nyíltvízi
merüléseidet?

2. Használtad a tanfolyam során a PADI Open Water Diver
kézikönyvet?

10. Volt legalább négy nyíltvízi merülésed (óceán, bányató, tó, stb.) a tanfolyamod során?

3. A végsô minôsítésed elôtt részt kellett venned a 200 m
folyamatos felszíni úszás vagy 300 m folyamatos légzôcsöves úszás gyakorlaton?

11. A nyíltvízi merüléseidet minimum két eltérô napon
hajtottad végre?

4. Az elmélet oktatás végén meg kellett csinálnod a vizsga
írott vagy szóbeli változatát mielôtt részt vettél a nyíltvizi gyakorlatokon?
5. Tanították számodra a Recreational Dive Planner (Kedvtelési Búvár Táblázat) Kerék és/vagy Tábla változatának a használatát?
6. A vízi gyakorlatok elsajátítását elôször medencében
vagy védett vízben gyakoroltad? (Védett víz az a hely,
amely medenceszerû környezetet biztosít, ilyen például egy tó vagy tenger zárt öble). Ha a válaszod nem
vagy nem tudom, ugorj a 8-as kérdéshez
7. Medence/védettvízi gyakorlataid között szerepelt-e:
Reduktor megkeresése és ürítése?
Maszk nélküli légzés?
Vészhelyzeti felúszás?
Lebegôképesség kontrollálása?
Ólomöv le és felvétel?
Egyenlítési (fül, maszk) technikák?
8. Bejegyezted búvárnaplódba a nyíltvízi gyakorló merüléseidet?
2003. MÁRCIUS

12. A nyíltvízi merüléseid mélysége elérte a minimum 5
métert?
13. Az elsô két nyíltvízi merülésed maximum mélysége
12 méter vagy kevesebb volt?
14. Az összes azt követô nyíltvízi merülésed maximum
mélysége 18 méter vagy kevesebb volt?
15. A nyíltvízi gyakorlataid között szerepelt-e:
Maszk le/felvétele?
Iránytûs navigáció?
Lebegôképesség kontrollálása?
Fáradt búvár vontatása?
Alternatív levegôforrásos (ilyen az octopus) felemelkedés?
Ellenôrzött vészhelyzeti felúszás?
16. Az ellenôrzött vészhelyzeti felúszás közben az oktatód:
Felemelkedett veled együtt?
Folyamatos kapcsolatban volt veled?
Folyamatos kapcsolatot tartott a merülôkötéllel?

MERÜLÉSVEZETÔ
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Kipróbálhatod!
kalandot – a szabadságot és a
békeséget. Semmi sem hasonlítható
a víz alatti lélegzés „súlytalan”
vidámságához. Csak a búvár ismeri
ezt az érzést!

Gyerekkorod óta szeretted
volna kipróbálni?

M

ost megteheted… a DISCOVER
SCUBA programban uszodai
körülmények között kipróbálhatod
milyen a könnyûbúvárkodás!
Ha valaha ki akartad próbálni a
légzôkészülékes merülést – most
ugorj bele! Itt a lehetôség, hogy
lélegezz a víz alatt egy szórakoztató,
kényelmes, bármilyen védett vízi
környezetben – úszómedencében,
tóban, bányatóban, stb. – levezethetô
foglalkozáson. Sosem volt könnyebb
kipróbálni a búvárkodást!
Egy PADI Instructor bemutatja
nektek a légzôkészülékes felszerelést
– aztán máris merültök! Kapj választ
minden búvárkodással kapcsolatos
kérdésedre és légy búvár.
Csak nézz a felszín alá
• Éld át a víz alatti lélegzés izgalmát!
• Merülés úszómedencében, tóban,
bányatóban - bármilyen védett vízi
környezetben.
• Szórakoztató, könnyû, egy életre
szóló esély
Nézd meg, hogyan csinálják, aztán
merülj azonnal!
• Nincs szükség gyakorlatra
• Szórakoztató és vidám

…és ha tetszik, hát csapj
bele és légy PADI SCUBA
DIVER…
Itt az idô!
Már gondolkoztál azon, hogy búvárminôsítést szerezz, de nem volt rá
idôd?

Van egy könnyû mód arra, hogy
uszonyt húzz, maszkot végy fel és
átéld az intenzív kalandot.

A PADI Scuba Diver program
alapszint elôtti minôsítés, ami
lehetôvé teszi, hogy bármikor, bárhol merülhess egy hivatásos PADI
búvár felügyelete mellett.
Emellett azok a búvárok, akik
önálló merülésre jogosító minôsítést
kívánnak szerezni, beszámíthatják
Scuba Diver gyakorlatukat az Open
Water Diver minôsítéshez.
• Gyors, alapszint elôtti minôsítés
• Bármikor, bárhol merülhetsz
hivatásos búvárral
• Kreditet kaphatsz az Open Water
Diver minôsítéshez
Te határozod meg az ütemet!
Kezdd el a PADI Scuba Diver-rel –
alkalmazd a hibátlanul elsajátított
készségeket az Open Water Diver
minôsítéshez – és tágítsd látóhatárodat!

…de startolhatsz rögtön az
alapfokú minôsítésre is!
Az OPEN WATER DIVER alapfokú

FIGYELMEZTETÉS: Lehet, hogy sosem leszel újra boldog a szárazföldön.
Ha felfedezed a légzôkészülékes
merülést, felfedezed az izgalmat és a
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búvártanfolyam elvégzésével
kész búvár vagy!
Te is lehetsz igazi búvár!

már

segít, és ahhoz, hogy a PADI haladó
és speciális búvárprogramjai révén
bôvítsd búvárkészségeidet.

Szórakozás az elsô naptól kezdve!

