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ТЕХНИКИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛ

I. ВЪЗЛИ
Внимание!   Издържливостта на възлите е дадена по

отношение към здравината на въжето (ново и без възли).

Осмица:   Основен възел, който се
използва и за връзване на носилката.
Издържливост 2/3 от здравината на
въжето.

Двойна осмица:   Позволява закачване към две
опори. Издържливост 2/3 от здравината на въжето.

Стреме:   Използва се като  възел с приложно и
спомагателно предназначение. Най-икономичния възел
по отношение на необходимата дължина въже.
Издържливост 1/2 от здравината на въжето.

Протриващ възел:   Широко
използван възел за осигуряване, който се използва като
ролка-спирачка, за осигуровка при катерене, при тиролския
траверс и др.. Издържливост 2/3 от здравината на въжето.

Възли за съединяване на две въжета с еднаква
дебелина, в частност - за направа на примки. Издържливост 2/3 от
здравината на въжето.
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Насрещна осмица

Двоен тъкачески възел

Фиксиращ възел :   Стопер, който може да се
наглася и натоварен и да се използва в комбинация с
италианския протриващ възел.

Примка за
преразпределение на
товара:   Система за
балансирано разпределяне
на натоварването върху две
или повече опорни точки.

Да не се използва лента за направата на този възел!
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II.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОСИЛКАТА

2.1 Оборудване на пострадалия и носилката
Използването на носилка включва и допълнително оборудване, необходимо

за безопасно транспортиране на пострадалия. То включва:

* за пострадалия:.
* влагозащитен и топлоизолиращ костюм;
* каска без челник и без бокс

за батерии;
* предпазни очила (или визьор,

монтиран върху каската);

* за носилката:.
* три асиметрични карабинера с

муфа (позволяващи да бъдат
отворени в натоварено състояние),
закачени към предницата на
носилката (посредством главната
окачваща халка);

* 6 стоманени майона тип “делта”
с диаметър 6 или 8mm. , закачени
към носещите ленти;

* три овални карабинера с муфа за
окачване към тролей (6, ако
носещите ленти са без делти);

* три 4-метрови прусика от 7mm.
въже за регулираща система или за прецизно натоварване при тролей;

* един 6-метров прусик от 7mm. въже за ролките на тролея.
2.2  Полагане на пострадалия в носилката
- Разгънете покривалото от PVC
- Развържете всички катарами, както е показано на фигурата
- Пренесете внимателно пострадалия, следвайки указанията на лекаря
Забележка:  Предполагаме, че  пострадалия е облечен в топлоизолиращ

костюм и от него вече е свалена излишната екипировка.

2.3  Обвръзка на пострадалия
За да се осигури комфорт на пострадалия при извличането му в различни
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положения, обвръзването му трябва да се извърши в следния ред:
- Поставете пострадалия в средата на носилката
- Завържете краката леко сгънати в коленете
- Завържете кръстните катарами, без да ги стягате прекалено много
 - Сложете гръдната сбруя
- Притегнете всички катарами, имайки пред вид че те са предназначени да

задържат пострадалия в
определеното положение в
носилката

 - Завийте пострадалия с
покривалото от PVC

2.4. Окачване на носилката
за извличанннне

2.4.1  Окачване на
носилката при вертикално
транспортиране в нормално
(вертикално) положение

- три асиметрични карабинера
с муфа са закачени постоянно за
главната носеща халка

- Теглещото въже е закачено
директно за един от тези
карабинери.чрез възел осмица и
контролен възел за по-голяма
сигурност

- Останалите два карабинера
се използват за закачане на
осигурителното въже, както и за
временно поемане на тежестта
при някои маневри.

Забележка:  Трите карабинера
на главната носеща халка трябва
да се разпознават лесно
(например, по цвета им).
Особено се препоръчват за
целта карабинерите с

автоматично заключване. Задължително е да бъдат асиметрични, за да
запазват в максимална степен здравината си ако се наложи да се отворят в
натоварено положение.
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2.4.2 Маневри с носилката при ръба на отвеса
При тази маневра носилката увисва на осигурителното въже. Необходимо е

и допълнително въже от основната носеща халка до задния край на носилката.

Диаграма 1:
Теглещото въже се отпуска докато

товара премине върху осигуровката.
Тогава възела на теглещото въже при
основната носеща халка се откача от
карабинера и се развързва, но краят му
остава завързан за задната дръжка на
носилката.

