Zimní pohár v uzlování
23. ročník soutěže v uzlování a testech DOROSTU
Pořadatel:
Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy
Místo konání:
ZŠ Veronské náměstí 391/20 Praha 15 Horní Měcholupy
Datum konání:
24. 2. 2018
Velitel soutěže:

Lukáš Horský

Hlavní rozhodčí:

Zloch Jiří, Svoboda Vítězslav
Od 12:00 do 12:30 hod.

Prezence:

– neomezený počet jednotlivců
– neomezený počet 5 - ti členných hlídek /mohou být i smíšené/.

Účast:

Každý účastník v kategorii dorostu, může startovat jak za družstvo, tak za
jednotlivce.
V případě vývojové poruchy /dyslexie/ budou účastníkovi na základě
předložení potvrzení od lékaře přiděleni dva nezávislí rozhodčí na předčítání
textu. – neomezený počet jednotlivců

MTZ uzlování
Každá hlídka a jednotlivec budou uzlovat vlastními uzlovačkami / čtyři spletená lana - může být i
horolezecké o průměru od 5 mm do cca 11 mm. Délka uzlovačky na záchranný uzel je ponechána dle
potřeby závodníka.
Nejmenší povolená délka je 1,8 m a průměr od 5 mm do cca 11 mm.
Účastníci musí být ustrojeni v oblečení se stávajícím z kalhot překrývajících zcela stehna a lýtka a blůzy
nebo trika možno s krátkým rukávem (ne zcela bez rukávů), případně tomu odpovídající sportovní
kombinéze. Musí být zhotoven z látky, která je neprůsvitná.
Nutno mít vlastní přezůvky!!!!!!!
Pořadatel dodá: uzlový stojan /zmenšená verze stojanu dle pravidel CTIF/ testové otázky
Všichni účastníci soutěže jsou povinni se při prezenci prokázat legitimací člena SDH.

Propozice pro uzlování:
UZLOVÁ ŠTAFETA: v 5 - ti členné hlídce si každý vylosuje jeden uzel, ten si pomocí samolepky vylepí na
viditelné místo horního dílu oblečení. Tento uzel bude soutěžící povinen uvázat a nebude si smět do
podnětu rozhodčího samolepku z oblečení sundat. Členové hlídky váží vylosované uzly postupně po sobě.
Losování uzlů se provede před každým pokusem hlídky. Každá hlídka má dva pokusy, počítá se lepší čas.
JEDNOTLIVEC: Jednotlivci po ukončení štafety váží na čas všech pět uzlů. Mají dva pokusy a lepší čas se
počítá.

TESTOVÉ OTÁZKY: Budou probíhat elektronickou formou pomocí hlasovacího zařízení.
Druhy uzlů:
LODNÍ - váže se přímo na stojanu
TESAŘSKÝ - váže se přímo na stojanu, může se točit /musí být dvě celé otočky konce lana/
PLOCHÁ SPOJKA – váže se přímo na stojanu, musí být znát kresba
ZKRACOVAČKA – váže se v ruce či na zemi a odkládá se libovolně, hodnotí se funkčnost a kresba uzlu
ZÁCHRANNÝ UZEL – váže se na sobě, vzadu je 2x překřížen a vpředu musí být znát kresba na ploché
spojce. Uzel nemusí být utažen těsně na tělo.

Příprava a provedení
Každý člen hlídky si vylosuje jeden uzel a podle toho si připraví uzlovačku. Veškeré uzlovačky jsou volně
přehozené na uzlovém stojanu s oběma konci stejně dlouhými volně směřujícími k zemi. Konce žádné z
uzlovaček se nesmí dotýkat země. Provaz na záchranný uzel lze libovolně připravit na stojan. U kategorie
jednotlivců si soutěžící připraví všech pět uzlovaček.
Čas na přípravu je 30 sekund. Čas na provedení pokusu je 120 sekund, pak rozhodčí ukončí pokus a
neuvázané uzle se počítají za chybné. Za každé předčasné vyběhnutí člena se zatěžuje hlídka 5 trestnými
sekundami / tj. 20 sekund za všechny/
Provedení pokusu: před startovní čáru 2m od stojanu se seřadí hlídka dle vylosovaných uzlů. Na pokyn
rozhodčího první člen vyběhne, uváže uzel a vrací se za startovní čáru, pak teprve vybíhá další člen. Po
uvázání posledního uzlu poslední člen odstoupí zpět za startovní čáru a teprve pak se zastaví čas.
Záchranný uzel nelze za startovní čárou upravovat či s ním manipulovat, jinak bude posuzován jako
chybně uvázaný. Za každý chybně uvázaný uzel se hlídce připočítává 10 trestných sekund. Za neuvázaný
uzel /bez pokusu ho uvázat/ se hlídka diskvalifikuje.
Jednotlivec stojící před startovní čárou 2m od stojanu na pokyn rozhodčího vystartuje ke stojanu a váže
uzle v libovolném pořadí. Po uvázání posledního uzlu odstoupí zpět za startovní čáru, pak se teprve
zastaví čas. Za každý chybně uvázaný uzel si přičítá 10 trestných sekund, za neuvázaný uzel (bez pokusu
ho uvázat) je závodník diskvalifikován.

Propozice DOROSTU
Před začátkem soutěže v uzlování napíší testové otázky jednotlivci poté družstva.
Každý soutěžící obdrží 15 testových otázek, které na určeném místě za pomoci hlasovacího zařízení
zodpoví.
Domluva s jiným soutěžícím či přihlížejícím není dovolena a znamená nesplnění soutěže, tj. 15 chybně
zodpovězených otázek.

Hodnocení a protesty
Pořadí jednotlivců v kategorii dorostu se sestavuje podle nejnižšího počtu chybně zodpovězených otázek,
při shodě rozhoduje o pořadí dosažený čas v uzlování.
Pořadí družstev v kategorii dorostu se sestavuje podle nejnižšího počtu chybně zodpovězených otázek
v družstvu, při shodě rozhoduje o pořadí dosažený čas v uzlování.
Protest může podat vedoucí družstva písemně po ukončení pokusu veliteli soutěže, vedoucí má právo
vidět chyby v testových otázkách. Velitel soutěže definitivně o protestu rozhodne. Proti jeho rozhodnutí
není odvolání.
Projednáno a schváleno ORM MSH hl. m. Prahy dne 6. 12. 2017