• Szerezd meg a világszerte elismert
PADI Open Water Diver kártyát
• Ez a belépôjegyed a kivételes búvárkalandokhoz
• Ismerkedj meg emberekkel, juss el
különbözô helyekre, ismerkedj
meg különbözô víz alatti lehetôségekkel
• Alkalmazd a megtanult készségeket, és vegyél részt még fejlettebb
búvárprogramokon

A PADI OWD (Open Water Diver Nyíltvízi búvár) alapfokú búvártanfolyam a világ legnépszerûbb
búvárprogramja – és belépôjegy egy

életre szóló kalandhoz. A képzés
során megismered a légzôkészülékes
búvárkodás alapjait, a felszereléseket
és a technikákat. Emellett víz alatti
gyakorlatokat végzel úszómedencei,
vagy ahhoz hasonló vízben; és
tapasztalatot szerzel több, Instructorral végrehajtott nyíltvízi merülés
során.
A búvárok pont olyanok, mint te!
A légzôkészülékes búvárkodást
szinte mindenki megtanulhatja, aki
jó egészségnek és viszonylagos erônlétnek örvend. A PADI OWD programot már 12 évesek is elvégezhetik!
A kaland folytatódik.
A program sikeres elvégzése után
kiérdemelheted a PADI Open Water
Diver minôsítô kártyát. Ezt a kártyát
világszerte több országban ismerik
el, mint bármely más szervezet
hasonló szintû minôsítését; így e
minôsítés birtokában a világ bármely
területén szívesen látnak a helyi
búvárközpontok és üdülôhelyek,
ahol merüléseken vehetsz részt. E
mellet a szükséges felszerelés
bérléséhez és beszerzéséhez is hozzá
2003. MÁRCIUS

Merülj még ma!
Kezdd a kalandot azzal, hogy még

ma merülsz! Vagy kezdd otthon, amikor ráérsz, a PADI Open Water Diver
videóval és kézikönyvvel, vagy a
multimédiás CD-ROM-mal. Sajátítsd
el a program anyagait saját tempód
szerint, aztán beszélj meg egy
konzultációs és vizsgaidôpontot
Instructoroddal. A program nagy
rugalmasságot kínál – a te ütemterved
szerint dolgozunk.
Még több víz alatti kaland vár.
A részletekért látogass el még ma a
helyi PADI Búvárközpontba vagy
vedd fel a kapcsolatot egy PADI
Instructorral.

Kezdheted ma is!
(Az otthon csomag)
A PADI oktatási filozófiája akár azt
is megengedi, hogy amint a
tanuló beiratkozik egy tanfolyamra, a különbözô segédanyagokat
igénybe véve (pl. Go Dive könyv,
Video… stb.) otthoni felkészüléssel azonnal megkezdheti az
önképzését. Nem szükséges tehát
feltétlenül tanteremhez és oktatóhoz kötni a tanfolyamok elméleti részét. Természetesen a részfeladatok/tesztek kiértékelését, és
a vizsga levezetését továbbra is az
oktató végzi.
Ez, az igények alapján kifejlesztett oktatási forma teljesen
elfogadott, de természetesen a
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hagyományos stílusú módszereket
is használhatjuk, akár felváltva is,
a szükségletekhez igazodva. Alapkérdés persze, hogy a tanuláshoz
szükséges anyagokkal rendelkezzünk.
Ennek a módszernek az eredményessége megkérdôjelezhetetlen, hiszen amellett, hogy az
oktatás színvonala és hatékonysága növekszik, a tanuló számára
is rugalmasabb lehetôség részt
venni a tanfolyamon, és egy
késôbbi továbbképzéshez már
elôre biztosítva van a háttér
anyagunk.
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PADI FILOZÓFIA

A PADI által elérhetô

siker titka

A jobb élet alapja

A

z életünkrôl való gondoskodás
azt jelenti, hogy tudjuk, hogyan
hozzuk létre a kívánt élményeket.
Ebben az is benne van, hogy álmainkat valóra váltjuk kapcsolataink,
pályafutásunk és a közösségben
elfoglalt helyünk gazdagítása révén.
Ezt úgy tehetjük meg, hogy elôször is
megválasztjuk cselekvésünk irányát,
majd megvalósítjuk azt.
A mindennapi élet elvárja tôlünk a
folyamatos tanulást. Már azért is
folyton tanulnunk kell, hogy a
jelenlegi munkánkban versenyképesek maradhassunk. Lépést kell
tartanunk a legújabb irányzatokkal
és fejleményekkel törekvéseink különféle területein is. A folyamatos
tanulás és önképzés hozzásegít
ahhoz, hogy világosan láthassuk
céljainkat és álmainkat, felfedezzük
általa, hogy bármit elérhetünk, amire
koncentráljuk gondolatainkat. Ha
elkötelezettek vagyunk az önfejlesztés iránt, a beteljesülés érzése
tölt el bennünket, mivel gondoskodtunk életünkrôl.

Szenvedély - Elégedettség
- Továbbképzés
A pályafutással való elégedettségnél
súlyosan esik latba, hogy vajon
szeretjük-e a munkát, amit végzünk,
vagy nem. Nap mint nap kinyilvánítjuk értékeinket azzal, ahogy
élünk és dolgozunk. A munka világa
azt igényli tôlünk, hogy az erkölcsi
alapelvek egész rendszerét alkalmazzuk abban az értelemben, ahogy
üzleti tevékenységünket folytatjuk,
2003. MÁRCIUS

ahogy másokhoz viszonyulunk,
ahogy döntünk, mi a jó és mi a rossz.
Ha
munkahelyi
viselkedésünk
összhangban van etikai elveinkkel,
elértük az integritást.
Sok ember valami többet akar,
valamit, ami hozzá illik, valamit, ami
iránt hosszú távon lelkesedhet. Ha
összekapcsoljuk szenvedélyünket,

lelkesedésünket és életerônket életünk munkája érdekében úgy, hogy
tisztázzuk céljainkat és megtesszük a
lépéseket azok elérésére, az végül
kielégítô pályafutást eredményez és
egy teljes életet. Sokan közülünk
talán éppen ezért képezték folyton
tovább magukat a légzôkészülékes
búvárkodás területén, akár kedvtelésbôl, akár hivatásszerûen.
Aki annak idején a PADI-t
választotta, valószínûleg feltette magában a következô kérdéseket:
• Ki vagy? Mit tehetsz meg jelenleg?
• Mit akarsz csinálni?
• Milyen lépések szükségesek ennek
eléréséhez?
• Milyen új képzésre, készségekre
lesz szükséged ahhoz, hogy odáig
eljuss?
A PADI, a szakma vezetôjeként
képes - mégpedig teljes mértékben
– megfelelni a hivatásos PADI tagok
és a kedvtelési búvárok ilyen jellegû
elvárásainak és egyéb speciális
igényeknek, az oktatási szempontból
MERÜLÉSVEZETÔ

megalapozott képzés és az ezekhez
társuló képzési anyagok révén.

