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PREAMBUŁA
Celem IDA jako międzynarodowego stowarzyszenia instruktorów nurkowania jest trening i dokształcanie
nurków i instruktorów nurkowania na całym świecie według jednolitych zasad, zgodnie z obowiązującymi
normami technicznymi i bezpieczeństwa. W celu ujednolicenia programów szkoleniowych nurków i
instruktorów, IDA utworzyło program szkoleniowy zgodnie z systemu CMAS. (Wyjątki: IDA Diver
Advanced Open Water Diver i Master). Standardy IDA dla nurkowania rekreacyjnego są podstawą dla
tych przepisów egzaminacyjnych. Materiały edukacyjne zostały opracowane przez IDA i są dostępne dla
wszystkich powiązanych instruktorów nurkowania.

OGÓLNE
Aby zagwarantować naukę nurkowania według standardów IDA tylko instruktorzy nurkowania IDA
powinni być zatrudnieni w ośrodkach nurkowania IDA i ośrodkach szkoleniowych. W każdej bazie
nurkowej IDA i centrum szkoleniowym, instruktorzy mają obowiązek rozpocząć naukę, w zgodzie ze
sprzętem nurkowym w użyciu, poprzez standardy techniczne i bezpieczeństwa obowiązujące w kraju,
w którym pracują. Jeśli uch brakuje lub lokalne regulacje są niewystarczające, wtedy przestrzegane
powinny być niemieckie standardy.
Kursy IDA są oferowane i przeprowadzane w każdej szkole nurkowania IDA.
Edukacja i egzaminy dla brevetów nurkowych IDA mogą być przeprowadzane zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem egzaminacyjnym, przez osoby o danym profilu kształcenia (IDA-Diving-Instructor
Qualification). Szczegóły zawarte są w rozporządzeniu egzaminacyjnym IDA dla instruktorów
nurkowania.
WAŻNOŚĆ
Brevety nurkowe IDA są ważne i uznawane na całym świecie wtedy, kiedy są podpisane i
opieczętowane przez zarejestrowanego przez IDA instruktora nurkowania IDA. IDA Dive Pass jest
ważny tylko razem z IDA-ID Card.
SKRÓTY
IDA – Międzynarodowa Organizacja Nurkowa
ABC – maska, fajka, płetwy
SCUBA – samodzielny podwodny aparat powietrzny
CPR – resuscytacja krążeniowo – oddechowa
SC – kursy specjalne
D – nurek
UD – podwodny

CEL SZKOLENIA
Szkolenie dla osiągnięcia brevetów rekreacyjnych IDA prowadzi do bezpiecznego nurkowania, w
zależności od kwalifikacji, pod kierunkiem instruktora nurkowania, wraz z doświadczonymi nurkami
lub prowadzącego grupę mniej doświadczonych nurków.
POZIOMY WYKSZTAŁCENIA (brevety)
Brevet rekreacyjnego nurkowania IDA jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje rekreacyjnego
nurka. Kursy są prowadzone w trzech odrębnych sekcjach: SCUBA-, bezdech i NITROXDIVER.
W każdej z tych sekcji poszczególne kursy biorą pod uwagę metodyczne ewentualności. Przed
rozpoczęciem szkolenia z nurkowania rekreacyjnego TRY-scuba-dive może "zwiększyć" chęć nauki w
kontekście nurkowania rekreacyjnego (sportowego).
IDA Resort-Course przeznaczony jest dla zainteresowanych początkujących. Kurs jest łatwym
wstępem do nurkowania w systemie Scuba. Początkujący będą pokonywać barierę strachu, bez
nadmiaru teoretycznych i praktycznych aspektów nurkowania.
Szkolenia aby zostać nurkiem rozpoczyna się od IDA Pool Diver Brevet. To kurs, który zapoznaje z
nurkowaniem i obok etapu podstawowego IDA Basic Diver, prowadzi do pierwszych nurkowań na
wodzie otwartej.
Nurek IDA * otrzymuje szkolenia na wodach otwartych i ma prawo uczestniczyć w przewodnikiem
nurkowania w nurkowaniu na wodach otwartych z nurkiem o wyższym stopniu.
Advanced Open Water Diver jest nurkiem IDA * z 5 dodatkowymi "nurkowaniami specjalnymi". On /
ona ma prawo nurkować samodzielnie z nurkami posiadającymi ten sam stopień aż do 30m.
Nurek IDA ** ma prawo nurkować samodzielnie z nurkami posiadającymi ten sam stopień aż do
40m.
Master Diver jest nurkiem IDA D ** i ma ukończone 5 specjalnych kursów IDA. On /ona może
wykonywać samodzielnie nurkowania jako lider grupy (przewodnik nurkowy).
Nurek IDA *** może wykonywać samodzielne nurkowania jako lider grupy w trudnych warunkach
(prądy, ograniczona widzialność, itp.).
IDA **** Brevet wyróżnia się szczególną wiedzą i wybitnymi kwalifikacjami, szczególnie wysokim
poziomem w dziedzinie bezpieczeństwa, stresu i zarządzania ratunkowego.
BREVETY SPECJALNE
Szkolenia i edukacja dla nurkowań APNEA-, REBREATHER- lub NITROX i TRIMIX są określone w
przepisach dotyczących egzaminowania IDA.
KURSY SPECJALNE
Ponadto do poszczególnych poziomów brevetów IDA , mogą zostać ukończone różne specjalne kursy
(SC). Więcej informacji można znaleźć w rozporządzeniu egzaminacyjnym IDA dot. specjalnych
kursów.

