
CTIF

Ustalenia dotyczące Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych:
uzupełniające wskazówki do regulaminu zawodów

Ustalone  wskazówki  mają  pomóc  zawodnikom  i  sędziom  lepiej  zrozumieć  regulamin  w
niektórych punktach. 

2.4.1 Sprzęt do ćwiczenia bojowego (na sucho)
i
7.1 Ustawienie drużyny, ułożenie sprzętu

Zapis regulaminowy m.in.:
Wąż tłoczny jest wówczas właściwie zwinięty i ustawiony, gdy jest podwójnie zwinięty, oba łączniki 
skierowane są do przodu i wąż nie jest odgięty do tyłu.

Podwójnie zwinięty wąż tłoczny należy tak zwinąć, aby oba łączniki były w jednym kierunku i były
tak ustawione, aby wskazywały kierunek natarcia. Wąż tłoczny ma być zwinięty tylko podwójnie, a
nie wielowarstwowo (np. 4 warstwy). Nie wolno również, aby wewnętrzna część zwiniętego węża 
tłocznego była zwinięta z zakładkami, w przeciwieństwie do wcześniejszych ustaleń. 

2.5 Mundur i uzbrojenie osobiste

Zapis regulaminowy, m.in.:
Zawodnicy występują ... w pasie strażackim itd.

Ponieważ w regulaminie zawodów nigdzie nie wspomina się, aby można było odłożyć jakąś część
umundurowania osobistego względnie uzbrojenia,  to zarówno w ćwiczeniu bojowym,  jak też w
sztafecie pożarniczej obowiązkowe jest, aby wszyscy zawodnicy założyli wyznaczone wyposażenie
włącznie z pasem strażackim.

2.5 Mundur i uzbrojenie osobiste

Zapis regulaminowy, m.in.:
Buty skórzane albo z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnym, zakrywające kostki. Przytwierdzone
do podeszwy kolce, korki i metalowe szpilki nie są dozwolone. 

Buty muszą być ciemnego koloru i zakrywać kostki. Jasne paski na obuwiu są dozwolone.

7.1 Ustawienie drużyn i ułożenie sprzętu

Ponieważ podczas układania sprzętu wielokrotnie dochodziło do jego uszkodzenia, uznaje się za
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obowiązujące jak niżej:

Jeżeli drużyna przygotowująca sprzęt przed startem wykona węzeł na pasku noszaka (po to, aby
pasek był krótszy), to sędzia odpowiedzialny za prawidłowe ułożenie sprzętu przywołuje drużynę
do jego rozwiązania. 

W przypadku skrócenia paska noszaka poprzez jego obcięcie, drużynę należy zdyskwalifikować.

7.1 Ustawienie drużyny i ułożenie sprzętu
ostatni ustęp

Zapis regulaminowy:
Przy ustawieniu się drużyny należy zwrócić na to uwagę, aby ustawiła się ona w dwuszeregu, a nie
w formie litery „V” ani też w rozstawieniu. 

Jeżeli drużyna przed startem przyjęła niewłaściwe ustawienie należy przywołać ją do przyjęcia 
właściwego szyku. Nie wolno dopuścić do startu, zanim nie ustawi się ona równo w dwuszeregu.

7.3 Start
piąty ustęp

Falstart:

Jeżeli przy starcie zawodnik poruszy się o więcej niż jeden krok, ewentualnie przyjmie rozstawne
ustawienie,  to  będzie  to  ocenione  jako  „falstart”.  Pod  pojęciem  wykonania  kroku  uważa  się
postawienie stopy (podniesienie i postawienie), również do tyłu. 

7.3 Start
siódmy ustęp

Zapis regulaminowy:
Dowódca drużyny i łącznik udają się po starcie do przewidzianego miejsca przy rozdzielaczu i 
przyjmują tam ustawienie końcowe.

Nie  jest  błędem,  gdy idąc  powoli  do  przodu  od  czasu  do  czasu  zatrzymują  się.  Jeżeli  jednak
dowódca drużyny albo łącznik zatrzyma się w obrębie pompy i śledzi budowę linii  ssawnej, to
ocenia się to jednorazowo za „niewłaściwą pracę”, nawet gdy błąd ten popełnił zarówno dowódca
jak też i łącznik.

7.4.1 Rozłożenie węży ssawnych
trzeci ustęp

Zapis regulaminowy:
Podczas zabierania węży ssawnych obaj zwróceni są w kierunku stanowiska wodnego i stoją 
pomiędzy wężami ssawnymi.
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Nie jest błędem, gdy pomocnik roty drugiej nie znajduje się bezpośrednio pomiędzy, ale trochę za
przenoszonymi  wężami.  Jednak  jedna  stopa  musi  się  znajdować  pomiędzy  wężami,  względnie
pomiędzy liniami stanowiącymi przedłużenie węży. Jeżeli pomocnik roty drugiej obiema stopami
stoi poza domniemanym przedłużeniem węży ssawnych, względnie z jego boku, oceniane to będzie
jako „niewłaściwa praca”. 

Nie ma błędu: podjęcie węży ssawnych przez pomocnika roty drugiej

7.4.1 Rozłożenie węży ssawnych
trzeci ustęp

Zapis regulaminowy:
Przodownik  roty  drugiej  i  pomocnik  roty  drugiej  przenoszą teraz  oba węże  ssawne skośnie na
prawo, po czym kładą następny wąż ssawny przed wężem ssawnym, który właśnie przed chwilą
odłożyli.

W przypadku przenoszenia podniesionych węży ssawnych przez rotę drugą nad motopompą, przy
czym przodownik przechodzi od strony wodnej, a pomocnik roty z przedniej strony motopompy na
miejsce,  gdzie  węże  ssawne  zostaną  odłożone,  nie  jest  to  błędem.  Rota  decyduje,  czy  odłoży
najpierw wąż ssawny niesiony w lewych czy w prawych rękach.
Jeżeli przodownik roty drugiej podczas odkładania ostatniego odcinka węża ssawnego przekaże go
bezpośrednio przodownikowi roty trzeciej i nie odłoży go na ziemię, wówczas będzie to ocenione
jako „niewłaściwa praca ”.

