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1. Oznaczenia funkcyjnych 
Materiał - bawełna
Rozmiar - 20 cm x 20 cm
Wiązanie - taśma bawełniana
Nadruk - sitodruk..

2. Łącznik Ø 52 montowany na lini startu 

Nasada aluminiowa Ø 52 zamon-
towana na stojaku metalowym na 
wysokości 40 cm.
Stojak wyposażony w uchwyty oraz 
śledzie do mocowania.

3. Noszak do węży (6 szt) 
Uchwyt noszaka wykonany ze 
stali ST-3S ocynkowany. Taśma 
noszaka wykonana z polipro-
pylenu o grubości 2mm, szero-
kości 45 mm długość robocza 
70 cm. Taśma połączona jest 
z uchwytem nitami  końcówka 
taśmy ścięta pod kątem.

4. Tunel przełazowy
• Długość – 6 m, 
• szerokość - 0,6 m, 
• wysokość - 0,8 m.
Konstrukcja tunelu metalowa 
wykonana z rur stalowych 1/2” 
ocynkowanych.
4 szt. pałąków, 6 szt. poprze-
czek łączących, 8 szt. śledzi do 
mocowania.
Tunel wykonany z materiału 
plandekowego metodą zgrze-
wania. Wyposażony jest w wy-
kładzinę gumową na podłoże.

Sprzęt na zawody

Zestaw przeszkód dla MDP według regulaminu CTIF

22 01 000
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5. Płotek - drewniana ściana
Wysokość - 0,7 m, 
szerokość - 2,0 m.
Drewniana klejona płyta o grubości 
4cm umieszczona jest na wysoko-
ści 15 cm od podłoża w drewnia-
nych klejonych podporach. Całość 
zabezpieczona drewochronem.

6. Kładka 
Długość – 2 m, wysokość - 0,3 m, 
szerokość - 0,2 m, grubość 0,04 
m. Całość wykonana z drewna 
klejonego zabezpieczona drew-
nochronem. Istnieje możliwość 
wyposażenia kładki w uchwyty do 
mocowania za pomocą śledzi oraz 
pomalowania górnej powierzchni 
farbą antypoślizgową.

7. Hydronetka metalowa 10 l
W skład zestawu wchodzą 2 szt. 
Zbiornik hydronetki z koszyczkiem 
wykonany z blachy stalowej ocyn-
kowany oraz pomalowany prosz-
kowo. Głowica - aluminium AK-11. 
Pompka - rury mosiężne MO-58; 
ssawka, rączka – tarnamid. Wąż Ø 
25 mm 3 mb zakończony prądow-
nicą Ø 25 mm o średnicy pyszczka 
4 mm. Hydronetki wyposażone są 
w gumę oznaczającą pole pracy o 
średnicy 0,8 m.

8. Listwa montowana do podłoża przed tarczami nale-
wowymi

W skład zestawu wchodzą 2 szt. 
Materiał - drewno klejone zabez-
pieczone farbą nawierzchniową. 
Długość - 2m, szerokość - 0,1m 
grubość - 0,02m. Na końcach 
uchwyty do mocowania plus śle-
dzie.
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9. Tarcza nalewowa

W zestawie 2 szt.

Stelaż tarczy wykonany z profili sta-
lowych. Zbiornik tarczy wykonany z 
blachy stalowej wyposażony w za-
wór spustowy 1/2” oraz pokrywkę. 
Czoło tarczy wykonane ze sklejki 
wodoodpornej, grubości 10 mm z 
otworem wlewowym o średnicy 10 
cm. 
Pomiar poziomu wody dokonywany 
jest za pomocą pływaka wyskalowa-
nego na 5L. 
Sygnalizacja akustyczna i optyczna 
(instalacja - 12 V). 
Wysokość – 110 cm, 
szerokość – 70 cm, 
podstawa tarczy – 80 cm.

10. Stanowisko węzłów
Stanowisko wyposażone jest w:
• 3 szt. liny Ø 8mm dł. 2m, 
• 4 szt  rysunków, 
• 4 szt. klipsów do mocowania 

rysunków, 
• 4 szt. śledzi do mocowania.
• Długość – 2 m, 
• wysokość do górnej części 

belki – 1 m, 
• wysokość całkowita - 1,5 m.