Диаграма 2:
Теглещото въже се опъва

отново и повдига задницата на
носилката. Краят му е завързан
за задните носещи ленти на
носилката.

Теглещо въже

Осигурително
въже
поема тежеста на
носилката при
преминаване на
ръба на отвеса

Теглещо въже

Осигурително въже
(натоварено)
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2.4.3. Проста система за регулиране положението на носилката
Тази техника позволява лесно и плавно преминаване на носилката от

вертикално в хоризонтално положение. Това улеснява преминаването на
носилката през ръба на отвеса и го прави по-конфортно за пострадалия.

Изходната позиция е същата, както при маневрата глава-крака, единствената
разлика е в необходимостта от един самохват и малко повече въже.

Ситемата може да се подготви лесно както на дъното на отвеса, така и по
време на извличането.

Самохват

Двойна осмица

Основна носеща
халка

Носещи ленти

Фиксиран
протроващ
възел

Балансиране
на носилката

Ролка
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2.4.4. Окачване за тролей с три ролки

Има два начина за директно закачване на носилката към ролките.

Първо - чрез поднасяне на носилката до тролея, второ - чрез отпускане на

тролея преди да поеме тежестта, докато носилката се поддържа от
спасителите. Използва се допълнителен 6-метров прусек от 7mm. въже за
свързване на трите ролки по между им и с теглещото въже. Това позволява
по-плавно движение на носилката, избягване на тласъците при теглене.

2.4.5. Окачване за тролей с удължение между носещите ленти и
ролките

Тази техника се използва за прехвърляне на носилката от един тролей на друг
посредством последователно прехвърляне на ролките една по една. Този
метод е по-бавен от директното окачване на носилката върху ролките, но

Двойна осмица

Носещо въже

Ролка закачена
директно за носилката
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позволява по-лесно
и с по-малко
спасители да се
прехвърли
носилката през
междинна опора
или от един тролей
на друг. В
сравнение с
предишната
техника тук
носилката се
привързва за
ролките
посредством три
прусика, всеки от
които е фиксиран за
карабинера на
ролката със
спирачен възел.

2.4.6. Окачване за
тролей с единична ролка

Прилага се най-вече при силно
наклонен тролей.

Носилката се повдига плавно
земята и увисва на главната
носеща халка, към която са
закачени ролката и теглещото
въже. Понякога се прави
хлабава примка със свободния
край на теглещото въже,
прикрепен към задната дръжка
на носилката, която се използва
при маневрите в краищата на
тролея. Вместо нея може да се
използва системата за плавно
регулиране на наклона, описана в
2.6.

Носещо
въже

Двойна
осмица

Фиксиран
протроващ
възел

Стреме

Теглещо въже

Носещо
въже

Въже за по лесно
маневриране
закачено за
задната дръжка
на носилката
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III.  ИЗВЛИЧАНЕ

3.1 Екипиране за извличане

* блок (за осигуровка или извличане по наклон)
 Прилаганата сила е равна на теглото на носилката плюс триенето.

* обикновен полиспаст (за извличане по отвес)
 Прилаганата сила е равна приблизително на

половината от теглото на носилката.+ триенето
* обикновен полиспаст с ролки (за по-висока

ефективност и удобство на извличашия екип)

3.2  Необходими въжета и тяхната маркировка
- маркиране на въжетата
- въже на придружаващия спасител  (1 възел на края)
- теглещо въже  (2 възела на края)
- осигурително въже  (3 възела на края), не винаги се

използва. Може да не се използва в камбана, където
носилката минава далече от стените.

3.3 Извличане с придружител
Насрещна ролка:
Забележка:  За приложението на метода на извличане с придружител е

необходимо да има достатъчно място на горния край на отвеса както за
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спасителския тим, така и за безопасното прехвърляне на носилката през ръба.

Отклоняваща ролка с
регулируема дължина

Полиспаст

Възел за идентифициране
на въжето

Система за
придружителя
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3.4 Особени ситуации

* Отпускане на теглещото въже:
При необходимост да се спусне малко носилката, един от спасителите закача

своя десандьор (автоблокиращ или в противен случай - да се фиксира) към
свободния край на теглещото въже. Опъвайки го достатъчно силно, за да
освободи палеца на самохват 1. После, задържайки палеца, отпуска
необходимата дължина въже и блокира отново самохвата, отпускайки палеца.

* Прекарване на възел през полиспаста
Използват се два начина за извършване на тази операция. Първият е да се

натовари осигурителното въже докато възела на освободеното теглещо въже
се прехвърли през блока. Втория начин е илюстриран по-долу:
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* Блок No.2 се
разглобява и
сглобява отново
след възела.