A minôség miatt lett a PADI
a mód, „Ahogyan a világ
búvárkodni tanul”
Gondoljunk csak a PADI, gyermekek
számára
kifejlesztett,
uszodai
környezetben lebonyolítható Seal
Team tanfolyamára, ahol a 8-12 év
közötti gyerekeket ismertetjük meg a
búvárkodás alapjaival. Mindenki
tanúsíthatja, hogy a részvétel ezen a
programon nem csak a gyerekek
számára felejthetetlenül nagy kaland,
de a szülôk és az oktatók is komoly
sikerélményeket könyvelhetnek el
egy-egy jól megszervezett uszodai
foglalkozás alatt.
Vagy a testi hibás egyének számára
levezetett PADI Discover Scuba
élményprogram. Többlettervezésre
és személyzetre van szükség, de az
ámulat a résztvevôk arcán, ahogy
sokuk elôször tapasztalja meg a
súlytalanság szabadságát, megéri az
erôfeszítéseket.
A kritikusok gyakran azt mondják,
hogy a PADI sikere a hyper-marketingen vagy a vevôorientált csillogó termékeken alapul. Mintha a
tisztességnek, profizmus és a minôség iránti elkötelezettségnek semmi
köze sem lenne e sikerekhez. Éppen
ezekben gyökerezik a siker. Valóban,
a PADI termékek megadják a
vásárlóknak azt a „csillogást”, amire
vágynak, de mindez céltalan lenne a
vásárlók igényeire alapozott oktatástervezés nélkül és anélkül, hogy a
búvárszakma legjobb oktatói azokat
bevezetnék.
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Prescriptív

(Elôrevetített) tanítás

A

z elôrevetített tanítás mögött
álló filozófia támogatja azt a
nézetet, hogy a tanulás gyakran a
tantermen kívül történik, változatos
idôben és helyszíneken (azaz
otthoni tanulás videó vagy CDROM használatával). Azonban ahhoz, hogy az elôrevetített tanítás
sikeres legyen, a hallgatóknak használniuk kell a technikát, hogy a
tanulásuk támogatása érdekében
hozzáférjenek a professzionálisan
kifejlesztett oktatási médiához.

Hagyományos módon
Míg a hagyományos tanítási modell
az elôadást, a közvetlen megerôsítést hangsúlyozta és azt, hogy
mindenkinek ugyanazt az anyagot
kell leadni a tanteremben, addig az
elôrevetített tanítás közvetlenül a
hallgatóra összpontosít. A búvárképzés esetében a PADI Open
Water Scuba Instructor diagnosztizálja a hallgató megértését végigmenve a Tudásáttekintôkön és az
Ellenôrzô és Vizsgakérdéseken,
majd átismétli a problémás területeket a hallgatóval mindaddig, amíg
a tökéletes tudást el nem éri.

Tanítás elôrevetített módon
Az elôrevetített módon történô
tanításhoz az Instructor azonosítja
a tudásbeli hiányosságot, azután
megtervez egy kiselôadást, amely
magában foglal oktatási elemeket,
eszközöket és médiát a hiányosságnak megfelelôen. Ezt a kiselôa20

dást azután megtartja a hallgatónak,
használva azt a mikro-tanítási
technikát, amelyet a PADI rendszerben az Instructorok mindig is
alkalmaztak. Az egyedüli különbség
csak az, hogy amikor az Instructor
a mikro-tanítási technikával kiselôadást tart, a hallgató tudásbeli
hiányosságát célozza meg, felhasználva a Tudásáttekintô, Ellenôrzô
kérdések vagy Vizsgakérdések
helyes válasza mögött álló oktatási
koncepciót. Az elôrevetített tanítás
egyszerûen egy alternatív tanítási
filozófia, de abban nincs különbség,
ahogy a kiselôadásokat megtervezik. A PADI oktatási modellje a
három legszélesebb körben használatos oktatási modellbôl merít
(Gagné, Briggs és Wagner, 1988.;
Hunter, 1984.; és Rosenshine,
1983.), amelyek mindegyike megegyezik abban, hogy az elôadásnak
három fô eleme a fontos: bevezetés,
tárgyalás és befejezés. Vigasztaljon
hát bennünket a tudat, hogy a
mikro-tanítás nem változott; ami
változott, az, hogy az Instructorok
döntik el, mit kell mikro-tanítani.

Az elôrevetített tanítás
elônyei
Tanulási tapasztalataink során valószínûleg mindnyájan találkoztatok
már mind hatékony, mind nem
hatékony Instructorokkal. Miben
különböztek ezek egymástól? Az
egyik fô különbség bizonyára az
volt, hogy a hatékony Instructorok
látták, mit tudtok, mit nem tudtok
és ennek megfelelôen alkalmazták
MERÜLÉSVEZETÔ

a tananyagot és az elôadást. Ez
példa az elôrevetített tanításra.
Az elôrevetített tanításnak számos
elônye van:
• Elismeri az önálló tanulást. Ezért
a hallgatók inkább úgy tekintik a
tanteremben töltött idôt, mint
olyant, ami azt fedi le, amit nem
tudnak, semmint azon anyag
ismétlésére szolgáló idôt, amit
már tökéletesen tudnak.
• A hallgatók a nekik kényelmes
módon tanulják meg az anyagot, és olyan tanulási módszert
használnak, ami nekik megfelel.
A kutatások azt mutatják, hogy
a megfelelô önálló tanulás
lehetôvé teszi a hallgatóknak,
hogy újra ismételjenek, gyakorolják és megtanulják, hogyan
kell tanulni (Rosenshine and
Stevens, 1986.).
•

Az Instructorok lokalizálni
tudják, és mértékre tudják
szabni az információkat és így a
hagyományos tantermi foglalkozások hatékonyabbak lehetnek. Így az Instructor a tantermi
órák idejét felhasználhatja felszereléssel kapcsolatos tanácsadásra, utazási célpontok bemutatására, környezetvédelmi és
továbbképzési programok hirdetésére.

