IANTD

OPEN WATER SIDE MOUNT DIVER

»

Propósito
• Familiarizar o mergulhador com as técnicas, equipamentos e preparação mental requeridos
para o mergulho de Side Mount
• Habilitar os mergulhadores s montar e usar o equipamento de Side Mount com eficiência
• Ensinar os mergulhadores as técnicas seguras para conduzir mergulhos que permitam o uso de
equipamentos de Side Mount

»

Pré-requisitos
• Certificado de Advanced Open Water Diver IANTD ou equivalente
• Mínimo de 25 mergulhos registrados
• Idade mínima de 18 anos completos

»

Instrutor
• Open Water Side Mount Instructor ou superior, renovado para o ano vigente
• A razão máxima deve ser de 2 alunos por instrutor

»

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

»

Equipamentos requeridos
• Dois cilindros (40 pés cúbicos ou maiores);
• Dois reguladores primários. Cada um deles deve ser de alta performance, possuir um manômetro e um deles deve possuir uma mangueira longa de 7 pés;
• Uma célula primária;
• Tabelas de mergulho, profundimetro, timer ou computador de mergulho e uma faca ou Z-knife.

»

Limites do curso
• Nenhum mergulho pode ser conduzido em profundidades maiores que a qualificação do aluno
• A pressão parcial do Oxigênio não pode ser exceder 1,4 ata para misturas de fundo e 1,61 ata
para misturas de descompressão
• Mergulhadores qualificados para mergulhar apenas com ar, não podem usar oxigênio ou EANx
para descompressão
• Mergulhadores que utilizarem computador de mergulho, devem carregar tabelas de reserva.
Mergulhadores que não utilizarem computador, devem usar as tabelas apropriadas
• Todos os mergulhos devem respeitar os limites IANTD de %SNC e OTU
• Todas as paradas de segurança ou descompressivas devem ser realizadas

»

Conteúdo do curso
• Sessão acadêmica

• Acompanhamento de todo o curso através da utilização dos Módulos de Aulas Teóricas (MAT) IANTD de Side
Mount e do Diver Pak de Side Mount Open Water

• Sessão em águas confinadas

• Orientação sobre equipamentos
• Nadar 15 metros sob a água com um cilindro removido (segurando com a mão), recolocá-lo na posição e
repetir o mesmo processo com o cilindro oposto

• Sessão em águas abertas

• Um mergulho de águas abertas (ajuste do equipamento, habilidades, refinamento das técnicas, flutuabilidade
e trim)
• Dois mergulhos de águas abertas (habilidades, eficiência)
• Nadar com o equipamento a ser utilizado até se sentir confortável com o mesmo
• Realizar fechamentos de torneiras combinados com as trocas para os cilindros opostos na posição horizontal e
vertical
• Realizar habilidades de flutuabilidade na posição horizontal e vertical utilizando a configuração de Side Mount
• Realizar a retirada de cilindro na posição horizontal e vertical
• Nadar 15 metros sob a água com um cilindro removido (segurando com a mão), recolocá-lo na posição e
repetir o mesmo processo com o cilindro oposto

Nota:
• Os alunos do curso Side Mount, devem acumular 120 minutos de tempo de fundo utilizando
uma configuração de Side Mount (Sem contar a sessão de águas confinadas)
• Os alunos do curso de Side Mount que estiverem fazendo o curso com uso de EANx ou Oxigênio para descompressão, devem possuir certificado de Advanced EANx Diver ou comprovar
experiência no uso de cilindros adicionais e teoria da descompressão.
• Se estiverem fazendo o curso com o uso de Normoxic Trimix ou Trimix, os alunos devem possuir
certificação para o uso desses gases ou estarem realizando o curso de Side Mount juntamente
com o curso de Normoxic Trimix ou Trimix

»

Créditos por experiência prévia:
• Devido a natureza única de se mergulhar usando uma configuração de Side Mount, créditos
para tempo de fundo serão permitidos somente para os mergulhadores que comprovarem 10
mergulhos ou mais utilizando uma configuração de Side Mount. Somente um credito de 40
minutos de tempo de fundo será permitido e é recomendado que os instrutores concedam esse
crédito somente para mergulhadores extremamente competentes

»

Requisitos para certificação
• Completar toda parte teórica do curso;
• Ser aprovado no exame escrito;
• Realizar no mínimo 3 mergulhos com tempo total de fundo de 120 minutos, utilizando uma
configuração de Side Mount

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