* Продължаваме
изтеглянето докато
възела опре в блок
No.1. Другия блок се
фиксира към една от
оприте чрез
еднометрово парче
въже с възли в двата
края.

* Натягайки
теглещото въже
можем да
освободим
самохвата на първия
блок и да го
прехвърлим от
другата страна на
възела.

* Когато възела
достигне отново
блок No.2 (при
ролката), сваляме
ролката и я
поставяме от другата
страна на възела.
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3.5 Извличане с противотежест

Това е най-често използваната техника за вертикално извличане на
носилката. Ето някои от нейните основни предимства:

* Намалява трусовете и тласъците при движението на носилката почти до
степен на тяхното пълно елиминиране;

* Позволява лесно да се понесе натоварването, без да се претоварват
опорите;

* Изисква по-малко хора от техниките с подвижна ролка;
* Намалява физическото натоварване на спасителите;
* Дава възможност за плавно движение на носилката, най-често без да е

необходим придружител.
Когато има съществена разлика в теглото на пострадалия и извличащия го

спасител, последния има две възможности:
* Да използва самохват при ролката от страната на

противотежестта (превръщайки я в блок). Това предотвратява
връщането на носилката;

* Да използва своя десондьор на същото място за да
контролира скоростта на спускане.

Внимание!
Тази техника може да бъде много ефективна, но изисква

организация и добра преценка от страна на организиращия
извличането спасител. Пострадалия и спасителя-противотежест
зависят изцяло от неговата правилна оценка на ситуацията.

3.5.1. Проста противотежест

Спасителят поел функциите на противотежест, си закача
самохватите на теглещото въже непосредствено под ролката, от
страната противоположна на носилката. Обира се корема докато
носилката увисне. Ефекта на протиотежест се дължи на опъването
на теглещото въже под действието на тежестта на спасителя-
противотежест.

Работа на “регулатора” е да контролира скоростта на изкачване,
държейки с ръка двете въжета под ролката. Леко притискане с
пръсти му позволява да увеличава и намалява скоростта на
носилката.

Често се случва поради пандюли или други подобни противотежестта да
достигне дъното преди носилката да е достигнала ръба на отвеса. В този
случай изпълняващия функцията на противотежест трябва да изкатери няколко
метра нагоре докато носилката стигне до ръба. После той трябва да премине
към спускане когато бъде инструктиран за това от горния край на отвеса.
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3.5.2. Двойна противотежест на единична ролка:

Тази техника е почти същата, както при единична противотежест.
Единствената разлика е използването на двама души за противотежест вместо
един. Това е особено подходящо за отвеси с множество отклонения или точки
на триене. При наличие на отклонения никъде ъгълът на отклонение не трябва
да бъде остър. Отклоненията се правят с подвижна ролка и спирачен възел.

Когато изпълняващите ролята на противотежест (първият виси на
десондьора си, а втория - над него на самохвати) достигнат дъното, долният
си сваля десондора, а горният се прехвърля на своя десондьор. Когато
носилката се поеме от спасителите на горния край на отвеса, той трябва да им
отпусне достатъчно въже, за да може носилката да се положи на сигурно
място и да се откачи от теглещото въже.

Откланявящи ролки
(фиксирани)

Внимание!
При няколко отклонения
никога ъгълът да не бъде
остър

Двама спасители
(единият катери на
самохвати, другия е
закачен с десандьор)
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3.5.3. Двойна противотежест на две ролки:

За всяка от двете ролки се прави отделно триточково закрепване на примка
за разпределение на товара.

Това е все още система, основаваща се на принципа на единичната ролка.
Подходяща е най-вече за широки кладенци, където няма проблем за
разминаването на двамата противотежести с носилката. Подходяща е също за
тесни цепнатини или меандри, където двамата противотежести могат да се
спуснат достатъчно далече от носилката. Трябва обаче да се има пред вид, че
натоварването на закрепванията може да нарасне значително с нарастването на
ъгъла на отклонение на въжето в ролките, което се получава когато носилката
достигне горния край на отвеса.