7.4.1 Rozłożenie węży ssawnych
czwarty ustęp

Zapis regulaminowy:
Pomocnik roty trzeciej chwyta przedni łącznik węża ssawnego leżącego w kierunku natarcia, na
lewo od motopompy, przodownik roty trzeciej zabiera tylni łącznik węża ssawnego. Odkładają go
przed lewym zewnętrznym wężem ssawnym.

Jeśli pomocnik roty trzeciej przenosi wąż ssawny sam, a przodownik roty nie pomaga mu przy tym,
jest to„niewłaściwa praca”.

7.4.1 Rozłożenie węży ssawnych
piąty ustęp
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Zapis regulaminowy:
Jeżeli węże ssawne są rozłożone inaczej, niż jest opisane przedtem, to ocenia się to za „niewłaściwą
pracę” za każdy taki przypadek.

Chodzi o to, że węże ssawne muszą być odłożone wg wcześniej opisanej kolejności. Nie odnosi się 
to jednak do tego, czy zawodnik np. uklęknie podczas odkładania węża ssawnego. Przyklęknięcie 
na wężu ssawnym jest dozwolone.

7.4.2 Łączenie węży ssawnych
pierwszy i dziesiąty ustęp

Zapis regulaminu, m.in.:
Gdy wszystkie węże ssawne będą rozłożone, ......., pomocnik roty trzeciej za nim. Teraz podnoszą
wąż ssawny do góry. 
Dalszy fragment regulaminowy:
Łączniki węży ssawnych podczas łączenia nie mogą dotykać ziemi („niewłaściwa praca”).

Podczas podłączania smoka ssawnego pomocnik roty trzeciej nie może dociskać do ziemi łącznik
trzymanego  przez  siebie  pierwszego  odcinka  węża  ssawnego,  celem  osiągnięcia  większej
stabilności węża ssawnego w trakcie łączenia. Ocenia się to jako „niewłaściwą pracę”, gdyż w ten
sposób jeden łącznik dotknie ziemi. 

7.4.2 Łączenie węży ssawnych
czwarty ustęp

Fragment regulaminowy:
Mechanik teraz przekazuje przodownikowi roty drugiej i przodownikowi roty trzeciej  po jednym
kluczu do łączników, przy czym tylko od niego zależy, jak i z której strony je dostarczy.

Jeżeli  podczas  przekazywania  kluczy  do  łączników  przodownikowi  roty  drugiej
i przodownikowi roty trzeciej mechanik nałoży je już na smok ssawny i łącznik, nie jest to błędem.
Jeżeli smok ssawny i łącznik węża ssawnego będzie połączony przy użyciu rąk i następnie na ziemi
dociągnięty kluczami, to ocenia się to za „niewłaściwą pracę”.

7.4.2 Łączenie węży ssawnych
czwarty i czternasty ustęp

Fragment regulaminowy:
Przodownik  roty  drugiej  i  przodownik  roty  trzeciej  dociągają  łączniki  kluczami  i  zatrzymują
klucze..........  Podczas  łączenia  węży  ssawnych,  jak  też  podczas  podłączania  linii  ssawnej  do
motopompy (punkt 7.4.4) należy zwrócić na to uwagę, aby klucz do łączników w całości obejmował
łącznik węża ssawnego i aby nie było stukania po łączniku („niewłaściwa praca”).

Ponieważ podczas łączenia wiele drużyn nakłada klucze na łączniki, to może zdarzyć się, że klucz 
do łączników nie zawsze całkowicie obejmie metalową część łącznika. Jest to dozwolone dopóki 
klucz do łączników nie leży zupełnie płasko na wężu ssawnym. Jeżeli jednak leży całkowicie 
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płasko na części gumowej węża, to ocenia się to za błąd „niewłaściwa praca”.

Jeżeli  użyte  będą  klucze  do  łączników  wygięte  obustronnie,  przy  czym  jedna  strona  jest
przeznaczona  dla  łącznika  A,  druga  dla  łącznika  B,  to  podczas  łączenia  węży  ssawnych,  jak
również  podłączenia  linii  ssawnej  do  motopompy należy  zwrócić  na  to  uwagę,  aby klucze  do
łączników  zostały  nałożone  właściwą  stroną.  Jeśli  klucz  zostanie  nałożony  niewłaściwą  stroną
ocenia się to za „Niewłaściwą pracę”. 
„Niewłaściwą pracę” wolno policzyć jako błąd tylko jeden raz w linii ssawnej, nawet gdy błąd tego
rodzaju będzie popełniony więcej razy. Błąd ten muszą potwierdzić zarówno sędzia główny, jak też
sędzia  3.  Jeżeli  jednak  błąd  ten  zostanie  popełniony  na  linii  ssawnej  i  dodatkowo  mechanik
niewłaściwie nakłada klucz, albo tylko stuka kluczem po łączniku, to należy to ocenić jeszcze raz
jako „Niewłaściwą pracę”.

7.4.2 Łączenie węży ssawnych
piąty ustęp

Zapis regulaminowy:
Następnie  rota  trzecia  i  rota  druga  kładą  odcinek  węża  ssawnego  z  podłączonym  smokiem
ssawnym.

Jeśli podczas łączenia węży ssawnych pomocnik roty trzeciej zakleszczy leżący jeszcze na ziemi
wąż ssawny i odłoży już połączoną linię ssawną w ten sposób, że kły jednego łącznika włoży w
gniazda drugiego, to nie jest to błędem. 
Gdy podczas rozkładania węży ssawnych będą one tak ciasno rozłożone, że łączniki już zostały
zsunięte (i kły weszły do gniazd), to nie jest to jeszcze łączenie węży. Jeżeli jednak łącznik zostanie
przekręcony o „kawałek”, to jest to już łączenie węży ssawnych. Łączenie zaczyna się tym samym
od przekręcenia jednej części z pary łączników.
Jeżeli łączenie będzie podjęte przez zawodnika,  który do tego zadania nie jest przewidziany,  to
ocenia się to za „Niewłaściwą pracę”. 

7.4.2 Łączenie węży ssawnych
szósty ustęp

Zapis regulaminowy, m.in.:
Równocześnie przodownik roty drugiej wykonuje wykrok na prawo i stoi również po prawej stronie
linii ssawnej. 