12. Drewniana drabiniasta ściana
Ściana wykonana jest z drewna 
klejonego zabezpieczona drew-
nochronem.
Wymiary: 
• wysokość – 2,0 m, 
• szerokość – 1,2 m
Ściana składa się z: 
• 2 szt. podpór, 
• 4 szt. szczebli 
• 2 szt. prętów do skręcania Ø 

12 mm, 
• 2 szt. kluczy 

13. Drewniana płyta

W skład zestawu wchodzą 
2 płyty.
Wymiary 0,8 m x 0,8 m x 
0,03 m; wykonane z płyty 
wodoodpornej OSB, za-
bezpieczone drewnochro-
nem.
Płyty wykonane są rów-
nież w wersji składanej o 
wymiarach 0,8 x 0,4 m po 
rozłożeniu – 0,8 x 0,8 m 

14. Pojemnik na noszaki

Pojemnik wykonany jest 
z PCV

15. Urządzenie w postaci dwóch stojaków

• Wysokość – 80 cm, 
• szerokość – 120 cm
Urządzenie składa się z :
2 podpór metalowych na 
podstawach drewnianych 
Ø 0,3 m i 1 poprzeczki 
drewnianej

16. Płotek lekkoatletyczny
• Wysokość - 0,6m, 
• szerokość - 1,2m
Stelaż płotka wykonany z rur 
stalowych 3/4”, zabezpieczony 
farbą. 
Listwa płotka wykonana ze 
sklejki wodoodpornej.
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Zestaw przeszkód dla OSP według regulaminu  
z kwietnia 2011

Oznaczenia funkcyjne na zawody MDP lub OSP

Linka z torbą fi 8mm – 15 mb

Rura do czołgania dla OSP według CTIF (fi 80 cm, 8 
mb, około 200 kg, rozbierana na 2 cz.)

22 01 002

22 01 003

22 01 004

22 01 005

 Tarcza nalewowa MDP bez akumulatora

 Mata do ustawiania sprzętu na zawody OSP według 
CTiF (kolor zielony)

Taśma pomiarowa do ustawiania toru (bojówka 
MDP)

22 01 006

22 01 007

22 01 008
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Chorągiewki sędziego (czerwona+biała)

Opaski naramienne dla sędziego

22 01 009

22 01 010

Tabliczki stref zmian

Oznaczenie rowu wodnego

Wąż sportowy MDP

22 01 011

22 01 012

22 01 013

Zestaw przeszkód na Zawody Sportowo-Pożarnicze
dla OSP wg Regulaminu CTIF (bez rury)

22 01 014
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Zestaw przeszkód na Zawody Sportowo-Pożarnicze 
dla OSP wg Regulaminu CTIF (z rurą)

22 01 015

1. Oznaczenia 
funkcyjnych 
Materiał - bawełna
Rozmiar - 30 cm x 30 cm
Wiązanie - taśma 
bawełniana.

2. Wąż ssawny Ø 110 (4 odc.)
Nasada aluminiowa Ø 52 za-
montowana na stojaku metalo-
wym na wysokości 40 cm. Stojak 
wyposażony w uchwyty oraz śledzie do mocowania.

3. Noszak do węża (8 szt) 
Uchwyt noszaka wykonany ze stali ST-
-3S ocynkowany.
Taśma noszaka wykonana z polipro-
pylenu o grubości 2 mm, szerokości 
45 mm. 
Długość robocza 70 cm.

4. Prądownica Ø 52
Średnica pyszczka 12 mm. Rura 
prądownicy z duraluminium.

5. Linka zabezpieczająca
Linka o śr. 8 mm i dł. 15 mb za-
kończona karabińczykiem, ułożo-
na zwojowo w teczce wyk. z bre-
zentu z otworem w górnej części 
do wyprowadzenia linki, nato-
miast drugi koniec linki na stałe 
zamocowany wewnątrz teczki.

6. Klucze do łączników (3 szt.) 

7. Torba na bandaże do węży
Torba wykonana z materiału brezentowego 
- zamykana, wyposażona w uchwyt do 
przenoszenia.

8. Bandaże do węży
Wykonane ze skóry, ze sznurkiem.

9. Podpinka do węży (2 szt.)
Wykonana z włókna polipropyle-
nowego o dł. 1 mb z jednej strony 
zakuta z okiem wyk. z drutu Ø 8 
mm ocynkowanego, a z drugiej 
zakończona pętlą.