• Az elôrevetített tanítás gyorsan
eljut a hallgatókkal a védett vízi
merülésig. Végül is az emberek
nem a tanteremben akarják az
idôt tölteni; merülni akarnak.
2003. MÁRCIUS

RIPORT

A Dive Centerek útján
A Merülésvezetô riportere ellátogatott a Búvárakadémiára.
Látogatásunk indíttatása az volt, hogy információink szerint
egy új arculat és jelentôs változás állt be ennél a
búvárcentrumnál, amely egy új erôs PADI bázissal szinesíti a
hazai választékot.
Miért Búvárakadémia? Sokaknak ez csupán egy szó, egy
név. Számunkra sokkal többet jelent. Számunkra ez egy olyan
fogalom, mely mindig ott lebegett elôttünk és emlékeztet arra
az ideára, melyet 1994-ben megálmodtunk. A célunk az volt,
hogy megteremtsünk egy olyan képzési intézményt, ahol
mindent meg lehet tanulni, és mindent el lehet érni a
legmagasabb minôségi szinten.
Ehhez a névhez tartozik valamilyen belsô hitvallás is?
Igen, természetesen. Úgy gondoljuk, hogy a merülés világa
több mint tanfolyamok és igazolványok sora, és ez a világ
mindenkinek adhat egy olyan új valóságot, amelyet mi is
kaptunk tôle. Biztosak vagyunk abban, hogy a világon minden
oktatónak kötelessége átadni ezt az érzést is és nemcsak a
felszerelés használatának technikáit, hiszen a búvárkodás
sokkal több ennél. Ahhoz, hogy a jó búvárrá váljon valaki és
megszeresse ezt a világot elsôsorban nekünk, oktatóknak kell
a maximumot nyújtanunk mind tudásban, mind emberségben.
Hisszük, hogy ez a gondolat hozott el hozzánk több mint 2500
merülni vágyót, akik az óta is rendszeresen merülnek velünk.
Úgy tudom, elég sokan vagytok oktatók ebben a
csapatban. Ôk is így gondolkodnak? Az említett idea
alapján választottuk ki azokat az oktatókat, akik ma már
kollégáink. Számukra emberségbôl és tudásból is komoly volt
a mérce. Oktatói gárdánk minden tagja a civil életben is
magasan képzett szakember. Ôk jogászok, mérnökök,
közgazdászok, ami reméljük, megmutatkozik PADI oktatói
munkájuk minôségében is. Alapelvünk a „legmagasabb szintû
oktatás”, mely szerintünk csak úgy valósítható meg, hogy mi
magunk is állandóan tanulunk és fejlesztjük magunkat. Így
jelen vagyunk a búvárkodás minden területén a kezdôk
oktatásától a technikai mélymerülésen át.
Milyen változások mentek végbe nálatok mostanában?
A 2003-as év új lendületet és minôséget hozott életünkbe.
Iskolánk új, nagyobb, szebb lett és árúkészletünket is a
többszörösére növeltük, melynek eredményeként elnyertük a
„PADI öt csillagos búvárcentrum” címet, melyre reméljük, a
késôbbiekben is méltóak leszünk. Iskolánk hat oktatójának és
négy segédoktatójának képzettsége lefedi a PADI teljes
oktatási rendszertét, és nagy hangsúlyt fektetünk a
késôbbiekben bevezetendô újdonságok befogadására is.
Célunk az, hogy minden kedves hallgatónknak meg tudjuk
adni mindazokat a lehetôségeket, melyek a PADI oktatási
rendszerének elônyeibôl fakadnak, és bátran jelenthessük ki,
hogy a legnagyobb iskolák egyikévé váltunk.
Köszönöm a riportot. Sok sikert!
F.M.
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Roncsok? Nitrox? Tec Rec?
Újabb mottó: az okos búvár figyeli a nála
okosabbakat, hátha tanul tôlük

T

avalyi roncstúránk sikerén felbuzdulva úgy
gondoltuk az idei év sem
telhet el anélkül, hogy az
Adria legjobb, legszebb
roncsait ne próbáljuk
meg megnézni.
Elkezdtük ismételten körbejárni ezt a témát, de közben felvérteztük magunkat
egy-két bónusz fegyverrel a
kellemetlen keresztkérdések kivédésére. Hátha nem
mindenki olvasta a korábbi
cikket így megismételjük
azokat a feltételeket amelyek ahhoz szükségesek,
hogy a víz alá merészkedjünk, ha az a fránya
roncs a 13 fokos vízben,
korlátozott
látótávolságban, a nyílt Adrián kissé
áramlatos közegben, 40 m
körüli mélységben található.
A szükséges minôsítés
Padi Rescue (vagy annak
megfelelô más nemzetközi
szövetség által kiállított
kártya) 40 merüléssel,
amelybôl több minôsített
(mély és roncs), vagy rendelkezel a Roncs specialista
tanfolyam elvégzését igazoló kártyával.
Mi is lett az eredménye
annak, hogy az elmúlt évben nem csak sok-sok buli
merüléssel múlattuk az
idônket. Félreértés ne essék, mindenki és mi is a jó
merülések miatt búvárkodunk. Növelve merülése22

ink számát, természetesen
egyre nagyobb tapasztalatot
is szerzünk és egyre biztonságosabban merülhetünk.
Viszont a merülések mellett
kis energiát arra is fordítottunk, hogy tovább képezzük magunkat és így abból
a bizonyos fegyvertárból
elôhúzható volt a roncs spe-

nevû 80 m hosszú roncs
megnézésével kezdtük a
búvárkodásunkat és már itt
feltûnt, hogy a társaság
nagy része a merülést megelôzôen sárgászöldre festett palackoknál oxigén
szint ellenôrzést végzett.
Naná, ôk Nitrox-al merültek. Szemünk mint kisbocié
kerekedett, de az igazi meglepetés mégis a merülések
befejezésekor, feljövetelkor, pontosabban a leve-

A Baron Gautsch

cialitás is. Ennek eredményeképpen is az öt merülésbôl – leszámítva az
utolsó levezetô halnézegetôst – megnéztük az Istra, a
Giuseppe Dezza, a Varese
és a Baron Gautsch roncsokat. Hát fiúk-lányok, az
agyamat eldobtam.
Természetesen aki látta
a Thistlegormot annak
minden roncs csak ócska
ladik, de egy-két keresetlen mondatot azért engedjetek meg.
Péntek reggel az Istra

gôvel merülôk feljövetelekor jelentkezett, de errôl
majd késôbb. Az Istra névre
keresztelt teherszállító az
elsô világháborúban sülylyedt el, 28 - 42 méter mélyen fekszik. A hajó két
darabra szakadt, körülbelül
1/3 - 2/3 arányban a tat
javára. Mivel sok halászháló
van a roncsba beszakadva
ez némi óvatosságra intett
bennünket.
Délután a Giuseppe
Dezza TA 35 torpedóhajót
néztük meg, amely relatíve
nem olyan mélyen, csak
30-35 méteres mélységben