Wynika z tego jednoznacznie, że przodownik roty drugiej podczas przechodzenia do następnego
łącznika musi przynajmniej jeden raz lewą nogą dotknąć podłoża z prawej stronie linii ssawnej.
Inaczej będzie to ocenione jako „Niewłaściwa praca”. Dotyczy to również sposobu przechodzenia
przez pomocnika roty drugiej.

7.4.2 Łączenie węży ssawnych 
dziesiąty ustęp

Zapis regulaminowy:
Podczas łączenia węży ssawnych – rota druga i trzecia muszą stać w rozkroku nad wężami. Nie jest
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błędem, gdy pomocnik roty trzeciej podczas podnoszenia węża ssawnego stoi nieco poza łączonym
wężem. Nie wolno mu jednak ręką dotknąć następnego węża ssawnego, który jeszcze leży na ziemi.
W przeciwnym razie  jest  to  „niewłaściwa praca”.  Jest  zatem również  błędem, gdy na leżącym
jeszcze wężu ustawia łącznik („niewłaściwa praca”).

Oceniane będzie  za „niewłaściwą pracę”,  gdy pomocnik  roty trzeciej  podczas  odkładania  węża
ssawnego dotknie (ręką) następny odcinek węża lub jego łącznik. 

7.4.2 Łączenie węży ssawnych
piętnasty (ostatni) ustęp

Zapis regulaminowy:
Z chwilą połączenia wszystkich węży przodownik roty drugiej przekazuje swój klucz do łączników
pomocnikowi  roty  trzeciej.  Klucz  do  łączników  nie  może  być  przy  tym  rzucony  (inaczej
„niewłaściwa praca”).

Przodownik roty drugiej przekazuje klucz do łączników pomocnikowi roty trzeciej. Jeżeli klucz do
łączników upadnie przy tym na ziemię, jest to „niewłaściwa praca”. Jeżeli klucz do łączników nie
zostanie przekazany, ale rzucony, ocenia się to również za „niewłaściwą pracę”. Jeżeli klucz do
łączników  zostanie  rzucony  i  upadnie  przy  tym  na  ziemię,  będzie  to  oceniane  tylko  raz  jako
„niewłaściwa praca”.  Jeżeli  przodownik roty drugiej odłoży klucz do łączników, a podniesie go
pomocnik  roty  trzeciej,  to  w tym przypadku  nie  nastąpiło  przekazanie  klucza,  a  zatem jest  to
również  „niewłaściwa  praca”.  Klucz  do  łączników może  być  przekazany gdziekolwiek  między
połączeniem  ostatniego  łącznika  linii  ssawnej,  a  ustawieniem  końcowym,  nie  musi  on  być
przekazany bezpośrednio po zakończeniu łączenia linii ssawnej. 

7.4.3 Założenie linek

Zapis regulaminowy, m.in.:
Przodownik roty drugiej zabiera teczkę z linką zabezpieczającą i zahacza karabińczyk do kółeczka
przeznaczonego  dla  niego  na  smoku  ssawnym.  Nie  wolno  mu  go  zahaczyć  do  kółeczka
przeznaczonego  dla  linki  zaworu  zwrotnego  („niewłaściwe  założenie  linki  zabezpieczającej”).
Przodownik roty trzeciej  zahacza tymczasem karabińczyk z linki zaworu zwrotnego do kółeczka
zaworu  opróżniającego  (w  przeciwnym  razie  jest  to  „nieskutecznie  lub  źle  założona  linka  do
zaworu zwrotnego”).

Jeżeli  linka  zaworu  zwrotnego  zostanie  zahaczona  do  kółeczka  przeznaczonego  dla  linki
zabezpieczającej,  ponieważ  linka  zabezpieczająca  już  nieprawidłowo  została  zahaczona  do
kółeczka  zaworu  zwrotnego  albo  linka  zabezpieczająca  będzie  zahaczona  do  kółeczka  zaworu
zwrotnego, ponieważ linka zaworu zwrotnego już nieprawidłowo została zahaczona do kółeczka
przewidzianego  dla  linki  zabezpieczającej,  to  będzie  to  ocenione  nie  tylko  jako „nieskutecznie
założona linka zabezpieczająca”, ale również jako „nieskutecznie lub źle założona linka do zaworu
zwrotnego”, ponieważ niewątpliwie istnieje możliwość zahaczenia dwóch linek do jednego kółka.

7.4.4 Zaniesienie linii ssawnej do wody
pierwszy ustęp
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Zapis regulaminowy:
Przodownik roty trzeciej chwyta za smok ssawny.

Przy komendzie „Linia ssawna do wody!” wystarczy, gdy przodownik roty trzeciej przyłoży tylko
jedną rękę na część metalową łącznika smoka ssawnego.

7.4.4 Zaniesienie linii ssawnej do wody
pierwszy i drugi ustęp

Zapis regulaminowy, m.in.:
Mechanik pozostaje przy ostatnim łączniku czwartego węża ssawnego. Pomocnik roty drugiej 
chwyta łącznik pomiędzy drugim i trzecim wężem ssawnym. Pomocnik roty trzeciej chwyta łącznik 
pomiędzy pierwszym i drugim wężem ssawnym.....
..... Teraz mechanik, pomocnik roty drugiej i rota trzecia przenoszą już połączoną linię ssawną do 
nasady ssawnej motopompy względnie do stanowiska wodnego (czerwona listwa).

Po  komendzie  „Linia  ssawna  do  wody!”  przodownik  roty  trzeciej,  pomocnik  roty  trzeciej
i pomocnik roty drugiej przynajmniej jedną ręką muszą chwycić odpowiednie łączniki, gdyż linia
ssawna może być przenoszona dopiero wtedy, gdy ją się chwyci lub przynajmniej dotyka.

7.4.4 Zaniesienie linii ssawnej do wody
drugi ustęp

Zapis regulaminowy:
Smok ssawny musi znaleźć się w całości po drugiej stronie czerwonej listwy (inne ułożenie - 
„niewłaściwa praca”). Przedtem linka musi być zamocowana do zaworu zwrotnego. Zamocowanie 
linki do zaworu zwrotnego smoka ssawnego, leżącego już w wodzie, jest „niewłaściwą pracą”.

Smok ssawny jest właściwie odłożony, gdy wraz z łącznikiem smoka w całości leży po tamtej 
stronie czerwonej listwy. Łącznik pierwszego węża ssawnego nie jest częścią smoka ssawnego i 
dlatego nie musi w całości być odłożony poza czerwoną listwę.

