TEORIA I TECHNIKA WYKONYWANIA
KONKURENCJI SPORTU POŻARNICZEGO.

I. WSPINANIE PRZY UŻYCIU DRABINY HAKOWEJ NA

III PIĘTRO WSPINALNI.

PRZEBIEG KONKURENCJI
1. Pozycja startowa i bieg z drabiną.
Po komendzie „na miejsca” zawodnik kładzie drabinę i przyjmuje pozycję
wyjściową w blokach startowych.

Na komendę „gotów” zawodnik unosi kolano nogi zakrocznej, nieco
wyprostowuje nogi i unosi biodra do poziomu głowy lub wyżej, osiągając w ten
sposób pozycję startową.

Odbicie od bloków startowych następuje obiema nogami z tym, że pierwszy
ruch wykonuje noga wykroczna, natomiast noga zakroczna po „przejęciu”
większego ciężaru ciała w sposób dynamiczny odpycha się od bloku startowego.

2. Przekładanie drabiny.
Po prawidłowym starcie, w czasie dobiegu do wspinalni zawodnik
trzyma drabinę w jednej ręce.

Zawodnik przekłada drabinę z jednej ręki w dwie ręce, wykonuje to będąc
w wykroku. Zawodnik wysuwa drabinę do przodu, następnie chwyta bocznicę
drabiny lewą ręką w bliskiej odległości od ręki prawej.

3. Zacięcie drabiny na parapecie I piętra.
Po przełożeniu drabiny pochyla się do przodu, drabinę trzyma około 10 cm
nad głową, następnie wbija drabinę podstawą ok. 10-80cm (indywidualnie) od
ściany wspinalni. W momencie wbicia drabiny w poduszkę amortyzacyjną
zawodnik trzyma drabinę w okolicy 8- go szczebla.

Pchając ją do przodu przesuwa otwartymi dłońmi po obu bocznicach w dół, do
5-go- 6-go szczebla.

Kroki powinny być tak wymierzone, żeby w momencie, gdy ręce będą na
wysokości 5-go szczebla lewą nogę postawić ok. 40cm przed podstawą drabiny.

Płynne (bez zahamowań, przerw ) wykonanie zacięcia zjednoczesnym
przejściem kończyn dolnych i górnych na szczeble drabiny pozwala na właściwe
tempo i jest podstawą sukcesu w wykonywaniu następnych elementów
wspinania.

4. Wejście po drabinie hakowej.
Wejście po drabinie hakowej powinno odbywać się co drugi szczebel.

Kolana nie powinny wychodzić poza bocznice. Między piętrami zawodnik
powinien przybrać formę „sprężyny”, tzn. nogi powinny pracować jak u
skoczków wzwyż. Stopa przyjmuje formę amortyzującą ruch, zatem marsz staje
się równomierny, płynny i delikatny.

5. Siad na parapet.
Siad na parapet odbywa się ruchem zamachowym lewej nogi przenosząc ją
w okno, a także odwróceniem korpusu w prawo. Po tym jak zamachowa lewa
noga unosi się nad parapetem, zawodnik opuszcza ją w dół na parapet z
jednoczesnym ułożeniem stopy palcami do wewnątrz. Ręce zawodnika
przyciąga tułów do wspinalni i pomagają wyprostować go w stronę
popychającej nogi. Gwałtownym odepchnięciem od 9 szczebla prawą nogą
i krótkim gwałtownym szarpnięciem lewą ręką za bocznicę między 12 i 13
szczeblem, odbywa się wejście na parapet.

6. Sprawianie drabiny hakowej z piętra niższego na piętro wyższe
Sprawianie drabiny wykonuje się trzema przechwytami, zapewnia to
najszybsze przeniesienie drabiny z parapetu niższego, do zacięcia na parapecie
wyższym. Zawodnik prawą ręką trzyma podchwytem na szczeblu 11-tym
wykonuje wyrzut drabiny w górę z jednoczesnym jej obrotem nad głową, kosą
na siebie. Przy wyrzucie zwraca uwagę, aby uchwyt drabiny prawą dłonią był
lekki, luźny.

W momencie wyrzutu drabiny w górę i osiągnięciu przez nią odpowiedniej
wysokości, zawodnik przenosi lewą rękę z parapetu wzdłuż lewej bocznicy.
Następnie prostuje lewą rękę jednocześnie unosząc drabinę do góry. Chwyt
lewej ręki nie może być kurczowy, musi on być synchroniczny do ruchu
drabiny, w przeciwnym razie wyhamuje on ruch drabiny uzyskany w I fazie
sprawiania.

