UZLOVACÍ SOUTĚŽ - UZLOVKA
okresu TRUTNOV (platné od 22.11.2014)
Soutěž je součástí poháru OORM - jako povinná část.
V kategorii družstva mladší, starší, jednotlivci dorostenky, dorostenci a vedoucí.
Kategorie Dorostu je početně neomezena. Dorost netvoří družstvo, soutěží každý sám za sebe.
Soutěž proběhne ve dvou kolech.
První kolo – kolo základní
Proběhne v kolektivu MH.
V prvním kole si kolektiv určí dva nejlepší v kategorii, ve které chce Uzlovku absolvovat.
Kategorie dodržujeme dle ročníkového zařazení daného ročníku hry Plamen.
Jakým způsobem výběr dvou nejlepších proběhne je na vedoucím kolektivu. Doporučujeme formu
soutěže.
Doporučujeme také určit si i náhradníka (pro případ nemoci).
Jména závodníků postupujících do okresního kola oznámí vedoucí formou návratky e-mailem na
OSH Trutnov. Přihlášku naleznete na stránkách OSH. Bude zaslána společně s OZ Uzlovky na emaily vedoucích jednotlivých kolektivů.
Na pozdě došlé návratky nebude brán zřetel!!!
Druhé kolo - kolo okresní
Proběhne jako soutěž pořádaná OORM okresu Trutnov, do kterého postoupí dva nejlepší zástupci
v kategorii mladších a starších z kolektivu mládeže jednoho SDH.
Pravidla Uzlovky:
Každý účastník má dva pokusy.Do celkových výsledků se počítá ten lepší výsledek. Horší se škrtá.
Tak získáme jméno nejlepšího z nejlepších v uzlování v okrese Trutnov.
Pro hodnocení do Poháru rady se sčítají lepší časy dvou soutěžících v dané kategorii z jednoho
SDH.
Do poháru OORM bodově ohodnocujeme prvních dvacet družstev (první získají 20 bodů, druzí 19
bodů……. dvacátí 1bod, dvacátíprvní 0 bodů, stejně jako další v pořadí).
Průběh soutěže:
Na stole leží hadice C s proudnicí C s uzávěrem, stopky (spínač časomíry), 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 (bylo názorně předvedeno na školení vedoucích).
- Závodník stojí 1m od stolu. Lana chystá rozhodčí. Závodník si pouze řekne, kam chce umístit
stopky (časomíru), které si může před pokusem vyzkoušet.
- 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 uzlu.
Lodní – vážeme na hadici jedním koncem lana.
Plochá spojka – vážeme oběma konci provazu na hadici. Pokud bude vázáno jedním koncem, není
hodnoceno jako špatné provedení.
Tesařský - vážeme jedním koncem provazu, přičemž konec druhý je přidělán ke stolu. Je funkční,
pokud jsou na něm alespoň tři celé otočky. 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.