Błędem jest,  gdy linka zaworu zwrotnego jest  mocowana do smoka ssawnego leżącego już „w
wodzie”, dopuszcza się możliwość łączenia linki do zaworu zwrotnego smoka ssawnego dopiero po
komendzie „Linia ssawna do wody!”. Jeżeli więc komenda „Linia ssawna do wody!” będzie już
wydana, jeszcze zanim przodownik roty trzeciej zamocował linkę na smoku ssawnym, wolno mu
tak długo czekać z odłożeniem smoka ssawnego, aż linka zaworu zwrotnego zostanie zamocowana.
Jeżeli przodownik roty trzeciej odłoży smok ssawny za czerwoną listwę, jeszcze zanim zamocuje
linkę zaworu zwrotnego do smoka ssawnego, albo jeżeli go ponownie podniesie lub wyciągnie z
„wody” i umocuje właściwie na podniesionym smoku ssawnym linkę zaworu zwrotnego, to uznaje
się to nadal za błąd „niewłaściwa praca”.

7.4.4 Zaniesienie linii ssawnej do wody
trzeci ustęp

Zapis regulaminowy:
Mechanik łączy za pomocą trzeciego klucza leżącego pod nasadą ssawną motopompy linię ssawną 
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z łącznikiem na króćcu ssawnym. Klucz do łączników może być nałożony z góry, z dołu (od spodu), 
jak też z boku.

Podczas podłączania linii ssawnej do motopompy mechanik musi nałożyć klucz na łącznik węża
ssawnego. Przy czym należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie było stukania po łączniku, inaczej
ocenia się to jako „niewłaściwą pracę” -  zobacz też uwagi do:  7.4.2 Łączenie  węży ssawnych,
czwarty i czternasty ustęp.

7.4.4 Zaniesienie linii ssawnej do wody
piąty ustęp

Zapis regulaminowy:
Przodownik roty trzeciej odkłada teczkę z wyciągniętą linką zaworu zwrotnego po lewej stronie 
motopompy, pomiędzy króćcem ssawnym i końcem silnika (bez uchwytów). 

Jeśli  nawet  część  teczki  wystaje  poza  podane  ograniczenie,  to  ocenione  to  będzie  jako
„nieskuteczne lub niewłaściwe założenie linki do zaworu zwrotnego”.

7.4.4 Zaniesienie linii ssawnej do wody
szósty ustęp

Zapis regulaminowy:
Po podłączeniu linii ssawnej do motopompy i przyłożeniu klucza do łącznika mechanik melduje: 
„Zassano!”. Linka zabezpieczająca nie musi być jeszcze umocowana na przednim uchwycie prawej
strony motopompy. Linka zaworu zwrotnego nie musi być jeszcze wyciągnięta. Nie będzie również 
oceniane, gdy smok ssawny jeszcze nie będzie leżał „w wodzie”.

Tym samym nie będzie żadnym błędem, gdy komenda „Zassano!” będzie wydana jeszcze, zanim
smok ssawny ostatecznie zostanie odłożony do wody.

7.5 Rozłożenie linii głównej
drugi ustęp

Zapis regulaminowy:
Pomocnik roty pierwszej pilnuje tego, aby podczas odprowadzenia węża B od motopompy B nie 
powstało ostre załamanie. Załamanie węża na pierwszym wężu B linii głównej powstaje przy 
motopompie tylko, wówczas, gdy wąż nie dotyka ziemi w zasięgu motopompy (bez uchwytu). Ostre 
załamanie na wężu B na wylocie tłocznym motopompy ocenione będzie za „Niewłaściwe rozwijanie
węży tłocznych”. Jeżeli po utworzeniu się załamania pomocnik roty ciągnie rozwinięty wąż B z 
powrotem celem zlikwidowania (usunięcia) załamania, to oceniane to będzie za błąd „Ciągnięcie 
rozwiniętych węży tłocznych”. 

Dalszy zapis regul. w pkt 9.7.2 „Ciągnięcie rozwiniętych węży tłocznych”. Ciągnięcie rozwiniętych 
węży tłocznych będzie oceniane, gdy wąż, który jest już zupełnie rozwinięty, będzie ciągnięty wzdłuż
po ziemi.

Wynika z tego jednoznacznie, że błąd „ciągnięcie węży tłocznych”, tylko wtedy będzie naliczony,
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gdy wąż tłoczny zastanie poruszony w całej swojej długości, a więc poruszy się też i łącznik na
drugim końcu węża. 
Gdy pierwszy odcinek węża B nie leży na ziemi w zasięgu motopompy i pomocnik roty pierwszej 
ciągnie go z powrotem celem zlikwidowania powstałego załamania bez poruszenia przy tym 
łącznika drugiego węża B, to nie jest to błąd, gdyż wąż nie został poruszony w całej swojej 
długości.

Gdy pomocnik roty pierwszej wracając po rozciągnięciu drugiego odcinka węża B linii głównej 
zauważa dopiero teraz załamanie węża na pierwszym odcinku węża B na motopompie i ciągnie go 
z powrotem na wysokość motopompy tak, że teraz leży on na ziemi w zasięgu motopompy, przy 
tym jednak nie zostanie poruszony łącznik drugiego węża, nie jest więc to błąd, tak jak opisano to 
już wcześniej. Ponadto w regulaminie nie ma żadnego odnośnika wskazującego, kiedy wolno 
usunąć ostre załamanie w pierwszym odcinku węża B. 

Kontrolowanie powyższego jest zadaniem sędziów S1 i S2.

7.5. Rozłożenie linii głównej
drugi i trzeci ustęp

Zapis regulaminowy:
Przodownik roty pierwszej chwyta teraz za wolny łącznik węża B, który następnie rozwija na całą 
długość w kierunku natarcia.

Jak tylko pomocnik roty pierwszej podłączy swój waż B do motopompy, może się udać do 
przodownika roty pierwszej.
Po rozciągnięciu j pierwszego węża B, (następna strona)

przodownik  roty  pierwszej  otwiera  noszak  drugiego  węża  B.  Pomocnik  roty  pierwszej  chwyta
koniec otwartego przez przodownika węża B i rozciąga go poza oznakowanie (36m).