Po wyprostowaniu lewej ręki, następuje jednoczesny chwyt prawą ręką prawej
bocznicy, oraz dołożenie lewej ręki na lewej bocznicy na wysokości prawej w
okolicy 5-go szczebla. W tym momencie kosa drabiny znajduje się równolegle
do ściany wspinalni tuż nad jej parapetem okna znajdującego się wyżej.
Zawodnik wykonuje obrót drabiny tak, aby kosa znalazła się nad parapetem z
równoczesnym postawieniem prawej nogi na 1-szym szczeblu. Przy wyrzucie
trzeba pamiętać, aby głowa była uniesiona do góry w stronę biegu i wyrzut musi
być podzielony na trzy płynne, równe przechwyty.

7. Przejście po drabinie hakowej z piętra niższego na piętro wyższe.
Wraz z zakończeniem wyrzutu, zawodnik odpycha się od pierwszego
szczebla prawą stopą. Pociągając się na rękach, znajduje się na poziomie 5
szczebla z jednoczesnym odepchnięciem się od pierwszego szczebla prawą
stopą. Zawodnik odwraca korpus równolegle do powierzchni drabiny, twarzą do
szczebli i gwałtownie zgina w stawie kolanowym lewą nogę i prostując ją
odpycha się do góry. Zawodnik wyprostowuje sylwetkę do góry, prawą nogę
szybko podciąga na 5 szczebel i energicznie odpycha się od szczebla stopą.
Lewą nogę po odepchnięciu się od parapetu przestawia z parapetu na 7 szczebel.

8. Wejście w okno kończące konkurencję.
Ten element rozpoczyna się od momentu trzymania prawą ręką (nachwytem)
szczebla 11-go drabiny po prawej stronie kosy, a lewą nachwytem szczebla 13go. Prawa noga wówczas znajduje się na szczeblu 9-tym, a lewa na szczeblu 7.
w tym momencie zawodnik, podobnie jak podczas siadu na parapecie, odchyla
lekko ciało do tyłu w prawą stronę, lewą nogę zginamy w stawie kolanowym, a
stopę kładzie na brzegu parapetu i pomaga przeniesieniem prawej nogi (lewa
noga czeka na prawą). Prawą nogą odbija ze szczebla z równoczesnym zgięciem

w kolanie. Rękoma robi blokadę i przekręca tułów tak, aby lewa i prawa noga
mogły w tym samym czasie zejść na podest.

Drugą metodą wskoku kończącego konkurencję jest tzw. „wejście przodem”.
Polega ona na tym, że zawodnik chwyta obiema rękoma za szczebel 13-ty
i wciąga się do góry. Następnie lewą rękę uwalnia i odpycha się do przodu.
Stopę lewej nogi stawia na parapecie, a prawą przerzuca przez parapet (lewa
noga tylko przez moment stoi na parapecie). Następnie obie nogi jak najkrótszą
droga stawia na podeście, kończąc bieg.

II. POŻARNICZY TOR PRZESZKÓD - 100m
Celem konkurencji jest pokonanie, w jak najkrótszym czasie, dystansu 100 m
pokonując ustawione na torze urządzenia boiskowe oraz rozwinięcie linii
wężowej łącząc kolejno z sobą następnie z rozdzielaczem i prądownicą. Po
wykonaniu tych czynności biegnie do mety. Zawodnik przed ustawieniem się
w blokach startowych ustawia sprzęt osobiście lub przy pomocy wyznaczonej
osoby w oznakowanych miejscach tj. węże na 28 m
i
rozdzielacz na 75m.
PRZEBIEG KONKURENCJI
1. Prawidłowy start i rozbieg.

Po usłyszeniu komendy „na miejsca” zawodnik bierze 2-3 głębokie wdechy
i w pełnej koncentracji ustawia się przed blokiem startowym . Przysiada i opiera
się rękoma nieco z przodu linii startowej. Kładzie obie ręce bezpośrednio przed
linią startu. Ręce proste rozstawione są na szerokość ramion, palce ustawione w
splocie.

Na komendę „gotów” zawodnik lekko unosi biodra powyżej pleców.