MERÜLÉSVEZETÔ

fekszik. A II. világháború
alatt süllyedt el, kettétört.
Fedélzetén két négycsövû
légvédelmi gépágyú és egy
harmadik ágyú is felfedezhetô. Ennél a merülésnél
már kicsit kezdett az ellenszenvünk a Nitrox-szal merülôk ellen ébredezni, ami
a késôbbiekben csak fokozódott.
Szombat reggel a Varese
nevû kereskedelmi hajót
látogattuk meg, amely
1915-ben futott aknára,
ami miatt egy szép nagy kövér luk keletkezett rajta és
elsüllyedt. A roncs 60 m
hosszú, 8 m széles és a korábbiakhoz hasonlóan 3341 méteres mélységben
fekszik. A hétvége várva
várt eseménye és szenzációja (ha cirkuszban lennénk a
porondmester, most szaladná körbe háromszor a színpadot) a Baron Gautsch.
A monarchia legszebb
roncsa pechére a saját haditengerészete által kihelyezett aknára futott,
amikor
menekülteket
szállított 1914-ben és hullámsírba merült.
A roncs 28-40 méteres
mélységben található, hoszsza 84 méter. A roncshoz
bójakötél mentén ajánlott
leereszkedni a mindig jelenlévô és kiszámíthatatlan
áramlatok miatt. A fedélzet
közel 30 méteres mélységben található. A hajót
sûrûn benôtték a kagylók,
szivacsok és algák. Az
ablakok rég betörtek, így
2003. MÁRCIUS
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lehetôvé téve a problémamentes behatolást a felsô
három szintre. Az alsó fedélzet szûk, elágazó és mindenekelôtt sötét járataiban
csak tapasztalt és megfelelôen felszerelt illetve képzett roncsmerülô búvárok
hatolhatnak be. Mivel a
roncs sokáig a jugoszláv
tengerészet kiképzô terepe
volt minden mozdíthatót
elvittek róla. Ma a roncs és
környéke nemzeti park és
így csak külön engedéllyel
merülhetô.

De miért is éreztünk
csöppnyi ellenszenvet illetve csodáltuk azokat
akik Nitrox-szal nyomták.
Mindenki tudja, hogy a
táblázat szerint 40 méteren
8 percnyi idô az, amit deco
mentesen lehet eltölteni.
Ebbôl adódóan két típusa
ismerhetô meg a búvároknak. Az elsôben vannak
azok, akik baromi bátrak és
felelôtlenek és belemennek
a deco-ba durván több perccel, (nem, nem akarjuk hallani a cöccögéseket a háttérben, tényleg felelôtlenségnek tartjuk mind magára
mind társára nézve) mert a
PADI tiltja a deco-s merüléseket, mivel nem biztonságos.

Ráadásul van olyan módszer és technika, amivel a
2003. MÁRCIUS

lenn tartózkodás meghoszszabbítható. Ha megnézitek
a mélységeket, amit merültünk akkor nem fogtok
csodálkozni, hogy a második csoportba tartozók
csak gyors betekintést nyerhettek a roncsokba (ráadásul így is volt olyan, hogy
egy perccel kicsúsztunk). A
levegôvel merülôk a 15 l-es
palack felét ha elhasználták
(tehát levegô mennyiség
volt elég), viszont a relatíve
nagy mélység miatt a merülési idôk rövidek voltak,
természetesen figyelembe
véve az elôírt emelkedési
sebességet és kötelezô megállót is.
Viszont aki Nitrox-al
merült, általában 32%-os
keverékkel, az egyrészt sokkal biztonságosabban merült, a kisebb nitrogén %
miatt kevesebb oldódott be
a vérébe, így kisebb volt az
esélye mind a nitrogén
narkózisnak mind a Dekompressziós betegségnek,
másrészt pedig a fenékidôt
8 percrôl több mint 20
percre tolta ki. Na ezért
utáltuk ôket. Mi lerohantunk, gyorsan körbenéztünk, és mint kismadár,
melyet megsüt az elsô melegebb tavaszi napsugár
rögtön elkezdett csipogni a
komputerünk, és elkezdtünk emelkedni.
Mi következik mindebbôl?
Mivel foglalkozok mostanában? A neten a PADI
DSAT TecRec és Nitrox
tanfolyamait nézegetem. És
miért? Mert jövôre ismét
roncstúra az Adrián, mert
muszáj megnézni, mert ott
VAN.
Galambos Imre
MERÜLÉSVEZETÔ
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A PADI által támogatott búvárvédelmi
program
Mind az újonc, mind a tapasztalt búvároknak kell búvárvédelmi biztosítással rendelkezniük.
Bár a legtöbb búvárbaleset nem
komoly, még egy kis sérülés is igen
drága lehet. Sok szokványos egészségbiztosítási kötvény kizárja a
búvárkodással kapcsolatos baleseteket, különösen a rekompressziós
kamrában történô kezelést. Ezzel
óriási kiadások merülnek fel, ha
búvárspecifikus kötvényed nem
nyújt fedezetet.
Kaphatók más programok is.
Miért válasszam a PADI által
támogatott programot?
Ez a program biztosítja a legszélesebb, legrugalmasabb és legátfogóbb fedezetet a legkedvezôbb
áron.
• Bármely minôsített búvár megkötheti
• Széleskörû egészségügyi védelem
a fülsérülésektôl a dekompreszsziós megbetegedésig és még
annál is több
• Fedezetet ad búvárkodás vagy
snorkelezés közben minden vízi
sérülésre
• Más programok csak a dekompressziós megbetegedéssel kapcsolatos sérülésekre adnak fedezetet
• A legtöbb területen nem kell elôzetes felhatalmazás az egészségügyi és mentési költségekhez
• A PADI Búvárvédelmi program
világszerte elérhetô*
*A Mexikóra érvényes bizonyos korlátozásokat lásd a hátoldalon.

A PADI búvárvédelmi program
csatlakozott az Assist Americahoz
24

A világ legnagyobb vészhelyzeti utazási segélyszolgáltatója az Assist
America a mentôvel történô kezelés
és elszállítás térítését adja hozzá az
otthontól 160 km-re/100 mérföldre
vagy más országban. Ha fedezetbe
vont búvárkiadás merül fel az Assist
America használata nélkül vagy az
otthontól kevesebb, mint 160 kmre/100 mérföldre, erre még mindig
fedezetet nyújt a búvárvédelmi
program a kötvényben szereplô
kártérítési felsô határig.
ÚJ Az Assist America térítéseit mind
a három program tartalmazza.
Búvárok, házastársuk és kiskorú
gyermekeik vehetik igénybe az Assist
America nem búvár vészhelyzetekre
adott térítéseit, ha otthonról több
mint 160 km-re/100 mérföldre vagy
más országba utaznak.

