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2.A.6 Szabvány  

CMAS Két Csillagos Búvár Képzési Program - Szabvány 

 
1.  A képzési program célja 

1.1 A képzési program célja, hogy a CMAS Egy Csillagos légzőkészülékes búvárképzés gyakorlataira 
építkezve, haladó rekreációs légzőkészülékes búvár képzetséget adjon. Ideértve a biztonságosan 
nagyobb mélységű és éjszakai merülést, legfeljebb negyven (40) méter ajánlott mélységben, 
levegő mint légzőgáz és  búvárcomputer használatával. 

 
2.  Besorolás 

2.1 A CMAS 2 Csillagos Búvár Képzési Program a sportbúvár képzési program második 
szintje. 

 
3.  Oktatókra és segítőikre vonatkozó előírások 

3.1 CMAS 2 Csillagos Búvár Képzési Programot az a CMAS oktató tarthatja, aki legalább CMAS 2 
Csillagos Oktató minősítéssel rendelkezik és megfelel az 1. Fejezet 2.1.20 pontjában leírt 
feltételeknek.  

 
3.2 A CMAS 2 Csillagos Oktató segítője lehet az a CMAS 1 Csillagos Oktató, aki megfelel az 1. 

Fejezet 2.1.16 Pontjában leírt feltételeknek és/vagy az a CMAS Búvár Vezető, aki megfelel az 
1. Fejezet 2.1.15 Pontjában leírt feltételeknek. 

 
4.  A CMAS 2 Csillagos minősítéssel rendelkező búvár képességei 

4.1 A CMAS 2 Csillagos búvárnak felkészültnek kell lennie, hogy a CMAS Oktató értékelése során a 
szükséges megfelelő elméleti ismeretekkel, gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik levegő, 
felszerelés, és más búvár szolgáltatások használatára. Képes tervezni és végrehajtani haladó nyílt 
vízi dekompressziós megálló nélküli merüléseket egy CMAS Oktató vagy CMAS Búvárvezető 
felügyelete nélkül. Felkészültnek kell lennie, hogy megfelelő felszereléssel és más legalább vele 
azonos minősítéssel rendelkező búvár társaságában búvár tevékenységet folytasson, hasonló vagy 
jobb körülmények között, mint ahol a képzését megszerezte. 

 
4.2 A CMAS 2 Csillagos búvár együtt merülhet víz mozgások szempontjából védett sekély vízben 

CMAS 1 Csillagos búvárral. 
 

4.3 A CMAS 2 Csillagos búvár minősített az alábbi körülmények között történő merülésekre, anélkül 
hogy külön képzést kapott volna vagy Merülésvezető vezetné bármely nyílt vízi merülésen: 

 
4.1.1    A merülés legnagyobb lehetséges mélysége legfeljebb negyven (40) méter lehet, egy vele 

azonos minősítéssel rendelkező légzőkészülékes búvár társaságában.  
4.1.2    Légzőgázként levegőt használhat kivéve, ha rendelkezik minősítéssel más légzőgáz keverék 

használatára. 
4.1.3    Dekompressziós megálló nélküli merüléseket hajthat végre 
4.1.4    Részt vehet éjszakai merüléseken. 
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4.1.5    Olyan környezetben merülhet, ahol a víz felszín közvetlenül, függőleges felemelkedéssel 
elérhető. (A vízi növényzet nem minősül felszíni akadálynak.) 

4.1.6    Csak akkor merülhet, ha felszíni támogatás elérhető. 
4.1.7    Olyan körülmények között merülhet, amelyek megegyeznek vagy jobbak, mint ahol a 

képzését kapta. 
 

5.  A képzési programon való részvétel előfeltételei 

5.1 Annak érdekében, hogy a CMAS 2 Csillagos Programra jelentkezhessen, a résztvevőnek 
teljesíteni kell az alábbiakat: 

 
5.1.1    Sikeresen elvégezte és minősítést szerzett, mint CMAS 1 Csillagos Búvár. 
5.1.2    A CMAS Oktató számára meggyőzően bemutatta vízi jártassági képességeit, fizikai 

kondícióját, és a Nemzeti Szövetség vagy CDC által előírt vízi jártasságának értékelését 
5.1.3    Teljes orvosi vizsgálat/nyilatkozat a CMAS Nemzeti Szövetség vagy CDC előírásainak 

megfelelően, mielőtt bármilyen vízi tevékenységet végezne és 
5.1.4    A CMAS Nemzeti Szövetség vagy CDC előírásainak megfelelő, a légzőkészülékes búvár 

merülése kockázatára vonatkozó dokumentumok aláírása, mielőtt a résztvevő bármilyen vízi 
tevékenységet végezne.  Szülő vagy gondviselő által aláírt hozzájárulási nyilatkozat, 
amennyiben a résztvevő kiskorú gyermek. 