Po odbiciu, noga zakroczna, która powinna być mocno zgięta w stawie
kolanowym, szybko jest wprowadzana do przodu i do góry. W tym czasie noga
wykroczna wyprostuje się, w celu uzyskania pełnej amplitudy ruchu
wypychającego. „ Start zaczyna się od odbicia rękami od bieżni, uniesienia
tułowia do ułożenia poziomego przy jednoczesnym zapoczątkowaniu odbicia od
bloków startowych. Noga zakroczna, po zakończeniu odbicia, zaczyna poruszać
się w przód, a jednocześnie kontynuuje odbicie noga wykroczna. To końcowe
odbicie nogą wykroczną ma szczególne znaczenie, i dlatego wykroczną powinna
być noga mocniejsza.

2. Technika pokonywania ściany
Obecnie istnieje kilka sposobów pokonywania ściany. Wybór metody, w
zależności od cech indywidualnych, pozostawiany jest samemu zawodnikowi.
Omówione zostaną dwa sposoby pokonywania ściany. Sposób klasyczny i
krokowy.
 Klasyczny sposób pokonywania ściany .

Przed samym pokonaniu ściany zawodnik odchyla się lekko w tył jak w
skoku w wzwyż), następnie wydłuża krok prawą (lewą) nogę na pięcie przy
całkowitym jej wyprostowaniu. Lewą (prawą) nogę zgina w stawie kolanowy
i przenosi do przodu.

Ciało podnosi się do góry siłą bezwładności naciskając na nogę odbijającą,
która sprężyście zgina się w stawie kolanowym. Stopa z pięty przechodzi na
śródstopie i palce. Ruch ten powoduje przyśpieszenie wymachu lewej
(prawej) nogi.

Jednocześnie z początkiem odbicia się od podłoża zawodnik wykonuje
wyrzut rąk w przód do góry. Lewą (prawą) wykonuje naskok (przedniej
części stopy) na ścianę na wysokość 70-80 cm, prawa (lewa) noga odrywa się
od ziemi. W czasie skoku ramiona podnosi w górę i w przód nad przeszkodę.
Jednocześnie z zakończeniem skoku na przeszkodę lewą (prawą) nogę,
szybkim ruchem prawej (lewej) nogi z przeniesieniem kolana w górę,
zawodnik chwyta z wierzchu przeszkodę i podciąga ciało w górę do
przeszkody.

Kontynuując ruch ciała z przekręcenie jego lewą (prawą) częścią ramion w
lewo (prawo) do przodu. Jednocześnie ręce zawodnika uchwytem z góry
podciągają ciało zawodnika do przeszkody.

Kontynuując ruch ciała z przekręceniem jego lewą (prawą) częścią ramion w
lewo (prawo) przodu. Bardzo ważne jest aby po gwałtownym szarpnięciu
obiema rękami, jak najszybciej przenieść lewy (prawy) nadgarstek na
odległość 40-60cm od górnej części ściany.

Zawodnik przeskakuje przez ścianę, odwróciwszy się do niej klatką
piersiową. Jak tylko zgięta w stawie kolanowym noga zamachowa
przeniesiona zostanie nad przeszkodą tj. w chwili, kiedy pojawi się przestrzeń
pomiędzy przeszkodą i lewą (prawą) nogą, prawa (lewa) noga wyprzedzając
lewą (prawą) kieruje się do przodu.

 Sposób pokonywania ściany za pomocą odpychania od wewnętrznej
płaszczyzny popychającą nogą – sposób krokowy.
Ten sposób pokonywania ściany jest najbardziej popularny wśród trenerów
i zawodników, a zarazem jest uważany za najszybszy. Technika ta jest
podobna do techniki biegu z przeszkodami w lekkiej atletyce.

Aby pokonać przeszkodę sposobem krokowym, niezbędne jest aby z biegu
postawić nogę na przeszkodę, za pomocą odepchnięcia się do góry na przód,
zarówno podpierającą nogą jak i rękoma. Po odepchnięciu nogą od toru w
czasie ruchu, ramiona przemieszczają się do przodu w kierunku ściany.

Nie podpierająca noga zgięta w stawie kolanowym, ruchem zamachowym
unosi się do góry i do przodu, a dalej w dół za konstrukcję ściany.