Jeśli  drugi odcinek węża B zostanie rozwinięty do końca, a pomocnik roty pierwszej nie może
odłożyć  łącznika  za  linie  na  36 m i  ciągnie  wąż w celu  jego odłożenia  za  listwę,  zostanie  to
zaliczone  jako  „ciągnięcie  rozwiniętych  węży  tłocznych”,  gdyż  równocześnie  jest  poruszony
łącznik drugiego końca węża (para łączników pierwszego odcinka węża B.) 

W  przypadku  niecałkowitego  rozciągnięcia  węża  B,  co  powoduje  w  środkowej  jego  części
zawinięcie kołowe, spiralę lub ślimak, analogicznie do opisu w punkcie 7.6. „rozwijanie pierwszej
linii gaśniczej”, oceniane to będzie jako „niewłaściwe sprawianie węży tłocznych” również wtedy,
gdy drugi łącznik drugiego węża B leży poza oznakowaniem 36 metra, patrząc w kierunku natarcia.

Jeżeli  przodownik  roty  pierwszej  otworzy  noszak  drugiego  odcinka  węża  B  jeszcze  zanim
rozciągnie pierwszy wąż B na całą długość, a w tym czasie pomocnik roty pierwszej już rozciąga
drugi wąż B, przy czym jednocześnie przodownik roty pierwszej też jeszcze rozciąga pierwszy wąż
B jak przewiduje regulamin, po czym łączy oba węże B, to ocenia się to za „niewłaściwą pracę”,
gdyż przodownikowi roty pierwszej wolno otworzyć noszak drugiego węża B dopiero wtedy, gdy
rozciągnie pierwszy wąż B. 

7.5 Rozłożenie linii głównej
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trzeci ustęp

Zapis regulaminowy:
Jeżeli linia główna nie zostanie rozciągnięta poza oznakowanie - część metalowa łącznika węża B
musi (patrząc w kierunku natarcia) leżeć po tamtej stronie oznakowania - to będzie to jednorazowo
ocenione jako ” niewłaściwe rozłożenie węży tłocznych”. 

Nie  jest  jednak  ustalone,  czy  ta  ocena  dotyczy  pierwszego  czy  drugiego  węża  B.  Dlatego  ta
wykładnia dotyczy całej linii głównej. 

 Jest jednak koniecznym dokładniejsze wyjaśnienie zasad regulaminowych w poniższej sytuacji: 

Linia główna nie została całkowicie rozwinięta, w ten sposób, że rozdzielacz jest odłożony jeszcze
przed oznakowaniem 36 metra. Pierwszy wąż B, odprowadzony od motopompy, tworzy załamanie
od strony łącznika B. Ponadto tworzy on w sobie skręt i jest bardzo krótko rozwinięty. Drugi wąż B
leży zupełnie rozwinięty, jednak nie osiąga on oznaczenia 36 m, gdyż pierwszy wąż B został zbyt
krótko rozwinięty.

Oceniając  tę  sytuację  należy  też  dlatego  wziąć  pod  uwagę  również  punkt  9.2.6  regulaminu
zawodów, tj. „Niewłaściwie rozwinięte węże tłoczne” .
 Tam podano m.in.:

Błąd „Niewłaściwe rozłożenie węży tłocznych” będzie oceniony, gdy:
 wąż tworzy skręt (skręt większy niż 3600) 
 wąż B podłączony do motopompy tworzy ostre załamanie
 łącznik  drugiego  węża  B  linii  głównej  nie  jest  przeciągnięty  (nie  leży)  w  całości  poza

oznakowaniem 36 m.
Błąd „Niewłaściwie rozciągnięte węże tłoczne” wolno policzyć tylko raz w jednym wężu, nawet
przy zbiegu większej ilości błędów. Każdy wąż należy ocenić osobno.

Gdy więc zdarzy się, że linia główna nie kończy się za 36 m oznakowania i powstało wiele błędów
w tej  linii  tak,  że  wolno  przyznać,  z  tego  wnioskując,  najwyżej  dwa  razy  błąd  „niewłaściwe
rozłożenie  węży tłocznych”.  Wolno więc w sumie  naliczyć  łącznie  tylko  2 x 5 = 10 punktów
ujemnych. Przy tym jest zupełnie bez znaczenia, ile popełniono błędów w całej linii głównej. 
Gdy  jednak  sędziowie  stwierdzą,  że  linia  główna  została  umyślnie  silnie  skrócona  podczas
rozkładania, aby pomimo grożących 10 punktów ujemnych zaoszczędzić czas, to w tym przypadku,
sędzia główny ma obowiązek zgłosić drużynę Międzynarodowemu Sędziemu Zawodów, celem jej
dyskwalifikacji - p. punkt 9.6.

7.6 Rozłożenie pierwszej linii gaśniczej
drugi ustęp

Zapis regulaminowy:
Obaj (przodownik roty pierwszej i pomocnik roty pierwszej) ponownie udają się na wolny koniec
rozłożonej linii głównej. Tam przodownik roty pierwszej odkłada rozdzielacz.
 
Gdy podczas  odkładania  rozdzielacza  przodownik roty pierwszej  położy go w ten  sposób przy
łączniku B linii głównej, że kły zostaną już wsunięte jeden do drugiego, to nie jest to błędem, a
także nie jest błędem, gdy przodownik roty pierwszej ustawi się przy tym na wężu B linii głównej,
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po to,  żeby łącznik  ustawił  mu dogodnie.  To jednak pomocnik  roty pierwszej  musi  przekręcić
łącznik (Łączenie łączników – patrz: wyjaśnienie do pkt. 7.4.2 piąty ustęp)

7.6 Rozłożenie pierwszej linii gaśniczej
czwarty ustęp

Zapis regulaminowy:
Przodownik roty pierwszej kładzie wąż C jako rezerwę na prawo obok rozdzielacza. Jeżeli podczas 
odkładania węża rezerwowego C, zostanie on rzucony, to ocenia to się za błąd tj. „upuszczenie 
łączników”. Jest bez znaczenia, czy zwinięty wąż C leży czy stoi i jaki kierunek wskazują łączniki. 
Nie wolno, żeby rezerwowy wąż C leżał więcej niż 2 m od rozdzielacza (inne ułożenie ocenia się za 
„niewłaściwie odłożone węże rezerwowe”). Węże rezerwowe są również wtedy niewłaściwie 
odłożone, gdy tylko jedna część z nich, względnie łącznika leży na wężu tłocznym linii gaśniczej, lub
linii głównej. Noszak przy tym nie będzie wzięty pod uwagę.

