IANTD

ADVANCED OPEN WATER DIVER

»

Propósito
• Este curso foi desenvolvido para habilitar IANTD Open Water (Nitrox) Divers à estender suas
habilidades na água e ganhar mais experiência prática supervisionada
• Este curso qualifica o mergulhador a mergulhar a uma profundidade máxima de 30 metros

»

Pré-requisitos
• Certificado de Open Water Diver ou equivalente
• Qualificação de Diver:
• Candidatos com 18 anos de idade, completos, sem aprovação dos pais ou guardiões legais;
• Candidatos entre 16 anos e 17 anos de idade, somente com autorização dos pais ou guardiões
legais.
• Qualificação de Junior Diver
• Candidatos entre 12 anos e 15 anos de idade, somente com autorização dos pais ou guardiões
legais – Qualificação de Junior Diver
• Preencher a assinar a ficha de inscrição da IANTD.

»

Instrutor
• Open Water Instructor ou superior, renovado para o ano vigente
• O instrutor deve respeitar uma razão de 8 alunos para 1 instrutor. Esta razão pode se aumentada em 2 alunos para cada Divemaster IANTD ou Assistent Instructor até um máximo de 12
alunos se acompanhado por 2 Divemasters IANTD ou Assistant Instructor.

»

Material didático
• Instrutor – Utilização, obrigatória, dos Módulos de Aulas Teóricas (MAT) IANTD de Advanced
Open Water Diver;
• Aluno – IANTD Advanced Open Water Diver Pak

»

Equipamentos requeridos
• Equipamentos estão listados nos padrões gerais de curso do mergulho recreativo esportivo
• Cabos e bóias
• Carretilha/Spool com mínimo de 40 metros de cabo

»

Limites do curso
• Nenhum mergulho deve ser conduzido em profundidades maiores que 30 metros;
• Não mais do que 3 mergulhos de águas abertas pode ser conduzido em um único dia
• As paradas de segurança apropriadas devem ser realizadas

»

Conteúdo do curso
• Sessão acadêmica

• Acompanhamento de todo o curso através da utilização dos Módulos de Aulas Teóricas (MAT) IANTD de
Advanced Open Water Diver.

• Sessão de águas confinadas

• Não obrigatória apenas recomendada

• Sessão em águas abertas

• Desenvolver e demonstrar controle de flutuabilidade através da realização de natação estática e velocidade
de subida
• Realizar pelo menos 5 mergulhos de habilidades (mais do que uma habilidade pode ser realizada num único
mergulho) da relação abaixo:
• Mergulho em altitude
• Busca e recuperação
• Mergulho de correnteza
• Mergulho noturno
• Profundo
• Naufrágio
• Rio
• Mapeamento
• Simulação de descompressão com uso de pony bottle
• Navegação complexa
• Mergulho de barco
• Mergulho de praia
• Realizar no mínimo uma subida compartilhando gás através da fonte alternativa de ar. Ambos mergulhadores
devem nadar uma distância mínima de 8 metros (sem respirar e exalando lentamente) até se encontrarem e
começarem a compartilhar o gás utilizando a fonte alternativa de gás.

»

Requerimentos para certificação
• O curso deve possuir de 4 a 7 mergulhos de águas abertas com no mínimo 120 minutos de
tempo de fundo.
• No mínimo 1 dos mergulhos devem ser realizados entre 25m e 30m de profundidade
• Atingir a performance mínima exigida de cada habilidade
Nota:
• Se o tempo de fundo for atingido antes, um mínimo de 4 mergulhos deve ser realizado
• Ser aprovado no exame escrito com no mínimo 80% de acerto.

Maiores informações:
IANTD Brasil
(11) 3554-6707
(11) 8468-3637
info@iantd.com.br