ûrlapokat megkaphatja, ha felhívja a
PADI Búvárvédelmi program tagsági
kártyájának hátoldalán levô telefonszámot (800) 900-7771 vagy +1 714
739 3177.

Ez nem csak abban különbözik
a többi programtól, hogy a
fedezeti felsô határok mások?
A PADi búvárevédelmi program
jellemzôi:
• Nincs önrészesedés (kivéve a
nem búvár egészségügyi térítést)
• Nincs távolsági minimum
• Nincs éves vagy a tartamra vonatkozó kártérítési felsô határ (kivéve a nem búvár egészségügyi
térítést)
• Adományt nyújt a Project AWARE
Alapítványnak

Hivatásos búvárok
figyelem!

Nehéz a kárigény bejelentése?
Egyáltalán nem. Csak arra kérik
majd, hogy adjon egy kitöltött kártérítési ûrlapot és abban információt
az esetleges egyéb egészségügyi
biztosításairól és a sérülés okáról,
amelyért a fizetést kéri. A kárigény
MERÜLÉSVEZETÔ

Vicencia & Buckley
Insurance Services, Inc.
www.diveinsurance.com
A program biztosítási kötvényében
alkalmazandó korlátozások és kizárások megtalálhatók a biztosítási igazolásban. E korlátozások és kizárások
egy példányát megkaphatja, ha érintkezésbe lép a Vicencia & Buckley
Insurance Services, Inc. céggel.
PADI®padi.com

A legújabb tanfolyamokkal, segédanyagokkal kapcsolatos információkat is megtalálhatod és
egyéb szükséges adatokat kaphatsz a www.merulesvezeto.hu
„Profiknak” oldalon.
Az oldal e részének használatához jelszó szükséges, amelynek
megszerzéséhez csupán annyit
kell tenned, hogy elküldöd
adataidat (név, cím, telefon,
születési idô, minôsítési szint,
minôsítô kártya száma), az
info@merulesvezeto.hu e-mail
címre!

ww.merulesvezeto.hu/
profiknak
2003. MÁRCIUS
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Az elfogadható kockázat mértéke
A

z életben semmi sem kockázat
mentes és a tevékenységeket
csak akkor ítéljük biztonságosnak,
ha kockázatukat elfogadhatónak ítéljük meg. Annak meghatározása, hogy
a dolgok mennyire biztonságosak,
két tevékenységet követel meg: 1) a
kockázat mérését, ami objektív
tudományos tevékenység és 2) az
illetô kockázat elfogadhatóságának
megítélését, ami személyes és/vagy
társadalmi értékítélet.
Ezért a kockázat mérése valószínûségek becslésének kérdése. Ez a
megközelítés megállapítja annak
általános valószínûségét, hogy egy
kedvezôtlen esemény következik be,
de nem egy bizonyos eseményét.
Az elfogadható kockázatot számos
tényezô határozza meg, beleértve az
elterjedt szakmai eljárásokat, az
ésszerûséget és a legmagasabb fokú
gyakorlati védelmet és a legalacsonyabb fokú gyakorlati veszélynek
való kitettséget. Ha másokat felügyelve tartjuk magunkat az elôírásokhoz

és mindig szem elôtt tartjuk a biztonságot, az mindig segít csökkenteni
egy baleset vagy esemény bekövetkezésének valószínûségét, bár azt teljesen nem küszöböli ki.
Ha fegyelmezetten tartod magad a
hatékony kockázatkezelési alapelvekhez, az téged, mint hivatásos búvárt
segít azzal, hogy fokozza a biztonságot és minimalizálja a kockázatot
mind számodra, mind azon búvárok
számára, akikért felelôs vagy. Ráadásul a különbözô személyes és társadalmi értékítéletek hatással vannak
bármely adott tevékenység felfogására és hírnevére. Amint az elôbb
említettük, a biztonság az a mérték,
ameddig a kockázatok elfogadhatóknak ítélhetôk. A kedvtelési légzôkészülékes búvárkodást a nem búvár
közönség zömmel magas kockázatú
tevékenységnek tekinti. Minden valószínûség szerint ez a nézet onnan
ered, hogy a búvárkodás korai szakaszában, az 1950-es és 60-as években a
biztonság valóban gyenge volt,

továbbá abból a ténybôl is, hogy ezt a
tevékenységet az összes népességnek
csak a kisebbsége gyakorolja. Így ha a
dolgok rosszul mennek és egy búvár
légzôkészülékes búvárkodás közben
megsérül, az gyakran kerül a helyi
újságok elsô oldalára.
Manapság azonban már a légzôkészülékes búvárkodást ûzô emberek
döntô többsége negatív következmények nélkül merüli végig az életét, de
a különféle sérülések és kockázatok
valószínûsége miatt látnunk kell,
hogy a legjobb eljárások ellenére is,
néha elô fognak fordulni balesetek.
Rátok, hivatásos búvárokra hárul a
kötelesség – úgy tanítsátok és
felügyeljétek a búvárokat, hogy sose
tegyetek engedményt a magas színvonalnak, amely mellett a PADI tagok
elkötelezik magukat, óvatosan és
bölcs megítéléssel járjatok el minden
környezetben és minden körülmények között és helyezzétek mindenek
fölé azok biztonságát és egészségét,
akiket felügyeltek és oktattok.

PADI MEMBER FORUM 2003. 03. 08. 19:00 óra
Budapest, Magyarország

Meghívunk rá
PADI tagként jól tudod, hogy A PADI szervezete nem áll egy helyben, hanem folytonosan megújul. A 2003.
évi Member Forum-okon megbeszéljük, mik az újdonságok, mi változott és mi marad biztos és változatlan.
Az idei Member Forum tárgykörébe tartozik:
• Emergency First Response program – Új, izgalmas lehetôségek számodra.
• Új oktatási eszközök – PADI DVD sorozatok, új kézikönyvek, CD-ROM-ok és Elôírt órai útmutatók,
javított vizsgakérdések, EVE és még mi minden.
• PADI Online – Új lehetôségek és információforrások.
• PADI elôírások – Ezen felül az egyszerûsített Discover Scuba Diving program bemutatása.
• Kockázatkezelés – Megvizsgáljuk, hogyan hoznak döntést (mind jót, mind pedig rosszat) a hivatásosok
és a helyes választás fontosságát.
• Project AWARE – az új „Go ECO” elnevezésû Project AWARE környezetvédelmi kampány
Az eseményre az alábbi helyszínen kerül sor:
Tropicarium Budapest, XXII. Nagytétényi út 37-45. Campona üzletközpont MAGYARORSZÁG
(36)-1-424-3052 A rendezvényen való részvétel ingyenes. Regisztráció nem szükséges.
Az idei Member Forum-on elôadást tartunk a a 2002-ben legtöbb minôsítést kiadott PADI Instructoroknak.
Várjuk a találkozást!
2003. MÁRCIUS
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HÍREK

Ez év áprilisában
megjelenik!
Az Adventure/Advanced (Kaland/Haladó) búvártanfolyamok segédanyaga, az ADVENTURE in DIVING könyv
megjelenése már régóta várt esemény hazánkban.