Sformułowanie  „na  prawo obok rozdzielacza”  nie  jest  zbyt  ściśle  w regulaminie  określone,  w
związku z tym należy stosować następującą interpretację:
Jeżeli wąż rezerwowy C albo też tylko jego część, względnie tylko część jego łącznika leży na
wężu tłocznym linii gaśniczej czy głównej, to należy to ocenić jako „niewłaściwie odłożone węże
rezerwowe”. Noszak w tym układzie nie jest wzięty pod uwagę.

Jeśli pierwszy wąż (drugiej) linii gaśniczej leży na lub dotyka węża rezerwowego (nie leży pod 
nim) nie uznaje się tego za błąd, jeśli pierwszy wąż drugiej linii gaśniczej został rozwinięty po 
odłożeniu węża rezerwowego.

Jeżeli wąż rezerwowy jednakże w całości leży w obrębie (wewnątrz) obu linii gaśniczych (węży 
tłocznych C), to należy ocenić to zawsze jako „niewłaściwie odłożone węże rezerwowe”, licząc za 
każdy odłożony wąż, nawet gdy zakwestionowany wąż leży z prawej strony rozdzielacza. 

7.6 Rozwijanie pierwszej linii gaśniczej
siódmy ustęp

Wypis z regulaminu:
Po tym gdy przodownik roty pierwszej rozciągnął pierwszy wąż C, otwiera noszak z niesionego 
przez siebie odcinka węża C, łączy jeden łącznik z rozwiniętym wężem tłocznym C, drugi łącznik z 
prądownicą C i oczekuje na przybycie pomocnika roty pierwszej. 

Nie będzie błędu,  jeśli  noszak dopiero wtedy zostanie  otwarty,  gdy przodownik roty pierwszej
połączy  oba  węże  C  albo  połączy  prądownicę  z  odcinkiem węża  C,  ponieważ  kolejność  tych
czynności nie jest sprzeczna z przepisami wyszkolenia i nie przynosi to korzyści żadnej z drużyn. 

7.6 Rozwijanie pierwszej linii gaśniczej
ósmy ustęp

Zapis regulaminowy:
Pomocnik roty pierwszej rozwija otwarty przez przodownika roty pierwszej wąż C i sprawdza 
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prawidłowość rozwinięcia linii gaśniczej.

Jeśli  przodownik roty pierwszej nie wyciągnął noszaka z drugiego odcinka linii  gaśniczej przed
jego rozwinięciem i noszak przemieścił się razem z rozwijającym się wężem, nie ocenia się tego
jako  błąd,  jeżeli  noszak  zostanie  podniesiony  przez  przodownika  roty  pierwszej.  Jeżeli  jednak
zostanie  podniesiony przez  pomocnika  roty pierwszej,  a  przekazany przodownikowi  roty,  to  w
takim przypadku praca ta oceniana jest za „niewłaściwą pracę”. Ten sposób wykonania dotyczy
wszystkich węży tłocznych zarówno w linii głównej, jak też w obu liniach gaśniczych.
Jeżeli pomocnik roty pierwszej (analogicznie pomocnik roty drugiej) podczas rozwijania drugiego 
węża C podniesie spiętą parę łączników pomiędzy oboma wężami do góry, aby lepiej rozwinąć wąż
i nie odłoży jej znowu na tym samym miejscu, ale przełoży ją w kierunku natarcia, aby usunąć 
ewentualne skrócenie pierwszego węża C, to ocenione to zostanie za „niewłaściwą pracę”, gdyż 
rozciągnięcie pierwszego węża C należy do przodownika roty pierwszej, a nie do pomocnika roty.

7.6 Rozłożenie pierwszej linii gaśniczej
dziewiąty ustęp

Zapis regulaminowy:
Jeżeli drugi wąż C zostanie wyrzucony na tzw. „kupkę” i leży tym samym więcej razy zwinięty 
(jeden na drugim) albo też podwójnie zwinięty wąż C jest w sobie skręcony i tworzy tzw. 
„korkociąg”, to również jest to ” niewłaściwe rozwinięcie węży tłocznych”.

„Korkociąg” ma miejsce wtedy, gdy z podwójnie zwiniętego węża zostanie wyciągnięte zwinięcie i
wąż leży na ziemi podwójnie zwinięty i  równocześnie w całej  swojej osi  podłużnej skręcony o
więcej niż 360°.

7.6 Rozłożenie pierwszej linii gaśniczej 
jedenasty ustęp

Zapis regulaminowy:
Jak tylko przodownik roty pierwszej połączy oba węże C oraz prądownicę C do drugiego węża C, 
podaje komendę do zawodnika obsługującego rozdzielacz ”Pierwsza woda naprzód!”.

Nie  ma  nigdzie  zapisu,  że  przodownik  roty  pierwszej  musi  przy  tym  popatrzeć  do  tyłu  na
rozdzielacz.  Nie musi również przy tym podnosić ręki, ale wolno mu ją podnieść. Zawodnik na
rozdzielaczu (łącznik albo przodownik roty trzeciej) musi jednak rękę podnieść na znak, że rozkaz
zrozumiał. 

Dotyczy to analogicznie również przodownika roty drugiej, jak też zawodnika obsługującego 
rozdzielacz (łącznika albo przodownika roty trzeciej), podczas wydawania mechanikowi komendy 
„Woda naprzód!” .

7.7 Obsługa rozdzielacza i nadzór nad wężami
drugi, trzeci i czwarty ustęp

Zapis regulaminowy:
Przodownik roty trzeciej (albo łącznik) obsługuje rozdzielacz, stojąc w rozkroku nad linią główną 
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bezpośrednio przed rozdzielaczem. Dopiero od tego momentu uważa się, że rozdzielacz gotowy jest 
do obsługi.
Gdy rozdzielacz połączony jest z linią główną i gotowy do obsługi, przodownik roty trzeciej 
(względnie łącznik) wydaje komendę mechanikowi „Woda naprzód!”. Jeżeli wyda komendę „Woda 
naprzód!” zanim linia główna zostanie podłączona do rozdzielacza – będzie to błąd „niewłaściwa 
praca”.

