SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Traplice
pořádá

která proběhne v sobotu 9. února 2019
v tělocvičně ZŠ Traplice
Časový harmonogram
Příjezd:
Prezence:
Zahájení:
Ukončení:

do 8:30
8:30–9:00
9:00
cca ve 14 hod.
(dle počtu účastníků)

Kategorie
Jednotlivci (startovné 30 Kč): mladší, starší, dorost
Družstva (startovné 70 Kč): mladší, starší
Věkové vymezení kategorií
2001–2003
2004–2007 2008–2011+
dorost
starší
mladší

Soutěž je zařazena do Uzlovací ligy Zlínského kraje
(viz. http://ulzk.procomputer.cz/).

Kontakt, přihlašování
Bc. Jiří Požár: tel. 777 214 997, email projektypozar@centrum.cz
Přihlášky můžete zasílat již nyní na výše uvedený kontakt.
Další podrobnosti/aktualizace očekávejte začátkem ledna 2019 prostřednictvím webu OSH Uherské Hradiště
(https://www.osh-uh.net/) a Uzlovací ligy Zlínského kraje (http://ulzk.procomputer.cz/).

Těšíme se na Vaši účast!

Pravidla
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Soutěží se ve vázání pěti uzlů: lodní + tesařský (oba na hrazdě), plochá spojka, zkracovačka, úvaz na proudnici (na
zemi). Uzly se vážou v uvedeném pořadí, dle směrnice Hry Plamen.
Lana: Úvaz na proudnici – nekonečné lano v sáčku, ostatní lana délky 2 m. Lano pro vázání tesařského uzlu bude
jedním koncem uvázáno k hrazdě.
Soutěžící sám sepne stopky a potom váže uzly v uvedeném pořadí. Před zahájením pokusu se nesmí dotýkat
provazu a ruce musí být ve vzduchu (nesmí se dotýkat stolu ani jiného nářadí). Po uvázání posledního uzlu
(úvazu na proudnici) opět stiskne stopky.
Soutěž bude probíhat ve čtyřech soutěžních drahách.
Soutěží se v kategorii jednotlivců a v kategorii družstev.
Jednotlivci: Soutěžící plní všech 5 po sobě jdoucích uzlů.
Po splnění si sám vypíná časomíru.
Družstva: K pokusu nastupuje 5členné družstvo. Závodníci
vybíhají postupně a vážou uzle podle daného pořadí.
Poslední soutěžící vypíná časomíru.
Provazy k pokusům chystá rozhodčí.
U všech pokusů je měřen čas elektronicky.
Soutěžní stůl (dráha)
Půjčování závodníků: povolen 1 závodník z cizího družstva
Vedoucí kolektivu předloží při prezenci průkazy
zúčastněných členů kolektivu MH.

Hodnocení
•
•
•
•
•

Hodnocen je čas naměřený elektronickou časomírou.
Za nesprávně uvázaný uzel se přiděluje 15 trestných sekund.
Předčasné vyběhnutí (dotek provazu apod.) – 10 trestných sekund.
Každý soutěžící jednotlivec má k dispozici dva soutěžní pokusy,
družstvo má k dispozici jeden pokus.
Soutěž je zařazena do Uzlovací ligy Zlínského kraje (viz.
http://ulzk.procomputer.cz/).
Hrazda pro vázání uzlů (příklad)