Po tym, razem z przeniesieniem korpusu przez ścianę, zawodnik stawia nogę
na piętę z przejściem na śródstopie w odległości 20-40cm od góry ściany.
Tymże ruchem, odbija się od ściany. Bardzo ważne, by po przeniesieniu ciała
przez konstrukcję górnej części ściany, jak najszybciej przenieść podpierającą
nogę przez przeszkodę. Takim samym sposobem jak robią to lekkoatleci.
Należy zwrócić uwagę na miękkie postawienie podpierającej nogi na ścianę.

3. Chwyt węży

Węże ułożone są od siebie w odległości około 30cm z łącznikami lekko
zwróconymi ku sobie. Łączniki powinny znajdować się w górnym położeniu
węży, w taki sposób aby po ich chwyceniu łączniki znajdowały się w
odległości 3-6cm od kciuka. Po odepchnięciu od przeszkody obie ręce,
wyprzedzając sylwetkę zawodnika wyprostowują się do przodu i do dołu.
Należy zrobić jak najszybciej 2-3 kroki aby utrzymać nadane tempo i
prędkość.

Chwyt węży odbywa się z góry obydwoma rękoma przy pomocy kciuka i
pozostałych palców. Podczas chwytu węży odpychająca noga powinna być
postawiona stanowczo na linii ułożonych węży, nogi ugięte w kolanach
(schyla się z przysiadem). Dynamicznym ruchem przyciąga węże do siebie i
podnosi głowę do góry.

4. Pokonywanie równoważni.

Ciągły rytm biegu przed równoważnią ułatwia jej pokonanie.

Podczas wejścia na równoważnię zawodnik z całych sił odpycha się od toru
nogą jak gdyby będąc w skoku. Odpycha się od 2 lub 3 szczebla do przodu na
powierzchnię górnej części równoważni. Zwrócić uwagę na kąt zgięcia nogi
w stawie kolanowym przy wejściu i pierwszym odepchnięciu od powierzchni
równoważni. Kąt powinien być nie mniejszy niż 90 stopni w stawie
kolanowym w fazie stawiania nogi na równoważnię może odbywać się
zarówno z prawej jak i z lewej nogi z 2 bądź 3 szczebla. Sposób najbardziej

efektywny dla wejścia na równoważnię.

Równoważnię pokonuje się za pomocą 3 lub 4 kroków, w zależności od
wejścia na równoważnię z 2 lub 3-go szczebla i amplitudy biegu po niej.

Rozwijanie węży, równolegle do równoważni, odbywa się w drugiej jej
części, bądź w ostatnim kroku. Tułów jest nachylony, stopa przechodzi z
pięty na palce.

Z równoważni zbiegamy stawiając płynnie jedną stopę na pochylni, drugą
już na torze. W chwili dotknięcia toru, noga lekko ugina się w stawie
kolanowym, w celu zamortyzowania ruchu i dalej przechodzi z palców na
całą stopę. Zejście z równoważni może odbywać się z podparciem na 3 lub 4
szczeblu pochylni w zależności od fizycznych predyspozycji zawodnika.
Bardzo ważne jest, aby maksymalnie wykorzystać równoważnię, w celu
zwiększenia prędkości przy zejściu z niej. Bieg po równoważni powinien być
swobodny i szybki, bez zbędnych ruchów.

5. Połączenie środków węży.

Po zbiegnięciu z równoważni, po pokonaniu 3 – 4-tym kroków, zawodnik
podnosi ręce na wysokość klatki piersiowej przed sobą (zgięte w stawie
łokciowym) i dokonuje łączenia odcinków węży, tzw. „środków”. Należy
pamiętać o tym, aby ręce nie stykały się z tułowiem. Po połączeniu należy
energicznym ruchem pozbyć się środków (rzuca środki lewą ręką energicznie
w dół do przodu, pod lewą nogę). Ważne jest aby w chwili łączenia rytm
biegu był nieprzerwany a uzyskana wcześniej prędkość zachowana.

6. Podłączenie węża do rozdzielacza.
Podłączenie linii wężowej do rozdzielacza – to ważny element w biegu na 100m
z przeszkodami. Istnieje sporo sposobów w technice podejścia, podłączenia
i odejścia od rozdzielacza. Podstawą techniki jest: przygotowanie do
podłączenia, opuszczenia środka ciężkości kosztem zgięcia nóg w stawie
kolanowym, pochylenie tułowia do przodu, wychylenie prawej ręki po linii
prostej w kierunku przyłączanej części węża.

Dłoń, w której znajduje się łącznik musi pierwsza znaleźć się przy rozdzielaczu.
Następnie następuje zatrzymanie ruchu, przyłączenia elementów. W tym
momencie środek ciężkości przemieszcza się z podpory dwóch nóg na nogę
stojącą z przodu.