Двойна осмица

Протовотежест

Регулатор
Регулатор
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3.6 Прехвърляния при извличането с противотежест

Когато носилката достигне прехвърлянето, спасителят-противотежест се
приготвя да отпуска въже през своя десондьор. Регулаторът на прехвърлянето
(No.1 на скицата по-горе) закача за носилката второто теглещо въже, спуснато
от горното прехвърляне. Спасителят-противотежест на горния участък № 2
тръгва внимателно надолу, а носилката тръгва нагоре. При това спасителят-
противотежест от предишния участък № 1 отпуска въже, инструктиран от
регулатор No.1, който откача старото теглещо въже в момента, когато
носилката увисне изцяло на горното въже, след което регулаторът на горната
ролка № 2 поема ръководството на маневрите.

Протовотежест

Протовотежест

Регулатор

Регулатор
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Внимание: При екипиране за този вид извличане е задължително да се
постави възел, който да блокира въжето в ролката.

Прост пандюл при противотежест на единична ролка:

IV. СПУСКАНЕ
Внимание! Задължително е на свободния край на товарното въже да има

възел!
4.1. Прост спирач
Тази техника се използва за спускане на носилката по отвес или вертикален

склон. Допълнителният протриващ карабинер повишава съпротивлението. За
да се осигури товара при спиране въжето се фиксира както при обикновен
десандьор.

A. С помощта на автоблокиращ десандьор:
Отличен метод, позволяващ спускане на носилката при пълен контрол.
B. С помощта на протриващ възел:
Единственият й недостатък е   тенденцията за усукване на товарното въже
4.2. Двоен спирач
Използват се два десандьора, както е

показано на фигурата:
Тази техника се използва сравнително

рядко, при спускане на много голяма
тежест или когато въжето е хлъзгаво и
върви бързо през десандьора.

Възел с карабинер

Носилка

Блокиращ възел
(с карабинер) трябва де се
постави от страна на
носилката. Карабинерът се
закача на карабинера с
ролката при  прехвърлянето

Блокиращ     възел от страна на
спасителя     противотежест
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4.3. Преминаване на възел през десандьора
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Необходими съоръжения:  втори десондьор, парче въже и самохват.
- Оставя се възела да се приближи на 10 cm. от десондьора (Фиг.1).
-  На същото закрепване се закача втори десондьор с фиксирано към него

парче въже и самохват, който се закача на товарното въже след десондьора
(Фиг.2).

-  Продължава отпускането на товарното въже през първия десондьор
докато тежестта премине изцяло върху втория десондьор (Фиг.3).

-  Откачаме освободения десондьор 1 и го закачаме от другата страна на
възела (Фиг.4).

- Разфиксираме втория десондьор и отпускаме помощното въже докато
тежестта се поеме отново от десондьор 1. Прибираме помощния самохват и
продължаваме спускането (Фиг.5).

4.4. Преминаване на отклонение
Показания метод за преминаване на отклонение при спускане изисква

минимални усилия от спасителите, но използва две товарни въжета
(достатъчно дълги, за да стигнат до дъното). Едното поема товара на
носилката, а другото се отпуска хлабаво успоредно с него. Когато носилката
наближи препятствието, един от спасителите окача второто въже на
отклонителната ролка, след което тежестта плавно се пренася от първото
въже върху второто (отклонено) въже.

Фиксирана ролка

Десандьор

Десандьор
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4.5.Типична установка за спускане

V.  СМЯНА НА ПОСОКАТА

5.1 От спускане към извличане
Първата ни работа е да осигурим носилката като фиксираме спирачния

десондьор. С помощта на самохват и късо парче въже закачаме товарното
въже за една от опорите (Фиг.1). След това освобождаваме десондьора
(Фиг.2) и го заменяме с блок. Свободния край на теглещото въже прекарваме
през ролка, която закачаме за натоварения самохват, превръщайки го по този
начин в част от полиспаста, който е готов за извличане. Още след първото
набиране на полиспаста можем да откачим помощното парче въже.

фиксирана ролка

Десандьор за
спускане

Достатъчни са
две опори
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5.2 От извличане към спускане

Блок No.2 на полиспаста се премахва и един от спасителите си закача
десандьора след основния блок. Той издърпва с тежестта си теглещото въже,
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с което позволява
да се освободи
самохвата на блока.
След това той може
да спусне носилката
надолу, използвайки
десандьора като
стопер. Спускащия
трябва да бъде
осигурен на някой
от клиновете.
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VI.  ОТКЛОНЯВАЩИ РОЛКИ

6.1 Фиксирана ролка
Тази система се състои от две отделни спирачни системи. Тя позволява

спускане на носилката по наклона чрез спирачния десондьор No.1, докато
вертикалното спускане се осъществява чрез спирачния десондьор No.2 . Така
се елиминира триенето в ръба на отвеса.

