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Kiitokset
Osallistumisesta kurssiohjelman ja materiaalin pilottivaiheen testaukseen ja
palautteenantoon työryhmä kiittää seuraavia sukellusseuroja:
Riihimäen urheilusukeltajat ry
Hämeenlinnan Sukeltajat ry
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HYLKYSUKELLUSKURSSIN JÄRJESTÄMISOHJE
Kurssin järjestämisohjeen kattavuus
Sukeltajaliitto ry:n hyväksymä hylkysukelluskurssi voidaan järjestää ainoastaan
näitä ohjeita noudattaen. Tämän järjestämisohjeen lisäksi kurssin vastuullinen
järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että kurssilla noudatetaan
voimassaolevaa Liiton yleistä koulutusohjetta, turvaohjetta sekä eettisiä sääntöjä.

Kurssin tavoite
Hylkysukelluskurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet
sukeltaa turvallisesti hylyillä ja minimoida hylkysukeltamiseen liittyviä vaaroja.

Pääsyvaatimukset






Kurssille voi osallistua vain Liiton jäsenseuran jäsen, Liiton henkilöjäsen tai
henkilö, joka on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
CMAS P1, NAUI Scuba Diver, tai vastaava, jonkin muun kansainvälisesti
hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön laitesukelluskortti.
Sukelluskelpoisuus on kartoitettava terveysselvityslomakkeella tai oppilaalla on
voimassa oleva lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta.
14-vuotias.
Hylkysukeltamiseen soveltuvat sukellusvarusteet.

Kurssin vastuukouluttaja
Kurssin vastuukouluttajana voi toimia Sukeltajaliiton hyväksymä laitesukelluskouluttaja.

Opetusmateriaali
Kurssilla käytetään Sukeltajaliiton julkaisemaa opetusmateriaalia.

Kurssin käytännön järjestelyt
Kurssi koostuu seuraavista osista:
 Teoriaopetus
 Teoriakoe
 Käytännön harjoitukset
 Sukellusharjoitukset
Kurssiohjelmaan kuuluvat pakolliset harjoitukset ovat minimi. Mikäli oppilas
tarvitsee kurssin tavoitteiden saavuttamiseksi lisäharjoitusta, sitä on järjestettävä
riittävästi ennen kuin oppilaan kortittamista voidaan harkita. Kurssin järjestäjä voi
ottaa lisäopetuksesta erillisen maksun.

Turvallisuus


Kurssin sukellusharjoitukset voidaan järjestää jäätävissä olosuhteissa.
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Oppilas saa tehdä samana päivänä enintään kaksi sukellusta.
Sukellukset toteutetaan parisukelluksina.
Turvasukeltajan on oltava jatkuvassa valmiudessa.
Hengityskaasun riittävyys varmistetaan siten, että paluu aloitetaan viimeistään
silloin, kun 1/3 kaasusta on käytetty.

Kortitusvaatimukset
Kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden sisällä sen aloittamisesta.
Kortituksen edellytykset ovat:
 Hyväksytysti läpäisty teoriaosuus.
 Hyväksytysti läpäisty teoriakoe.
 Hyväksytysti läpäistyt käytännön harjoitukset.
 Hyväksytysti läpäistyt sukellukset.
 Kurssin järjestäjää kohtaan olevien taloudellisten velvoitteiden täyttäminen.

Sukeltajakortti
Kurssin hyväksytysti suorittaneelle myönnetään CMAS Wreck Diver Level 1 tai
NAUI Wreck Diver (external survey) – kortti. NAUI Wreck Diver (external survey)
– kortin voi myöntää vastuukouluttaja, jolla on NAUI Instructor pätevyys. Lisäksi
NAUI kortitukseen vaaditaan 18-vuoden ikä sekä NAUI Advanced Scuba Diver tai
vastaava luokitus.

TEORIAKOULUTUS
Kalvojen ja luentomuistiinpanojen mukaisesti.

KÄYTÄNNÖN HARJOITUKSET
1. Hylyn etsintä
Hylyn paikantaminen ja yleiskuvan saaminen hylystä
 Haarukointi
 ”man overboard”
2. Toiminta sukelluspaikalla




Hylyn poijuttaminen
Ankkurointi niin, ettei se vahingoita hylkyä, eikä siitä ole haittaa muille
vesilläliikkujille
Mikäli tukialusta ei ankkuroida, niin yhteistoiminta venemiehistön kanssa

3. Toiminta sukelluspaikalla
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Opasnarun käyttäminen hylyn löytämiseksi
Havaintojen tekeminen hylyn yleiskunnosta

SUKELLUKSET
Kaksi sukellusta, joista toisella noustaan pintaan käyttäen merkinantopoijua.
1. Sukellus
Ensimmäiselle sukelluksella tavoitteena on paikantaa hylky, poijuttaa se hylkyä
vahingoittamatta, sukeltaa hylyllä siihen tutustuen sekä nousta pintaan
käyttäen poijuköyttä.
2. Sukellus
Toisella sukelluksella kiinnitetään huomiota hylyn yleiskuntoon, mahdollisiin
vaarapaikkoihin sekä suoritetaan nousu käyttäen sukeltajan ampumaa pojua.
Tarkoituksena on harjoitella tilannetta, jossa nousuköydelle ei jostain syystä
voida palata tai sinne ei löydetä.
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