Látogassa meg Ön is
a PADI központi standját
a BNV területén!
Minden eddiginél nagyobb terület!
Különbözô PADI oktatók elôadásai!
Bemutatók!
SPORT 2003
2003. 03. 06 - 09-ig
„D” pavilon 203 C
UTAZÁS 2003
2003. 03. 20. 23-ig
„Külföldi pavilon”
Mindkét kiállításon nagy értékû nyereményeket sorsolunk ki a regisztrációs lapot kitöltôk között, valamint
egyéb kedvezményekkel, meglepetésekkel szolgálunk!

Ennek a könyvnek a piacra érkezése
színesebbé teszi a Haladó búvártanfolyamokon és a különbözô Specialitás tanfolyamokon résztvevôk életét, de nagyban hozzá segíti az oktatókat is ezen tanfolyamok eladásához!

WW.MERULESVEZETO.HU
Látogassa meg Ön is honlapunkat,
ahol mindent megtalál, amire szüksége lehet.

Oktatás, Túra, Felszerelés, Tananyag, Biztosítás, Búvárközpontok,
Apróhirdetések, Profiknak
A honlap látogatói az információk
mellett résztvehetnek egy nyereményjátékon is amelyen nagy értékû túrákat, tanfolyamokat, felszereléseket
sorsolunk ki!
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Tilos merülni
Horvátországban!
Lapzártakor kaptuk a hírt, miszerint
gyakorlatilag megszûnt az a lehetôség, hogy búvárok önállóan merüljenek az Adrián!
A törvénymódosítás már régóta tervezett esemény, és azt vonja maga
után, hogy ettôl az évtôl a Magyar
búvárok is kénytelenek lesznek
Horvátországban bejegyzett búvárközpontokat igénybe venni merüléseikhez!
A fejleményekrôl további információkat találhattok a
www.merulesvezeto.hu oldalán

PADI CDC (Career Development
Center – Karrier Fejlesztô Központ) Magyarországon
A Magyarországon eddig is a legmagasabb, PADI 5 STAR IDC címmel
rendelkezô Deep Sea Center megfelelt a PADI által igen magasra emelt
MERÜLÉSVEZETÔ

követelményeknek és 2003 Február
jától jogosult használni a megtisztelô
PADI CDC megnevezést. Magyarország Közép és Kelet Európában
elsôként büszkélkedhet e kimagasló
eredménnyel. Gratulálunk!

Felhívás!
A PADI Divemaster-ek és Assistant
Instructor-ok
tudását
szintén
korszerûsíteni kell. Ezért 2003.
január 1-jei hatállyal azokat a Divemaster-eket, akik tagsági viszonyukat hagyták lejárni, inaktív státuszba helyezzük és nem lesznek
jogosultak arra, hogy minôsített
segítôként tevékenykedjenek vagy
egyéb PADI Divemaster-i feladatokat lássanak el. Azok az Assistant
Instructor-ok, akik nem újítják
meg tagságukat, nem tanítói státuszba kerülnek és nem lesz joguk
arra, hogy a PADI Assistant Instructor-i feladatokat elláthassák.
A Divemaster-ek úgy nyerhetik
vissza aktív státuszukat, ha az adott
évre megújítják tagságukat, és az
adott vagy a megelôzô évre elvégzik a Member Forum-ot (személyesen vagy online).
A tanítói státusz visszaszerzéséhez
az Assistant Instructor-oknak meg
kell újítani tagságukat a folyó évre,
és az alábbi lehetôségek közül
választhatnak:
1. Akiknek a tagsági viszonya kevesebb, mint három évig vagy
három évig szünetelt - az adott
vagy a megelôzô évre elvégzik a
Member Forum-ot.
2. Akiknek a tagsági viszonya több,
mint három évig szünetelt:
a. Bármelyik megújított PADI
Course Director vagy PADI IDC
Staff Instructor által vezetett Status Update programot végeznek
el.
vagy
b. Elvégzik a teljes PADI Assistant
Instructor tanfolyamot.
2003. MÁRCIUS
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PROFIKNAK/ OKTATÁS

Emergency First Response
Innovatív és tartalmas elsôsegély program, amely
minden részletre kiterjedô oktatást nyújt a sürgôsségi
kezelés (CPR) és az elsôsegély területén.
Csatlakozz a csapathoz!

L

égy Emergency First Response
Instructor és élvezd a hasznát egy
olyan programnak, amely:
• idôd hatékony kihasználása érdekében teljesítményalapú.
• összhangban van a sürgôsségi kezelésre vonatkozó legújabb irányel-

vekkel.
• biztosítja a minôségi oktatói és
résztvevôi anyagok teljes sorozatát,
amelyek szakszerû oktatástervezéssel készültek.
• témakörében nemzetközi, de lehetôvé teszi a helyi vagy regionális
változatok beépítését.
• marketingjében nem rendelkezik
egyéb korlátozásokkal, mint amit a

helyi szabályozás elôír.
• az alaptanfolyam kínálatában AED
képzéssel is rendelkezik.
• a sürgôsségi ellátást (CPR) és az
elsôsegélyt két különálló tanfolyamra osztja, a képzés egyszerûsítése érdekében.
PADI DIVEMASTEREK IS ELVÉGEZHETIK!
További információkért lépj kapcsolatba helyi PADI Irodád helyi képviselôjével, vagy látogass el a www.eme
rgencyfirstresponse.com, vagy a
www.merulesvezeto.hu honlapra!

