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Стандарт Номер: 2.A.7 / BOD no 183 (08-03-2013) 
Програма на CMAS за обучение на водолази „три звезди” 

 

 

1.  Цели на програмата за обучение 
 
 

1.1 Тази програма за обучение има за цел въвеждане на сертифицираните водолаз и на 

CMAS „ две звезди “ в основите на лидерските дейности, което ще им даде възможност 

да планират, организират и провеждат своите водолазни  спускания и да ръководят други 

спортни водолази в открита вода на максимална дълбочина петдесет и шест (56) метра 

по безопасен и комфортен начин.. 

 
2.  Класификация 

 
 

2.1 Програмата на CMAS за обучение на водолази „три звезди“ е класифицирана като 

въвеждаща в лидерските водолазни дейности. 

 
3.  Изисквания към инструкторите и водолазите 

 

 
3.1 Курсът на CMAS за водолаз „три звезди“ може да бъде проведен от всеки инструктор  на  

CMAS с  минимална  квалифик ация  „ две  звезди инструктор“,  отговарящ на 

изискванията в Клауза 2.1.16 от Раздел 1 „Общи стандарти и процедури“. 
 

 
3.2 Инструктор CMAS „две звезди“ може да бъде подпомогнат от инструктор CMAS „една звезда“, 

отговарящ на изискванията,  Клауза 2.1.16 от Раздел 1 „Общи стандарти и процедури“. 
 

 

4.  Компетенции на водолаз на CMAS „три звезди“ 
 
 

4.1 Водолазът на CMAS „три звезди“ трябва да бъде обучен така от инструктора на  CMAS, че 

да придобие професионално ниво на познание относно: теорията на водолазното дело, 

солидни умения  за действие в аварийни ситуации, ръководство на водолазните дейности 

и опит в надзора, образцови водолазни умения и    достатъчно водолазен опит за да 

планира, организира и провежда водолазни дейности в открита вода и да ръководи други 

спортни водолази в открита вода, като ръководи и организира водолазните  спускания по 

безопасен и компетентен начин. 

 
4.2 Водолазът на CMAS „три звезди“е квалифициран да: 

 
4.2.1    Извършва оценка на риска за определените за водолазни спускания места 

и условия и да определя нивото на безопасност: 
4.2.2    Ръководи всякакви водолазни дейности,  включително водолаз ниспускания със 
             стъпаловидна декомпресия във водата. 
4.2.3    Да ръководи всякакви спортни водолазни дейности, за които е получил 

съответното обучение и квалификация. 
4.2.4    Планира и извършва аварийно-спасителни операции, съобразени с околната 

среда и водолазните дейности. 
4.2.5    Действа като асистент на инструктор на CMAS, като контролира курсистите и 

спомага за повишаване на безопасността. Водолазът на CMAS “три звезди“ 
обаче не е квалифициран да оценява или преподава теория и практика  на 
курсистите участващи в програмите на CMAS за обучение на водолази. 
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5.  Изисквания за участие в програмата за обучение 
 

5.1 За да вземе участие в програмата за обучение на водолази на CMAS “три 
звезди“ курсистът трябва: 

 
5.1.1    Да бъде най-малко на осемнадесет (18) години, няма горна граница. 
5.1.2    Да притежава следните водолазни сертификати на CMAS или еквивалентни: 

 
5.1.2.1 Водолаз на CMAS „две звезди“ или еквивалентен. 
5.1.2.2 За работа с кислород на CMAS или еквивалентен (където  това не е забранено със закон). 
5.1.2.3 За действия в аварийни ситуации (Rescue Diver) на   CMAS или еквивалентен. 

 
5.1.3    Да представи доказателства за най-малко петдесет (50) записани в дневника 

водолазни спускания в открита вода, които трябва да включват: нощни 
спускания, водолазни спускания  при намалена видимост,  дълбоководни   
спускания (между тридесет (30) и четиридесет (40)  метра), спускания при 
дрейф, спускания в студена вода и спускания с подводна навигация. 

5.1.4.    Успешно да демонстрира своите плувни умения пред инструктор на CMAS, както 
се изисква от федерацията на CMAS. 

5.1.5    Да попълни формуляр за медицинска история/статут, изискван от федерацията на 
CMAS, преди да вземе участие в каквато и да е дейност във водат 

5.1.6    Да подпише съответния (ите) формуляр(и), както това се изисква от федерацията  на 
CMAS със  знанието за рисковете от SCUBA водолазни спускания, преди да вземе 
участие в каквато и да е дейност във водата. 

 

6.  Изисквания за сертифициране 
 

6.1 За да бъде сертифициран като водолаз на CMAS “три  звезди“ курсистът трябва да: 
 

6.1.1    Отговаря  на  всички  предходни  условия  за  участие  в  програмата  за 
обучение, както е предписано в Клауза 5 от настоящия документ. 

6.1.2    Успешно да завърши теоретичния изпит, както е предписано в Клауза 10.1. от 
настоящия документ. 

6.1.3    Успешно да извърши водолазни спускания на дълбочина петдесет (50) 
метра в открита вода и да изпълни изпитните упражнения по време на тези 
спускания, както е предписано в Клауза 10.2. от настоящия документ. 

 

7.  Изисквания за теоретични знания и водолазни умени 
 

7.1 Участникът в курса трябва да получи адекватно обучение в теорията и практиката на 
водолазното дело, както е предвидено в Стандарт 3.7. от Раздел 3. 

 

 

8.  Параметри на теоретичната подготовка 
 

8.1 Инструкторът на CMAS трябва да се придържа към стандартите за теоретична 
подготовка, както е описано в Клауза 4.5. от Раздел 1 „Общи стандарти и процедури“. 

 

9.  Параметри на практическата подготовка 
 

9.1 Инструкторът на CMAS трябва да се придържа към стандартите за практическа 
подготовка, както е описано в Клауза 4.6. от Раздел 1 „Общи стандарти и процедури“. 

 

10. Оценяване 
 

10.1      Знания 
 

10.1.1  Курсистът трябва да демонстрира пред инструктора на CMAS знания за водолазни 
спускания посредством устен или писмен изпит. Този изпит трябва да провери 
теоретичните знания за   водолазни спускания за напреднали и водолазни лидери, 
както е описано в Стандарт 3.7. от Раздел 3. 
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10.2     Не се изисква оценка на уменията за тази степен в закрита вода 

 

10.2.1  Курсистът трябва да демонстрира пред инструктора на CMAS своите водолазни умения 
в открита вода, както е описано в Клауза 2.2 от Стандарт 3.7 от Раздел 3 по време на 
четири (4) изпитни спускания в открита вода. 

 

11. Сертифициране 
 

11.1     При успешно завършване на програмата за обучение курсистът трябва да бъде удостоен със 
С-карта за водолаз „три звезди“ на CMAS. 


