IANTD

RECREATIONAL TRIMIX DIVER

»

Propósito
• Este curso foi desenvolvido para proporcionar aos Mergulhadores Esportivos uma respiração
média para extender seu mergulhos para profundidades de mergulho esportivo utilizando PENs
entre 12 metros e 24 metros de profundidade;
• O curso de Recreational Trimix da IANTD pode ser ministrado separadamente ou combinado
com vários outros cursos da IANTD;
• O curso qualifica os alunos a realizarem mergulhos não descompressivos utilizando misturas
de Recreational Trimix até uma profundidade máxima de 30 metros ou mais fundo se o nível de
certificação anterior do aluno permitir.

»

Pré-requisitos
• Certificado de Advanced Open Water Diver ou equivalente e EANx Diver;
• Mínimo de 15 mergulhos registrados;
• Idade:
• Candidatos entre 15 anos e 17 anos, somente com autorização dos pais ou do responsável
legal
• Candidatos com 18 anos, completos, sem aprovação prévia;

Nota: O curso de EANx pode ser realizado juntamente com o Recreational Trimix

»

Instrutor
• Instrutor de Rcreational Trimix ou superior;
• Renovado para o ano vigente auxiliado ou não por assistentes IANTD certificados.

»

Material didático
• Instrutor – Utilização, obrigatória, dos Módulos de Aulas Teóricas (MAT) IANTD de Tek Lite;
• Aluno – IANTD Tek Lite Diver Pak.

»

Equipamentos requeridos
• Equipamentos utilizados durante este curso devem ser apropriados para o meio ambiente e
estar em perfeita ordem de uso

»

Limites do curso
• Os mergulhos não poderão exceder a profundidade máxima de 39m ou profundidades que
excedam as qualificações prévias do aluno e PEN máxima de 24 metros;
• As paradas de segurança apropriadas devem ser realizadas (Paradas de segurança serão à 9
metros, 6 metros e 4,5 metros de profundidade por no mínimo 1 minuto cada)

»

Conteúdo do curso
• Sessão acadêmica

• O curso abrange todas as misturas de Recreational Trimix entre 28% e 40% de oxigênio, concentrações de
gás Hélio que mantenham a PEN em 24 metros de profundidade e enfatizando o uso da mistura 28/25.

• Sessão em águas abertas:

• Demonstrar habilidade em planejar mergulhos de Recreational Trimix, bom controle de flutuabilidade e
eficiência no controle do trim evitando levantar suspensão;
• Configurar o equipamento da maneira mais limpa de forma a evitar arrasto, utilizando um método eficiente e
demonstrar eficiência ao utilizar o equipamento;
• Realizar a habilidade de compartilhar o gás através do segundo estágio alternativo (octopus). O mergulhador
sem gás deve nadar pelo menos 12 metros, sem respirar, até encontrar o doador de gás;
• Realizar uma subida compartilhando o gás.

Nota:
• É recomendado que este curso seja ministrado em conjunto com o curso de Deep Diver com um
mínimo de 2 mergulhos com misturas de Recreational Trimix.

»

Requerimentos para a certificação
• Completar toda parte teórica do curso;
• Ser aprovado no exame escrito;
• A realização de 4 mergulhos sendo 2 mergulhos com misturas de Recreational Trimix é obrigatória.

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