10. Listwa 
Listwa wykonana z drewna o dł. 
2mb i szer. 10 cm. 
Końce listwy zakończone uchwytami do zamocowania.

11. Równoważnia
Długość – 6,0 m, szerokość – 20 
cm, wysokość – 60 cm.
Belka równoważni z drewna klejo-
nego o grubości 14 cm. Podpory 
do równoważni wykonane z rur stalowych, zabezpieczone wężem 
PCV (można demontować).

12. Ściana drewniana 
Ściana wykonana jest z drewna kle-
jonego zabezpieczona drewnochro-
nem. Wymiary: 150 x 150.
Składa się z: 
• 2 podpór z wyciętym wpustem na 

deski. 
• 5 desek wprowadzonych do wpu-

stów na styk. 
• 2 prętów do skręcania Ø 12 mm, 
• 2 kluczy nasadowych.

13. Rura do czołgania
Dł. 8 mb, Ø 80 cm. Rura wykona-
na z blachy nierdzewnej kwaso-
odpornej 3 mm OH18N9. Składa 
się z 2 części wyposażonych w 6 
obręczy usztywniających. 
Początek rury zabezpieczony jest kołnierzem amortyzującym. 
Waga - 150 kg; części rury wyposażone są w 4 uchwyty do prze-
noszenia.

Drewniana ściana drabiniasta MDP (2 m x 1,2 m) 22 01 016
Ściana wykonana jest z drewna klejonego zabezpieczona drewnochronem.
Wymiary: 
• wysokość – 2,0 m, 
• szerokość – 1,2 m
Ściana składa się z: 
• 2 szt. podpór, 
• 4 szt. szczebli 
• 2 szt. prętów do skręcania Ø 12 mm, 
• 2 szt. kluczy 
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Pozostałe

Worek do łapania rojów

Mostek przejazdowy 52x75x110x75x52 drewniany

Mostek przejazdowy 52x75x52 drewniany
Mostek przejazdowy 52 x 75 x 52 stosowany do ochrony jednego pożarnicze-
go węża tłocznego 75 i dwóch węży tłocznych 52 przed zgnieceniem przez koła 
pojazdów. Zbudowany jest z belek drewnianych połączonych taśmą z jedwabiu 
polipropylenowego. 
Masa mostka to około 12,5 kg.

Mostek przejazdowy gumowy 2X110 (szt.)
Mostki przejazdowe gumowe do węży tłocznych 2x110 w celu ochrony węży 
przed zgnieceniem przez koła pojazdów. Mostek może również służyć do ochro-
ny kabli energetycznych. Mostki posiadają zaczepy do łączenia mostków pomię-
dzy sobą.
Dane techniczne mostka gumowego:
materiał: pełna guma, waga 27 kg.

Zestaw przejazdowy (2 mostki przejazdowe) drew-
niane
Mostek przejazdowy 52 x 75 x 52 stosowany do ochrony jednego pożarnicze-
go węża tłocznego 75 i dwóch węży tłocznych 52 przed zgnieceniem przez koła 
pojazdów. Zbudowany jest z belek drewnianych połączonych taśmą z jedwabiu 
polipropylenowego. Masa mostka to około 12,5 kg.

22 02 000

22 02 001

22 02 002

22 02 003

22 02 004

22 02 005

011

012
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Torba na bandaże
Torba na bandaże do węży

Podpinka linkowa
Podpinka wężowa służy do podwieszenia węża pożarniczego tłocznego podczas 
akcji strażackiej w szczególności przy wysokich drabinach, urządzeniach podno-
szących, klatkach schodowych. Ma na celu zapewnienie stabilniejszej i bezpiecz-
niejszej pracy strażaka w czasie akcji pożarniczej.
Wytrzymałość na rozerwanie min. 10 kN
Wydłużanie: max. 10%

Zbiornik wodny 2500 l ze stelażem

Zbiornik wodny 2500 l bez stelaża

22 02 007

22 02 008

22 02 009

22 02 010

Mostek przejazdowy gumowy MPG-2x75 (szt.)
Mostki przejazdowe gumowe do węży tłocznych 2x75 w celu ochrony węży przed 
zgnieceniem przez koła pojazdów. Mostek może również służyć do ochrony kabli 
energetycznych. Mostki posiadają zaczepy do łączenia mostków pomiędzy sobą.
Dane techniczne mostka gumowego:
• materiał pełna guma
• waga: 15 kg,
• długość: 750 mm,
• szerokość: 290 mm,
• wysokość: 100 mm,
• szerokość: wgłębienia 75 mm.

22 02 006

Podpinka wężowa (1 m) 22 02 013


