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FORMULARZ OCENY       

     UMIEJ¢TNOÂCI DIVEMASTERA
  
               
Kandydat____________________________________________________________________________________Data__________________________

Oceƒ ka˝dà z wykonywanych przez kandydata umiej´tnoÊci na podstawie poni˝ej opisanych kryteriów. Ka˝dy z kandydatów musi 
wykonaç umiej´tnoÊç zdj´cia i zało˝enia maski na minimum 4 punkty, zanim przystàpi do wykonywania wszystkich 20 umiej´tnoÊci, 
w tym ponownie zdj´cia i zało˝enia maski. Niniejszy arkusz nale˝y przechowywaç w aktach kandydata. Prosimy nie przesyłaç 
niniejszego formularza do PADI.

Kryteria oceny
1 Kandydat nie był w stanie wykonaç çwiczenia
2 åwiczenie wykonane z trudnoÊcià lub bł´dami
3 åwiczenie wykonane poprawnie, ale za szybko, aby zademonstrowaç poszczególne podumiej´tnoÊci
4 åwiczenie wykonane poprawnie i odpowiednio wolno, aby zademonstrowaç poszczególne podumiej´tnoÊci
5 åwiczenie wykonane poprawnie, odpowiednio wolno, przesadnie podkreÊlajàc poszczególne podumiej´tnoÊci   

– sprawiajàc wra˝enie łatwego do wykonania

Cz´Êç I – Prezentacja na poziomie demonstracyjnym
           Ocena koƒcowa      Instruktor oceniajàcy              Nr PADI
1. Zdj´cie, zało˝enie i oczyszczenie maski     ___________________     ________________________     _________________________

Cz´Êç II – Prezentacja 20 podstawowych umiej´tnoÊci nurkowych
Kandydat musi zaliczyç ka˝dà umiej´tnoÊc na trzy lub wy˝ej. Suma punktów przynajmniej 68.

                        Ocena koƒcowa  Instruktor oceniajàcy             Nr PADI
1.   WłaÊciwe zło˝enie, dopasowanie, przygotowanie, 

      zało˝enie i  rozło˝enie sprz´tu nurkowego. 

2.   Sprawdzenie Bezpieczeƒstwa przed Nurkowaniem.

3.   WejÊcie na gł´bokà wod´. 

4.   Neutralna pływalnoÊç na powierzchni.

5.   Wymiana fajki na automat i automatu na fajk´.

6.   Prawidłowe pi´ciopunktowe zanurzenie.

7.   Odnalezienie i oczyszczenie automatu oddechowego.

8.   Zdj´cie, zało˝enie i oczyszczenie maski.

9.   åwiczenie “brak powietrza” i oddychanie stacjonarnie

      z alternatywnego êródła powietrza przez 30 sekund.

10. Oddychanie ze wzbudzonego automatu.

11. Neutralna pływalnoÊç pod wodà (fin pivot).

12. Prawidłowe pi´ciopunktowe wynurzenie.

13. Zdj´cie i zało˝enie systemu balastowego na powierzchni.

14. Kontrolowane wynurzenie awaryjne płynàc.

15. ZawiÊni´cie w toni (hover) przez 30 sekund.

16. Pływanie bez maski pod wodà.

17. Zdj´cie i zało˝enie systemu balastowego pod wodà.

18. Zdj´cie i zało˝enie sprz´tu pod wodà.

19. Zdj´cie i zało˝enie sprz´tu na powierzchni.

20. Oddychanie partnerskie, stacjonarnie i płynàc 

      (ka˝dy jako dawca i  biorca)

     Suma punktów
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