Interesujący jest jeszcze jeden sposób. Zawodnik nie zmniejsza prędkości przy
podejściu do przyłączenia. Na odcinku 8-9metrów maksymalnie zgina nogi
w kolanach, wyciąga do przodu rękę.

W chwili połączeniu linii wężowej z rozdzielaczem, zawodnik kontynuuje bieg
maksymalnie przyśpieszając w kierunku mety.

7. Podłączenie prądownicy i finisz.
Wyjście od przyłączenia linii wężowej z rozdzielaczem przypomina rozbieg
przy starcie. Ramiona i tułów znajdują się nieco wyżej niż przy
standardowym starcie. Długość kroków zależy od prędkości z jaką zostały
przyłączone elementy linii wężowej z rozdzielaczem.

Na 3-4 kroku zawodnik prawą ręką wyciąga umieszczoną za pasem
prądownicę i przyłączą ją do węża nie przerywając rytmu biegu.

Po podłączeniu prądownicy zawodnik kontroluje naciąg węża, puszcza
prądownicę na lince, którą może być sznurek, pasek, a następnie finiszuje.

III. SZTAFETA POŻARNICZA 4 x 100m z przeszkodami
Celem konkurencji jest pokonanie przez zespół, w jak najkrótszym czasie, toru
okrężnego o długości 400 m podzielonego na cztery odcinki po 100 m,
wykorzystując sprzęt i urządzenia boiskowe.

PRZEBIEG KONKURENCJI
1. Pierwszy odcinek toru
Na pierwszym odcinku toru zawodnik ustawia się w blokach startowych
i zajmuje pozycję niskiego startu.

Po komendzie startera, ruch rozpoczyna się od energicznego odepchnięcia
i szybkiego ruchu drabiny – prawą ręką do przodu.

Rozbieg startowy jest analogiczny do rozbiegu z drabiną hakową. W odległości
4-5m od domku, zawodnik przenosi drabinę w położeniu – nad głową.

Z chwilą opuszczenia dolnej części drabiny na dół, chwyta bocznicę drabiny na
poziomie 5-6 szczebla.

Drabina ustawiana jest w odległości 120-150cm od domku z jednoczesnym
postawieniem nogi na 3 szczeblu i ruchem sylwetki zawodnika do przodu i do
góry. Lewa noga szybko podnosi się z ziemi i jest stawiana na 5 szczeblu, ręce
uwalniają się od bocznicy.
Ruchy ramion ku górze, prawa noga gwałtownie jest stawiana na dachu domku

Zawodnik na dachu domku stawia 3 kroki i odepchnąwszy się od jego poziomu
skacze na tor.
Zawodnik startujący w pierwszym etapie przenosi z tyłu za pasem prądownicę
w celu przekazania jej jako pałeczki sztafetowej. Po pokonaniu domku, w
odległości ok. 20m przed końcem etapu, zawodnik prawą ręką wyciąga zza pasa
prądownicę. Robi to w taki sposób, aby prądownicę można było podać
zawodnikowi biegnącemu w drugim etapie elementem połączeniowym do
przodu. Trzeba pamiętać o przekazywaniu „pałeczki” lewą ręką.

2. Drugi odcinek toru

Biegnący na drugim odcinku zawodnik przejmuje prądownicę do prawej ręki.

Biegnąc trzyma się blisko wewnętrznej krawędzi.

Zadaniem zawodnika na tym etapie jest pokonanie ściany(technika pokonania
ściany jak w 100m torze przeszkód, zależna od zawodnika). Prądownicę będącą
„pałeczką” zawodnik przenosi do ust trzymając zębami lub w ręku.

3. Trzeci odcinek toru

Zawodnik na trzecim odcinku toru przejmuje prądownicę do prawej ręki
i wkłada ją w usta trzymając zębami.

Następnie chwyta węże i pokonuje równoważnię (technika analogiczna
pożarniczego toru przeszkód – 100m).

Po pokonaniu równoważni zawodnik łączy środki i rozdzielacz.

Zawodnik musi połączyć prądownicę z końcówką węża przed przekroczeniem
280m, a rozłączyć za linią rozgraniczającą (linia znajdująca się na 280m).