Фиксираната ролка се използва най-често при системите с противотежест
(виж раздел 3.4). Задължително е при тези системи ролката да бъде окачена на
3 опорни точки с примка за разпределяне на натоварването.
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6.2 Жива ролка
Тази техника може да се включи в употреба много бързо и се използва

често за малки отклонения. Отклоняващият спасител трябва да виси на
надеждно закрепване и системата му да е така организирана, че да го изнесе в
страни от пътя на носилката когато тя премине препятствието и
отклонителната ролка се премахне.
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6.3 Регулируемо отклонение
6.3.1 Малки отклонения

Там, където ролката отклонява въжето под ъгъл не по-голям от 15 градуса,
една опорна точка е достатъчна за нейното закрепване. Използва се 7mm.
въже с фиксиращ възел при карабинера на ролката. Когато носилката стигне до
отклонението, спасител освобождава фиксиращия възел и отпуска прусика
през протриващия възел докато отклонението се освободи изцяло от
натоварване, след което сваля ролката.

6.3.2
Значителни отклонения
На отклонителната система, показана

отдолу, натоварването на отклонението е
равно на теглото на носилката плюс силите на
триене от всички други отклонения на
носилката по-надолу в отвеса. Това налага

закрепването
на ролката
да бъде на
3 опори с
примка за
разпределяне
на натоварването и да се използва 9mm.
въже и протриващ възел или десондьор за
позициониране на ролката. Това са
принципните изисквания за всяко отклонение
под ъгъл по-голям от 15 градуса.

Малки отклонения

Стреме

Фиксиран
Протриващ

Карабинер за по
голяма сигурност
на фиксиране на
протриващия
възел
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6.4 Насрещна ролка

* Носилката се извлича до горния край на овеса и спира точно под ролката.
* Отпуска се въжето на насрещната ролка през десондьора и същевременно

се обира теглещото въже.
* Носилката се придвижва  на страни в посока на спасителния екип.

Внимание!  Тази система натоварва извънредно много ролките (600 - 690
kgf.). Избраните ролки трябва да са в състояние да понесат такова
натоварване. Леките ролки с бронзови лагери са предназначени за натоварване
до 270 kgf, следователно е съвсем ясно защо трябва да се използват ролки
със съчмени лагери и много по-голяма издържливост. За други системи  или
при извличане по тролей ефективното натоварване може да се намали на
половина.

VII. ТРОЛЕИ
7.1 Елементи

Всеки от двата края на тролея трябва да може да се отпусне в натоварено
състояние. За целта се използва десондьор или протриващ възел. И в двата
случая закрепванията трябва да са на примка за разпределяне на тежестта
върху три опори. В случая на протриващ възел той се застопорява с фиксиращ

Отклоняваща ролка

Полиспаст

Фиксиран десандьор
(за отпускане при
преминаване на ръба)
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възел, като на примката му  се прави възел с карабинер за осигуровка.

7.2 Натягане на носещото въже

При автоблокиращ десондьор:

След поставянето
на десондьора въжето
се натяга с помощта
на блок, след което се
фиксира с примка
около десондьора (да
се внимава да не се
получи отпускане).

При протриващ възел:

При протриващия възел въжето
се натяга по същия начин, както
при десондьора (с помощта на
блок). По-трудно е да се фиксира
възела, без да се  получи
отпускане.

Фиксиран десандьорФиксиран
протроващ възел

Закачен за примка за
разпределение на товара
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7.3 Хоризонтален тролей

Закачена директно на носещото въже, носилката се управлява чрез
възвратно въже, закачено за задната дръжка. В системата за теглене влиза и
7mm. въженце,  ограничаващо разстоянието между ролките.

Когато носилката пристигне в зона B, десондьора на носещото въже се
разфиксира и отпуска плавно докато носилката легне на пода.

7.4 Наклонен тролей

Установката е същата, както за
извличане с придружител или
спускане със спирач. Тегленето става
или с полиспаст, или с противотежест.
При необходимост може да се
изтегли и придружаващ носилката
спасител, но на отделна ролка и върху
отделно носещо въже, закачен за
носилката.