Az EFR ( Emergency First Response –
Elsôdleges Vészhelyzeti Válaszadás) program tartalma

A

z Emergency First Response Prog
ram két tanfolyamból áll, az
Emergency First Response sürgôsségi
(CPR) és az Emergency First
Response elsôsegély tanfolyamból.
Mindkét tanfolyam a hivatásos mentôk által használt kezelések prioritásait követi. Az Emergency First
Response sürgôsségi ellátás (CPR)
feltételezi, hogy a helyi mentôszolgálat (EMS) jelen van és támogatja a segítségnyújtót. Az Emergency
First Response elsôsegélynyújtás
feltételezi, hogy az EMS késik vagy
nem elérhetô.

Az Emergency First Response
sürgôsségi kezelés (CPR)
Ez a tanfolyam tartalmazza a legtöbb
életveszéllyel fenyegetô helyzet sürgôsségi ellátását. A résztvevôk tudásfejlesztés, készségfejlesztés és valós
forgatókönyvszerû gyakorlatok révén
a sürgôsségi ellátásra összpontosítanak. A tanfolyamon tanulandó
legfontosabb készségek:
2003. MÁRCIUS

• A helyszín értékelése
• Korlát használata
• Az állapot elsôdleges felmérése
• Mesterséges légzés
• Egy mentô, felnôtt CPR
• Súlyos vérzés kezelése
• Sokk kezelése
• Gerincsérülés kezelése
• Ajánlott készség: tájékoztatás az
automata külsû defibrillátorról
• Ajánlott készség: felnôtt, öntudatánál levô fuldokló
• Ajánlott készség: tájékoztatás a vészhelyzeti oxigén használatáról

Az Emergency First Response
elsôsegély
Ez a tanfolyam tartalmazza azokat a
sérüléseket és betegségeket, amelyek
nem járnak közvetlen életveszéllyel,
vagy ha a helyi mentôszolgálat késik
vagy nem elérhetô. A résztvevôk
koncentrálnak a sérült állapotának
értékelésére és a megfelelô elsôsegélyre tudásfejlesztés, készségfejlesztés és valós forgatókönyvszerû
MERÜLÉSVEZETÔ

gyakorlatok révén. A megtanulandó
készségek magukban foglalják:
• A sérülések értékelését
• A betegségek értékelését
• A kötözéseket
• Ficamok és törések sínbe tételét
E tanfolyamok tervezésénél kiemelten ügyeltünk arra, hogy
1) segítsük a résztvevôket visszaemlékezni a megfelelô vészhelyzeti
eljárásokra szükség esetén, és
2) ösztönözzük ôket ezen eljárások
alkalmazására, segítve ezzel azoknak,
akiknek vészhelyzeti ellátásra van
szükségük.
Az Elsôdleges Ellátás (CPR) és a
Másodlagos Ellátás (Elsôsegély) egy
komplex tanfolyam, de külön-külön
is elvégezhetô.
Ehhez, az oktatástechnikailag kiváló
programhoz, a tanfolyamhoz szükséges oktatási anyagok széles skálája
(könyv, video, CD-ROM…stb) járul, a
fogyasztók és az oktatók számára is,
elôsegítve az otthontanulásra buzdító START TODAY (Még ma kezdd el)
filozófiát.
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MEGRENDELÔLAP

INGYENES MEGRENDELÔLAP
Az alábbi adatlap kitöltésével és elküldésével Ön megadja a lehetôséget számunkra, hogy ingyenesen elküldhessük Önnek a
„MERÜLÉSVEZETÔ” következô, 6. számát, illetve részt vehet egy sorsoláson, amelyen a következô nyereményeket sorsoljuk ki:
1 hetes ingyenes szállodai elhelyezés a Vörös-tenger partján, az Egyiptomi DIVER’S HOUSE Búvárközpont ajándékaként
1 db Adriai hétvégi túra Losinj szigetre, a Horvát AQUA-NAUT Búvárközpont ajándékaként
1 db PADI OWD (Open Water Diver- Nyíltvízi Búvár) alapfokú búvártanfolyam egy Ön által választott PADI búvárközpontban!
1 db Családi belépô a Tropicariumba, a TROPICARIUM BUDAPEST ajándékaként
1 db Seemann Sub ABC felszerelés (uszony, pipa, búvár-maszk) az ACTION SPORT búvárközpont ajándékaként
Amennyiben kitölti a „Kedvezményes Búvártanfolyam”, „Kedvezményes Túra”, „Kedvezményes Felszerelés-Vásárlás”
mezôket, a jövôben elküldjük Önnek az ezekkel kapcsolatos aktuális információkat is!

✂
NÉV: .............................................................. CÍM: .....................................................................................................................
SZÜL. IDÔ: ................................. FOGLALKOZÁS: .....................................................................................................................
TEL.: ......................................................... EMAIL: .....................................................................................................................
MILYEN RENDSZERBEN BÚVÁRKODIK: ......................................... MINÔSÍTÉS SZINTJE: ........................................................
NEM BÚVÁR

KEDVEZMÉNYES BÚVÁRTANFOLYAM ÉRDEKEL

KEDVEZMÉNYES TÚRA ÉRDEKEL

KEDVEZMÉNYES FELSZERELÉS VÁSÁRLÁS ÉRDEKEL

Adatait bizalmasan kezeljük! Kérjük, vágja ki a kitöltött adatlapot és adja fel a következô címre, 2003. 05. 05-ig:
MERÜLÉSVEZETÔ 1095 Budapest Mester u. 27 • Sorsolás: 2003. 05. 15-én • A nyerteseket postai úton értesítjük.

Vegyél részt Te is a Tropicarium Budapest által támogatott
PADI Project AWARE-t programokon és tanfolyamokon!
Project AWARE Specialitás
Nem tartalmaz kötelezô merülést, de bemutatja a búvárok és nem
búvárok számára a víz alatti környezetet és annak jelenlegi
helyzetét.
Underwater Naturalist (Víz alatti természet) Specialista
Mint e specialitásban járatos ember, jobban megismered a:
• a víz alatti élôvilág rendszertanát
• a víz alatti élôvilág kapcsolatainak lehetôségeit
• az emberi jelenlét merülési környezetre gyakorolt hatásának
értékelését
Project AWARE Fish Identification (Hal azonosító) Specialitás
A legfôbb hal jellemzôk alapvetô megértése után, kiegészítve
némi ismerettel a helyi élôvilágról, meg lesz a szükséges alapod,
hogy osztályozhasd (a családok szintjéig) a legtöbb trópusi vagy mérsékelt égövi vizekben elôforduló halat. E
tanfolyam elvégzését követôen jobban megérted a víz alatti világ mûködésének alapelveit és ezáltal elôsegítheted
annak megóvását is.
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