4. Czwarty odcinek toru

Zawodnik na czwartym odcinku toru po otrzymaniu prądownicy, chowa ją za
pasem z przodu, bądź z tyłu lub wkłada w usta trzymając zębami.

Podbiega w kierunku gaśnicy, pochylając tułów do przodu, w celu
łatwiejszego jej złapania.

Chwyt gaśnicy może nastąpić zarówno jedną, jak i dwoma rękoma, pod
nogą prawą bądź lewą.

W odległości 4-5metrów od wanny zawodnik podnosi gaśnicę do góry,
uruchamia ją i kieruje strumień proszku w najbliższy róg wanny.

Technika gaszenia polega na operowaniu strumieniem proszku z góry zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.

W chwili odchodzenia zawodnika od palącej się w wannie cieczy, strumień
proszku skierowany jest do wanny, aż do rzucenia przez niego gaśnicy.
Zawodnik następnie wykonuje końcowe przyspieszenie, maksymalnie
zwiększając prędkość na odcinku finiszu.

IV. POŻARNICZE ĆWICZENIE BOJOWE
Celem konkurencji jest zbudowanie linii ssawnej składającej się z dwóch
odcinków węży ssawnego i smoka. Zbudowanie linii głównej z trzech odcinków
węża W-75 zakończonego rozdzielaczem oraz dwóch linii gaśniczych po dwa
odcinki węża W-52 – każda zakończona prądownicą. Konkurencja kończy się
po nalaniu do dwóch tarczy nalewowych po 10 litrów wody.

PRZEBIEG KONKURENCJI

1. ZAWODNIK NR 1 (mechanik)

Zadaniem zawodnika nr 1 jest podłączenie linii ssawnej do nasady motopompy.
Następnie obsługuje motopompę, ważne jest, aby podawać wodę pod stałym
ciśnieniu, gdyż w przeciwnym spowoduje to zmianę strumienia wody na
pyszczku prądownicy.

2. ZAWODNIK NR 2

Zadaniem zawodnika nr 2 jest podłączenie wraz z zawodnikiem
oznaczonym nr 3 środków odcinków węży ssawnych.

Następnie rozciągnięcie pierwszego odcinka W-75 zwiniętego w krąg, następnie
biegnie w kierunku linii nalewowej i pomaga zawodnikowi oznaczonemu nr 5.

3. ZAWODNIK NR 3

Zadaniem zawodnika nr 3 jest połączenie wraz z zawodnikiem oznaczonym nr 2
środków odcinków węży ssawnych.

Następnie chwyta rozwijający się wąż W-75 na podeście i rozciąga linię główną
w prawo. Następnie biegnie do linii nalewowej i pomaga zawodnikowi
oznaczonemu nr 6.

4. ZAWODNIK NR 4

Zadaniem zawodnika nr 4 jest połączenie smoka do odcinka węża
ssawnego W-110 i zanurzenie go w zbiorniku wodnym.

5. ZAWODNIK NR 5

Zadaniem zawodnika nr 5 jest podłączenie linii głównej do nasady
motopompy, następnie uruchamia motopompę.

Ponadto łączy na podeście linię gaśniczą, następnie chwyta odcinek węża W-52
zwinięty w krąg i prądownicę rozwija go na wysokości rozdzielacza, podbiega
do linii prądowników.

6. ZAWODNIK NR 6

Zadaniem zawodnika nr 6 jest połączenie łączników linii głównej na
podeście oraz połączenie linii gaśniczej na podeście.

Następnie chwyta odcinek węża W-52 zwinięty w krąg i prądownicę i rozwija
go na wysokości rozdzielacza, podbiega do linii prądowników siada przed linią
łączy prądownicę i przystępuje do napełnienia zbiornika.

7. ZAWODNIK NR 7

Zadaniem zawodnika nr 7 jest połączenie na podeście linii głównej i
dwóch linii gaśniczych.

Następnie chwyta za rozdzielacz i rozciąga linię główną, następnie obsługuje
rozdzielacz.

8. TECHNIKA NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA NALEWOWEGO
(TARCZY)

Z chwilą ukazania się wody na pyszczku prądownicy strumień kieruje się
w otwór znajdujący się w tarczy. Ważną cechą jest, aby strumień wylatujący z
prądownicy był jak najbardziej zwarty, gdyż ułatwia nam to celowanie, jak
również nie ma takich strat wodnych, jak i w przypadku strumienia
rozproszonego. Ważnym elementem w przypadku napełniania, jest stałość
ciśnienia.