Фиксиран протроващ възел
Примка за разпределение на
товара Полиспаст

Система за отпускане
на тролея

Система за натягане
на тролея

Помощно въже за контрол
разстоянието между ролките

Система за
отпускане и натягане

Окачване на
носилката

Носещото въже да е
закачено на една опора
Примка за
разпределение на
товара



30

VIII.  ХОРИЗОНТАЛЕН ТРАНСПОРТ

8.1.  Организация
Пещери, в които не се налага да се носи носилката на ръка, се срещат

наистина рядко. Описаните тук техники изискват висока степен на координация
в целия отбор. Дори когато носилката има само 6 дръжки, идеалният отбор за
пренасянето й би трябвало да се състои от поне 10 души.

При благоприятни условия за носене водачът на групата хваща една от
предните дръжки и се убеждава лично, че никой от групата не си е закачил
екипировката по начин, при който  може да нарани пострадалия. Той би
трябвало също да предупреди носачите, ако носилката се изкривява или се
носи в неудобно за пострадалия положение.

Водачът следи още за правилната посока на движение в съответствие с
информацията, получена от “разузнавача на пътя”, който се движи на няколко
метра пред носилката.

В по-тесните пасажи водачът оставя носилката, за да позволи на излизащите
спасители да преминат и да изнесат демонтираната екипировка от преминатите
вече места, която може да потрябва в по-горните участъци на пещерата.

Разузнавач на пътя:  Той върви преди носилката, преценява трудностите,
направлява носещите носилката и поставя бързо осигурително въже на
необходимите места. Той трябва да носи едно 10-метрово въже, блок, 2
примки от лента, 4-5 клина и карабинери.

Команди:  Те са заимствани от планинското спасяване и адаптирани за
употреба в пещерното спасяване. Преди да се вдигне носилката, водачът на
групата извиква високо:

   - “Готови за вдигане?”  Ако никой не отговори се смята, че всичко е на ред
и групата е готова. Тогава следва командата

   - “Вдигай.”
Ако някой от групата отговори, че има проблем след командата за

готовност, останалите изчакват да се отстрани проблема, след което се дава
нова команда  “Готови за вдигане?”.

8.2.  Тесняци
Въжето и полиспаста могат да окажат неоценима помощ във възходящи, а

не рядко и в хоризонтални тесняци. Препоръчва се спасител да придружава
носилката, движейки се пред или зад нея.
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8.3.
Меандри
Първата стъпка е да се намери подходящ маршрут и той ще определи

използваната техника.

На Фигура 2 спасителите си подават щафетно носилката. Тези, които останат
отзад се придвижват напред, минававайки под носилката (на камина или по
дъното), за да не бутнат камъни върху пострадалия. Където меандъра
позволява, спасителите могат да се подредят така, че носилката да се движи
по постоянен наклон. Така могат да се избегнат прагове и други препятствия.

Завоите под прав или остър ъгъл могат да се преодолеят само с изправяне
на носилката във вертикално положение.
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На Фигури 1 и 3 спасителите закачат носилката за сбруите си. Това
позволява ако е необходимо носилката да се изнесе вертикално, както и
теглото й да се разпредели равномерно.

Забележка:  Преди навлизането в пасажи със сложен профил, полезна
практика е да се изпратят един - двама разузнавачи, за да намерят най-добрия
път. В противен случай има риск да се избере неподходящ път, което да коства
загубата на много повече време.

8.4.  Широки галерии

Колкото повече място за маневриране има, толкова по-важна е големината
на групата и ефективното й взаимодействие. При равен под 7 е идеалния брой
спасители, заедно с “разузнавача на пътя”. Те могат често да спират за смяна
на носещата ръка, оставяйки носилката на земята.

По-долу е илюстрирана друга техника - предаване на носилката с ротация,
подходяща за преминаване на блокажи или друг неравен терен (избягват се
евентуални сътресения за пострадалия). Хоризонталния терен предразполага
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групата да изпадне в полжение на
прекалено бързане. Очевидно
трябва да се действа спокойно, като
се даде възможност на спасителите
да се придвижват нормално при
ротацията.

Пример за  ротация при минимален
по численост екип:

8.5.
Водни препятствия
Преодоляването на дълбоки води може да стане по три начина: чрез лодка,

с фиксирани парапети или с тролей.
За транспортиране с лодка носилката трябва да е привързана върху сигурна

лодка, а спасителите да я следват с плуване. Неопреновите костюми са най-
подходящи за целта.

За пренасяне по фиксиран парапет носилката се закача с прусеци за трима
спасители, които са закачени към парапета. Нужни са допълнителни хора
(снабдени с прусеци) за преминаване на междинните закрепвания или други
препятствия.

Способът тролей бе описан в глава VII.

Използване на надуваема лодка за транспорт на пострадалия
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