VELKÁ UZLOVACÍ SOUTĚŽ OKRESU TRUTNOV 2018
Soutěž, která proběhne ve dvou kolech v kategorii mladší, starší, dorost a vedoucí.
1) První kolo bude vždy v kolektivu MH.
V prvním kole si kolektiv určí dva nejlepší v kategorii, ve které chce Uzlovku absolvovat. Jakým způsobem, to
je na vedoucím kolektivu. Doporučujeme formu soutěže!!!
Doporučujeme určit si i náhradníka, to pro případ nemoci.
Jména závodníků postupujících do okresního kola oznámí vedoucí do 3. dubna 2018 přihláškou na OSH
Trutnov. Ta bude 14 dní před soutěží zveřejněna na stránkách www.oshtu.cz v sekci Aktuality.
Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel!!!
2) Druhé kolo proběhne jako soutěž pořádaná OORM okresu Trutnov, do kterého postoupí dva nejlepší
zástupci v každé kategorii.

7.dubna 2018 v Radvancích u Trutnova

!!!!!!Pozor nová tělocvična Penzion Radvanice!!!!!!

Prezence 8.15 – 8.45 hod
Začátek: 9 hod
Možnost zakoupení jednoduchého občerstvení - párek v rohlíku, hranolky, pití, káva………pizza…
NUTNÉ PŘEZUVKY DO SÁLU!!!!!
PRAVIDLA UZLOVKY OKRESU TRUTNOV:
Dva pokusy pro každého účastníka.
Do celkových výsledků se počítá ten lepší výsledek. Horší se škrtá. Tak získáme jméno nejlepšího z nejlepších
v uzlování v okrese Trutnov.
Uzlovky se mohou zúčastnit i ty kolektivy, které nejsou přihlášeny do poháru OORM okresu Trutnov.
Potom se ale umístění jejich závodníků neškrtá. Např. závodníci kolektivu XY nejsou přihlášeni do poháru a po
součtu dvou lepších časů se umístí kolektiv na pátém místě, pak bodové hodnocení s počtem bodů pět není
nikomu uděleno, je přeskočeno a jsou uděleny další body kolektivu přihlášenému do poháru, rovnající se pořadí
kolektivu.
Zúčastňují se dva z kolektivu – součet jejich lepších časů je použit do výsledků pro pohár OORM okresu
Trutnov. Není-li dosaženo dvou časů (to se stane, nemá-li jeden ze závodníků alespoň jeden pokus platný), pak
je dvojice odsunuta na poslední příčku. Do poháru se tedy započítává počet bodů posledního.
PRŮBĚH SOUTĚŽE:
Na stole leží hadice C s proudnicí C s uzávěrem, stopky nebo časomíra, záchranné lano v sáčku u proudnice a
čtyři lana 2m dlouhá (spirálově spletená, nebo lana záchranná (horolezecká).
První přes hadici a stůl, druhé přes hadici a stůl s jedním koncem upevněným, třetí přes hadici a stůl, čtvrté
s jedním koncem přidělaným ke stolu (přilepeným izolepou), páté přes hadici s proudnicí a stůl (viz
fotografie, sáček vzadu za stolem).
- Závodník stojí 1m od stolu. Lana chystá rozhodčí. Stopky nebo časomíra je umístěna pevně uprostřed stolu.
- Závodník přistupuje ke stolu, mačká stopky (časomíru) a váže uzle v daném pořadí. Pakliže dováže poslední
uzel, opět mačká stopky (časomíru). Odstupuje od stolu. Jsou-li všechny uzle správně uvázány, pak je znám
výsledný čas závodníka. Je-li jeden uzel nesprávně uvázán, pak je pokus neplatný. Po skončení pokusu jsou
všechny uzle umístěny na desce stolu.
Správnost uzlu posuzuje rozhodčí jen pohledem. Není-li toto dostačující, pak vyzve samotného závodníka, aby
mu dokázal (zatažením za konce lana) správnost uzlu.
Pořadí vázání uzlů:
Zkracovačka – jakýmkoliv způsobem, potřebuje-li závodník umístit lano při práci na zem, může tak učinit, ale
výsledný uvázaný uzel musí ležet na stole. Není-li na pohled zkracovačka funkční, pak závodník při hodnocení
za uzel zatáhne. Tak se potvrdí funkčnost.
Lodní – vážeme na hadici jedním koncem lana, druhý konec upevněn na protilehlé straně stolu
Plochá spojka – vážeme oběma konci provazu na hadici.
Tesařský - vážeme jedním koncem provazu, přičemž konec druhý je přidělán ke stolu. Je funkční, pokud jsou
na něm alespoň tři celé otočky a smyčkou musí procházet upevněný konec. Soutěžící musí konec lana
provléci smyčkou alespoň čtyřikrát, protože první provlečení je hodnoceno jako ½ otáčky
Úvaz na proudnici - posuzujeme i správnost použití tohoto uzlu, tedy lano v sáčku u hubice proudnice.