Na komendę „Pierwsza woda - naprzód!”, wydaną przez przodownika roty pierwszej, przodownik
roty  trzeciej  (względnie  łącznik)  podnosi  rękę  nad głowę  na  znak,  że  zrozumiał  tę  komendę  i
otwiera lewy wylot tłoczny rozdzielacza.

Gdy  przodownik  roty  pierwszej  (analogicznie  też  przodownik  roty  drugiej)  wyda  komendę
„Pierwsza woda – Naprzód!” na stanowisko rozdzielacza, które w danej chwili nie jest obsadzone,
zaś przodownik roty trzeciej (względnie łącznik) nie stoi w rozkroku nad linią bezpośrednio przed
rozdzielaczem, to opisaną czynność należy ocenić jako „niewłaściwą pracę”. Również wtedy, gdy
otrzymał komendę jeszcze przed zajęciem stanowiska (obsadzeniem rozdzielacza) zrozumiał ją i
ewentualnie ją też potwierdził.

Jeżeli przodownik roty pierwszej (przodownik roty drugiej) zorientuje się, że wydał za wcześnie
komendę „Woda naprzód!”  i powtórzy ją skoro tylko rozdzielacz przepisowo zostanie obsadzony,
to w tym przypadku nie ma błędu. 

Jeżeli przodownik roty trzeciej względnie łącznik wyda mechanikowi komendę „Woda naprzód!”
nie stojąc nad linią główną, to ocenia się to za „niewłaściwą pracę”.

7.8. Rozłożenie drugiej linii gaśniczej
drugi ustęp

Zapis regulaminowy:
Obaj  udają  się  ku  rozdzielaczowi  i  sprawiają  drugą  linię  gaśniczą  analogicznie  do  tego,  jak
uczyniła to rota pierwsza.

Jeżeli podczas dobiegania do rozdzielacza przodownik roty drugiej przechwyci od pomocnika roty
drugiej łącznik przenoszonego węża, to nie jest to błędem. Jednak noszak wolno otworzyć dopiero
przy rozdzielaczu.

7.9 Ustawienia końcowe – mechanik

Zapis regulaminowy:
Stoi  na  prawo  obok  linii  ssawnej  względnie  motopompy,  skierowany  spojrzeniem  w  kierunku
natarcia, wyposażony w klucz do łączników. Klucz może też leżeć przed lub obok niego względnie
na nasadzie ssawnej (króćcu) lub pod nią albo pod nasadą ssawną (króćcem) motopompy.

Jeśli  mechanik  w  ustawieniu  końcowym  stoi  jedną  stopą  lub  obiema  stopami  na  lince
zabezpieczającej, to nie jest to błędem. Jeżeli jednak mechanik ustawi się na wężu tłocznym B linii
głównej, to ocenia się to jako błąd „Niewłaściwe ustawienie końcowe”.
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7.9. Ustawienie końcowe
 Rota pierwsza i druga
 
Zapis regulaminowy:
Przodownik roty pierwszej / przodownik roty drugiej stoją na lewo, a pomocnik roty pierwszej / 
pomocnik roty drugiej na prawo obok prądownicy względnie drugiego węża C pierwszej/drugiej 
linii gaśniczej, trzymając obiema rękami za prądownicę względnie wąż C. Wzrokiem skierowani w 
kierunku natarcia, wyposażeni w dwa noszaki/jeden noszak i jedną podpinkę.

Podczas ustawienia końcowego roty pierwszej albo roty drugiej jest zupełnie obojętne w jakiej 
kolejności przodownik albo pomocnik trzymają prądownicę, względnie wąż C.
Jeśli podczas ustawienia końcowego rota pierwsza albo druga albo tylko jeden z członków roty jest 
zwrócony do tyłu albo do siebie, to w tym przypadku będzie to oceniane jeden raz jako 
„niewłaściwe ustawienie końcowe”, obojętnie, czy błąd ten popełnił przodownik roty pierwszej 
(przodownik roty drugiej) albo pomocnik roty pierwszej (pomocnik roty drugiej) albo jeśli błąd ten 
został popełniony przez obie roty. Rota pierwsza i rota druga podjęła właściwe ustawienie, gdy 
zawodnicy skierowani są i patrzą w kierunku natarcia.

Błąd: Niewłaściwe ustawienie końcowe roty pierwszej i drugiej.

Jeżeli noszaki albo podpinki zostaną zawieszone na prądownicy, to ocenia się to za „niewłaściwe 
ustawienie końcowe”, ponieważ w regulaminie zawodów jest zapis, że rota pierwsza i rota druga 
tego rodzaju sprzęt musi posiadać przy sobie. Jest też bez znaczenia, czy jeden, czy więcej tego 
rodzaju sprzętu zostało zawieszone na prądownicy. Dozwolone natomiast jest zakleszczenie 
noszaka czy podpinki między ręką a prądownicą.

Podpinki albo noszaka nie wolno też wkładać do ust. Jeżeli przodownik roty pierwszej czy drugiej 
podczas wydawania komendy „Pierwsza (druga) woda - naprzód!” mają noszak lub podpinkę w 
ustach, to według punktu 9.2.11 należy to ocenić jako „Błędny lub niezrozumiały rozkaz”. Jeżeli 
przypadek zdarzy się pomocnikowi roty pierwszej lub pomocnikowi roty drugiej ocenia się to za 
„niewłaściwe ustawienie końcowe”. Przy zbiegu większej ilości błędów wolno zawodnikowi 
przyznać tylko jeden raz błąd „Niewłaściwego ustawienia końcowego”. 

7.9 Ustawienie końcowe roty pierwszej i roty drugiej
w powiązaniu z
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7.6 Rozłożenie pierwszej linii gaśniczej
ósmy ustęp

Zapis regulaminowy w pkt. 7.6 m. in.:
Pomocnik roty pierwszej rozwija otwarty przez przodownika roty pierwszej wąż tłoczny C i 
sprawdza prawidłowość ułożenia linii gaśniczej.

