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POTÁPĚČSKÝ CHECKLIST
Potápěčské vybavení Většinou potřebuji Na tuto akci si ještě beru
Maska Certifikace
Záložní maska Pojistka
Šnorchl Doklady, do zahraničí pas, letenka, voucher
Ploutve Peníze, platební karta
Neoprenové boty Potápěčský deník
Neprenový oblek Mobil vč. dobíječky
Termo triko/kraťasy pod neopren Notebook vč. dobíječky
Plavky + druhé na převlečení Oblečení dle místa a délky pobytu
Suchý oblek Toaletní a hygienické potřeby
Rock booty Svačina, pití
Neoprenová kukla
Neoprenové rukavice Náhradní díly a doplňky výstroje
Suché rukavice vč. teplých podrukavic Service box
Podoblek Lepicí páska a popisovač
BCD žaket Vosk a pudr na suchý oblek
BCD křídlo + backplate Čepice
BCD sidemount Prodlužovačka/rozdvojka/adaptér do zásuvky
Automatika - rekreační konfigurace Lékárnička - první pomoc a osobní léky
Automatika - TEC/SM konfigurace, PRAVÁ Nouzový kyslíkový přístroj
Automatika - TEC/SM konfigurace, LEVÁ Přepouštěcí hadice
Automatika - STAGE/BO - dle počtu láhví Přepouštěcí hadice O2 čistá
Láhev (naplněná nebo plnění zajištěno?) Rudl
Dvojče (naplněné nebo plnění zajištěno?) Ramínko na oblek
Stage láhve/BO láhve ........................................ Celta/podložka
Zátěžový systém + olovo Čelovka
Bójka
Cívka s karabinou Beru REBREATHER
Řezací nástroj O2 láhev
Počítač DIL láhev
Záložní počítač BP + křídlo
Kompas Vrapové hadice s ústenkou
Svítilna hlavní vč. dobíječky Plíce
Svítilna záložní vč. dobíječky, nebo baterií Hlava
Argonka + argon system Kanystr vč. vodní pasti
Wetnotes/destička na psaní + tužka Scrubber vč. náplně
Skútr vč. baterie a dobíječky Náhradní díly, dobíječky
O2/He analyzér Desinfekce
Single tank adaptér Hotový predive check

Budu fotit nebo natáčet Jedu do RAKOUSKA
Fotoaparát/kamera Kempingové křesílko
Baterie, náhradní baterie a dobíječky Deka/ručník
Světla/blesky vč. baterií a dobíječek Termoska
Paměťové karty a záložní disk Čepice
Objektivy Holínky a oblečení do deště
Housing Sluneční brýle
Ramena/základna Uhlí a výbava na grilování
Vazelína na o-kroužky Chip do plnírny
Stativ

Jedu k MOŘI a/nebo na safari Jedu do JESKYNÍ a/nebo POD LED
Čepice do letadla Svítilna záložní č. 2
Zrcátko, píšťalka, fluorescenční barvivo Řezací nástroj č. 2
Krém s ochranným faktorem a sluneční brýle Buben/lano/karabiny
Tenký spacák na spaní venku Cívky s karabinami
Láhev na pitnou vodu Šipky, REM, cookies
Oblečení dle podnebného pásma a předpovědi Šrouby do ledu
V deníku potvrzený opakovací ponor Pila, vrták
Hák do proudu Hrablo na sníh, lopata, koště
DIN / INT redukce Termosky s horkou vodou
Čepice/klobouk proti slunci Gumové rohožky na stání na ledu

KAPR DIVERS Vám přejí šťastnou cestu a bezpečné ponory. Užijte si to!


