JUNGA

1. Wymagania ogólne.
a. Brał udział w imprezie na wodzie.
b. Zna podstawowe elementy etykiety żeglarskiej.
c. Wskaże i nazwie części jachtu.
2. Zna zasady bezpiecznego zachowania się na pokładzie jachtu.
a. Umiejętnie porusza się po pokładzie jachtu.
b. Pełnił funkcję członka załogi.
c. Zna i potrafi wykonywać podstawowe komendy żeglarskie.
d. W czasie żeglugi obsługiwał ster i żagle.
e. Potrafi zastosować środki ratunkowe.
f. Zna skład apteczki podręcznej i umie się nią posługiwać.
3. Zna podstawy nawigacji.
a. Zna instrumenty nawigacyjne.
b. Wskaże kierunek, z którego wieje wiatr.
c. Będąc na wycieczce / spływie / rejsie rozpozna z jaką siłą
wieje wiatr w skali Beauforta.
4. Zawiąże 6 różnych węzłów, stosowanych w żeglarstwie:
płaski, cumowniczy, ósemka, ratowniczy, knagowy, refowy.
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KARTA PRÓBY NA SPRAWNOŚĆ
„J U N G A”
Dopuszczam druha ...............................................................do próby.
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5. Zaśpiewa 3 piosenki o tematyce żeglarskiej (szanty)
4
5

UWAGA: Zajęcia wodne muszą być prowadzone pod ścisłą opieką
doświadczonego instruktora

................................
Próba

Podpis rzeczoznawcy
Data

Ocena

Podpis
Instruktora

a. Brał udział w imprezie na wodzie.
b. Zna podstawowe elementy etykiety
żeglarskiej.
c. Wskaże i nazwie części jachtu.
a. Umiejętnie porusza się po pokładzie
jachtu.
b. Pełnił funkcję członka załogi.
c. Zna i potrafi wykonywać podstawowe
komendy żeglarskie.
d. W czasie żeglugi obsługiwał ster i żagle.
e. Potrafi zastosować środki ratunkowe.
f. Zna skład apteczki podręcznej i umie się
nią posługiwać.
a. Zna instrumenty nawigacyjne.
b. Wskaże kierunek, z którego wieje wiatr
c. Będąc na wycieczce / spływie / rejsie
rozpozna z jaką siłą wieje wiatr w skali
Beauforta.
Zawiąże 6 różnych węzłów stosowanych w
żeglarstwie.
Zaśpiewa 3 piosenki o tematyce żeglarskiej
(szanty)
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