5.1.5    A CMAS nyomatékosan javasolja a CMAS 2 Csillagos Búvárok számára az 
Oxigénadó és a CPR képzés elvégzését. 

 
6.  Minősítésre vonatkozó előírások 

6.1 A CMAS 2 Csillagos Búvár minősítés megszerzése érdekében a tanulónak az alábbiakat kell 
teljesítenie: 

 
6.1.1    A résztvevő teljesítette minden a képzési programba való jelentkezésre előírt feltételt, jelen 

szabvány 5. pontjában leírtaknak megfelelően.  
6.1.2    Sikeresen teljesítette az elméleti ismertek értékelésére vonatkozó követelményeket, jelen 

szabvány 10.1 pontjában előírtaknak megfelelően. 
6.1.3    Sikeresen teljesítette a nyílt vízi értékelésre vonatkozó követelményeket, jelen szabvány 10.2 

pontjában előírtaknak megfelelően. 
6.1.4    Sikeresen teljesített tíz (10) nyílt vízi oktató merülést tíz (10) és harminc (30) méter közötti 

mélységben legalább tizenöt (15) perc víz alatti idővel, a nyílt vízi merülések értékelésére 
vonatkozó, jelen szabvány 10.3 pontjának előírásainak megfelelően.  

6.1.5   Sikeresen teljesített további tíz (10) nyílt vízi merülést húsz és negyven (20 – 40) méter közötti 
mélységben a nagyobb nyíltvízi gyakorlat megszerzése érdekében a 3. Fejezet 3.6 Szabvány 
3.2 pontjában előírtaknak megfelelően.  

 
7.  Előírt elméleti ismeretek és gyakorlati készségek 

7.1 A résztvevőnek megfelelő képzést kell kapnia az elméleti ismeretekből és búvár gyakorlatokból 
a 3. Fejezet 3.6 pontjában előírtaknak megfelelően. 

 
8.  Az elméleti képzésre vonatkozó előírások 

8.1 A CMAS Oktatónak be kell tartania a gyakorlati képzésre vonatkozó szabványokat az 1. Fejezet 
4.5 pontjában előírtaknak megfelelően. 

 
9.  A gyakorlati képzésre vonatkozó előírások 
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9.1 A CMAS Oktatónak be kell tartania a gyakorlati képzésre vonatkozó szabványokat az 1. 
Fejezet 4.6 pontjában előírtaknak megfelelően. 

 
10. Értékelés 

10.1      Elméleti ismeretek  

10.1.1  A résztvevőnek be kell mutatnia a szóbeli és írásbeli vizsga során haladó légzőkészülékes 
búvár ismereteit a CMAS Oktató számára.  Ez a teszt vizsga elméleti ismereteket és 
légzőkészülékes búvár gyakorlati ismereteket kell tartalmazznia, a 3. Fejezet 3.6 
Oktatási Tematikában leírtaknak megfelelően. 

 
10.2      Védett vízi légz őkészülékes búvár gyakorlatok  

10.2.1   A résztvevőnek bizonyítania kell jártasságát a CMAS Oktató számára a védett vízi 
légzőkészülékes búvárgyakorlatokban, a 3. Fejezet 3.A.6 Oktatási Tematika 2.1 pontjában 
foglaltaknak megfelelően, egy vagy több védett vízi oktatás során. 

 
10.3      Nyílt vízi légz őkészülékes búvár gyakorlatok  

10.3.1   A résztvevőnek bizonyítania kell jártasságát a CMAS Oktató számára a nyílt vízi 
légzőkészülékes búvárgyakorlatokban, a 3. Fejezet 3.A.5 Oktatási Tematika 2.2 pontjában 
foglaltaknak megfelelően, egy vagy több nyílt vízi oktatás során.  

 
11.  Minősítés 

11.1     A képzési program sikeres teljesítése után a résztvevő számára CMAS 2 Csillagos Búvár 
minősítő kártyát kell kiadni. 