Zapis regulaminowy w pkt. 7.9 m.in.:
Przodownik roty pierwszej: stoi na lewo obok prądownicy, względnie drugiego węża C pierwszej 
linii gaśniczej, 
Pomocnik roty pierwszej: stoi na prawo obok prądownicy, względnie drugiego węża C pierwszej 
linii gaśniczej. 

Ponieważ prądownica ma wskazywać w kierunku natarcia, to drugi odcinek węża C może być 
rozwinięty tylko na lewo, prawo albo do tyłu nigdy jednak do przodu, w kierunku natarcia.

Właściwe ustawienie końcowe
Łączniki węży C za rotą pierwszą i drugą

Ponieważ obaj zawodnicy muszą stać na lewo, względnie na prawo od drugiego węża C, który musi
być przeprowadzony między nimi do tyłu, to nie wolno, żeby wąż leżał na lewo, na prawo od nich
albo przed nimi.  Również  nie  wolno,  żeby  para łączników,  która łączy obydwa węże C,  leżała
pomiędzy  albo  przed  obydwoma  zawodnikami  rot.  We  wszystkich  tych  przypadkach  błąd
„Niewłaściwe ustawienie końcowe” wolno policzyć tylko jeden raz.

 Niewłaściwe ustawienie końcowe   Niewłaściwe ustawienie końcowe 
 Węże C przed rotą pierwszą i drugą         Łączniki i węże C przed rotą pierwszą i drugą

7.9 Ustawienie końcowe
Pomocnik roty trzeciej
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Zapis regulaminowy:
Stoi na lewo albo na prawo albo nad łącznikiem pomiędzy obydwoma wężami B linii głównej. 
Spojrzenie skierowane w kierunku natarcia, wyposażony w teczkę wężowego z bandażami oraz w 
jeden klucz do łączników.

Jeżeli pomocnik roty trzeciej stoi w ustawieniu końcowym na wężu tłocznym B linii głównej, to
jest  to  błąd  „niewłaściwego  ustawienia  końcowego”.  Po  przyjęciu  przez  drużynę  ustawienia
końcowego żaden z zawodników nie może stać na wężu tłocznym. 

7.10 Zadania sędziów podczas ćwiczenia bojowego
pierwszy ustęp

Zapis regulaminowy:
Na lewo od sędziego głównego stoi sędzia nr 2, od którego na lewo jest sędzia nr 1, na prawo od 
sędziego głównego stoi sędzia nr 3.

Dla lepszej obserwacji pracy drużyny, a szczególnie roty drugiej, sędzia 3 może już przed startem
zająć stanowisko na prawo od motopompy (patrząc w kierunku natarcia). Musi przy tym uważać,
aby nie przeszkadzać drużynie w pracy przy budowie linii ssawnej.

7.10 Zadania sędziów podczas ćwiczenia bojowego
piąty ustęp

Zapis regulaminowy:
Sędzia główny i sędzia nr 2 podnoszą rękę do góry ze stoperami bezpośrednio przed otwarciem 
drugiego wylotu tłocznego na rozdzielaczu przez przodownika roty trzeciej. Gdy sędzia główny i 
sędzia nr 2 stwierdzą, że drużyna ukończyła ćwiczenie bojowe i stoi spokojnie, obaj opuszczają rękę
i zatrzymują czas.

Zatem czas należy zatrzymać, jak tylko wszyscy zawodnicy staną spokojnie (nieruchomo). Jeśli 
któryś z węży C wciąż będzie się rozwijał, sędziowie nie czekają z zakończeniem pomiaru czasu do
zakończenia jego rozwijania
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Zastosowanie sztucznego dywanu trawiastego

Ustalenia dotyczące zastosowania podkładu 
dla ochrony murawy w zasięgu motopompy

W tym przypadku punkt 7.1 należy uzupełnić jak niżej: 

7.1 Ustawienie drużyny zawodników, ułożenie sprzętu;

Na powierzchni, gdzie ułożony będzie sprzęt i połączona będzie linia ssawna, układany jest dywan 
trawiasty (sztuczny) o wymiarach 9,0 x 4,0 metra (dopuszczalne jest powiększenie do maks. 5 cm). 
Na nim należy nanieść nieścieralne i wodoodporne oznakowania do ułożenia sprzętu i ustawienia 
drużyny. Rozdzielacz, węże tłoczne, prądownice, podpinki i teczka (torba wężowego) z bandażami 
należy ustawić pośrodku oznakowania. Węże ssawne należy ustawić wzdłuż swojej długości na 
oznakowaniu. Łączniki skierowane w stronę stanowiska wodnego tworzą jedną linię z nasadą 
ssawnym motopompy. Motopompę należy ustawić tak, aby łącznik ssawny na pompie pokrywał się
z oznakowaniem. Smok ssawny oraz leżące obok niego klucze i torby z linkami należy tak odłożyć 
na oznakowanej linii, aby linia ta, patrząc w kierunku natarcia, odpowiadała odstępowi do 
motopompy. Nie wolno, żeby żaden odłożony tam sprzęt wystawał poza oznakowaną linię. Trzeci 
klucz do łączników leży pod nasadą ssawną motopompy. Wymiary dla linii oznakowań są podane 
na dodatkowym szkicu (załączniku).

Gdy drużyna przystępuje „do sprzętu”, to musi przyjąć takie ustawienie, żeby jej członkowie, tj. 
dowódca drużyny, mechanik, przodownik roty pierwszej, przodownik roty drugiej, przodownik roty
trzeciej, stali czubkami butów na linii oznakowanej. Łącznik, pomocnik roty pierwszej, pomocnik 
roty drugiej, pomocnik roty trzeciej przyjmują takie ustawienie, żeby ich pięty równo dotykały 
linię. Również należy zwrócić uwagę, aby dowódca drużyny i rota trzecia nie stała na przedłużeniu 
linii aby czubki ich butów dotykały linii prostej na oznakowaniu. Łącznik, względnie pomocnicy 
rot muszą stać dokładnie za mechanikiem względnie swoimi przodownikami rot.

Tak jak przewidują to przepisy regulaminu sędzia nr 4 sprawdza, czy sprzęt został prawidłowo 
rozłożony i czy został ułożony na liniach we właściwy sposób. Sędzia nr 4 obserwuje ustawienie 
drużyny do momentu, aż dowódca zamelduje gotowość drużyny sędziemu głównemu, wówczas to 
zadanie przejmuje sędzia 3.
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