NURKOWANIE Z DZIEĆMI
Oddzielne wstępne szkolenie można uzyskać dla młodego nurka rekreacyjnego. Szkolenie Junior
Diver Flipper 1 & 2 zostało zaprojektowane specjalnie dla dzieci. W ramach poszczególnych etapów
szkolenia mogą zostać ukończone specjalne kursy. Celem kształcenia jest przygotowanie dzieci do
brevetting IDA * Diver.
NURKOWIE Z INNYCH ORGANIZACJI
Nurkowie z innych organizacji mogą uczestniczyć we wszystkich sesjach szkoleniowych IDA bez
wcześniejszego crossover. Brevety innych organizacji są akceptowane, wnioskodawca może
rozpocząć następny wyższy poziom szkolenia w każdej bazie/szkole nurkowej IDA.
Za dopilnowanie uczestnictwa w obowiązkowym kursie specjalnym IDA, do którego wnioskodawca
mógł nie być zakwalifikowany, odpowiedzialny jest instruktor. W przypadku pytań dotyczących tego
problemu, odpowiedzialny instruktor może żądać wskazówek od IDA DI ***.
CROSSOVERS
Crossover na różnych poziomach brevetów nastąpi tylko wtedy, gdy wnioskodawca jest członkiem
organizacji charytatywnej lub organizacji pozarządowej.
Między innymi:
•

Siły zbrojne

•

Policja federalna

•

Straż pożarna (miejska/ochotnicza)

•

Niemieckie Stowarzyszenie Ratowania Życia (DLRG)

•

Niemieckie Towarzystwo Monitoringu Wód

•

Niemieckie Towarzystwo Zapobiegania Katastrofom

•

Federalna Agencja ds. Obrony Cywilnej

Poziom crossover (wręczenie brevetu) będzie przyznawany poprzez podpis instruktora nurkowania.
Zwykle będzie to poziom IDA D **.
•

Ważne zaświadczenie lekarskie nie może być starsze niż 2 lata, natomiast jeżeli jego posiadacz
ma więcej niż 40 lat zaświadczenie nie może być starsze niż rok

•

Przewiduje się, że osoba ubiegająca się o to brevet posiada następujące obowiązkowe kursy:
- kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nie starsze niż rok
- orientacja podczas nurkowania
- przewodnik grupy

My, oczywiście, wymagamy od wnioskodawcy doskonałej umiejętności obsługi sprzętu nurka
rekreacyjnego.
Wyższy brevet dla crossover może być przyznany tylko w niektórych przypadkach, szczególnie
uzasadnionych, do poziomu asystenta instruktora nurkowania. Proces wymaga opinii i zgody głównego
biura IDA.

