
 

  

Sbor dobrovolných hasičů Žlutava 

si Vás dovoluje pozvat na soutěž 

  

 

Žlutavská uzlovačka 
která se koná 19. 2. 2017 v sále žlutavské sokolovny  

  

 Organizační připomínky k soutěži:   

Kategorie: -družstva pětičlenná mladších a starších žáků,   

                 -jednotlivci přípravka, mladší, starší, vedoucí MH  

Rok narození   

Mladší žáci:   2006,2007, 2008, 2009,2010 

Starší žáci:  2002,2003,2004, 2005, 

Samostatná kategorie: Vedoucí 

 

Uzlová štafeta: Lodní smyčka, tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačka,            

úvaz na proudnici  

Propozice:  

 Prezence: 8:00 – 8:55   

 Nástup a porada vedoucích: 9:00   

 Startovné: 70 Kč/družstvo, 30 Kč/jednotlivci   

 Soutěž proběhne dle směrnice HRY PLAMEN s úpravami viz. pravidla na 

druhé straně  

  

Zájemci, hlaste se nejpozději do 14. 2. 2017 na e-mail adresu: 

p.samsa@volny.cz nebo tel. +420605173560.  

  

Občerstvení zajištěno  



 

Sportu zdar a tomu požárnímu zvlášť!!!  

Pravidla uzlovací soutěže:  

Uložení provazů   

- lodní uzel: váže se na libovolné části hrazdy volně loženým lanem

         - tesařský uzel: na libovolné části hrazdy, jedním koncem lana - druhý 

                          připevněn k hrazdě  

- plochá spojka: volně loženým lanem přes stůl  

- zkracovačka: volně loženým lanem přes stůl  

Úvaz na proudnici   

• proudnice položena střelkou ke startovací čáře   

• smyčka na ústí proudnice musí být uvázána pouze na kuželové 

části 

• smyčka na hadici musí být uvázána do 5 cm od spoje hadice         

a proudnice   

 
  

-   

  

MLADŠÍ ŽÁCI, STARŠÍ ŽÁCI, 

VEDOUCÍ: - soutěžící vážou všech  

5 uzlů  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lana nachystána pořadatelem dle uzlovací soutěže 2017: 

    

 

 

 

 

 

 

 

Měření času  

Jednotlivci: 

Každý pokus zahájí sám závodník stiskem tlačítka, kterým sepne časomíru.  

Po uvázání všech uzlů pokus ukončí opět stiskem tlačítka.  

Družstva:  

• čas se bude měřit stopkami (3 časoměřiči pro dráhu) 

• digitální časomíra (pouze orientační, hlavně pro diváky)  

 Ztrátové body   

• 15 trestných sekund za špatně uvázaný uzel   

• 10 trestných sekund za předčasné vyběhnutí  

Ceny za umístění:  

Týmy (starší i mladší)   

1. Místo – pohár  

2. Místo – pohár  

3. Místo – pohár   

Jednotlivci uzlování (starší a mladší)   

1. Místo – medaile  

2. Místo - medaile 

3. Místo - medaile 

  


