
v rámci 

Projektu mezinárodní spolupráce 

DOBROVOLNÍ HASIČI – HISTORIE A BUDOUCNOST 

  
 
 
 

Pořádá:  SDH RATAJE  

Místo konání:  Kulturní dům v Těšeticích 49.5931086°N, 17.1312633°E 

Datum konání:  24. 1. 2015  

Začátek:  

Kategorie: 

příjezd a registrace družstev od 9:30, zahájení 10:00  

mladší (dle směrnice hry Plamen) 
starší (dle směrnice hry Plamen) 
dorost (15-18-pouze jednotlivci) 

Soutěžící: 
 
 

pěti členná družstva   
jednotlivci (maximálně dva v každé kategorii) 

S sebou: Všichni soutěžící musejí mít sálovou obuv!  
(bez ní nebudou moci soutěžit)  
Jednotné oblečení celého družstva,  

helmu pro každého závodníka  

(z důvodu bezpečnosti). 

  

Potvrzení účasti SDH s počtem družstev a se jmény jednotlivců, prosím zašlete 
na email: hanamaslanova@seznam.cz nejpozději do 19. 1. 2015. 

 
 

SDH RATAJE POŘÁDÁ 
POHÁROVOU SOUTĚŽ V UZLOVÁNÍ  

DRUŽSTEV A JEDNOTLIVCŮ MLADÝCH HASIČŮ 



Pravidla pohárové soutěže v uzlování ˶Ratajsky sokeʺ: 
 

SDH Rataje stanovuje pravidla pro soutěž v uzlování konanou v sále KD Těšetice. Pravidla jsou platná pro všechny 

závodníky a vedoucí, kteří se jí zúčastní. Za průběh celé soutěže odpovídá velitel soutěže, který rozhoduje: o průběhu 

soutěže, počtu kol, o pořadí startu závodníků, určuje rozhodčí a časoměřiče, řeší případné protesty. Protest lze podat 

ústně bezprostředně po dokončení pokusu. 

Materiální zabezpečení-dodá pořadatel:  uzlový stojan(dle pravidel CTIF), židle, hadice a proudnice C52, 
      lana na uzlování (horolezecká), čísla na rozlosování uzlů.  
Provedení, penalizace, hodnocení: 
 
Družstva: Každý člen pěti členného družstva si vylosuje jeden uzel a podle toho se připraví do své dráhy na start, 

který je umístěný 5 metrů od uzlového stojanu. Lana pro vázání uzlů visí volně přes uzlový stojan nebo přes opěradlo 

židle (nachystá rozhodčí před pokusem). Všichni členové družstva na pokyn startéra odstartují a běží uvázat svůj 

vylosovaný uzel. Po uvázání uzlu se vrací na start. Poslední členem družstva zastaví pomocí tlačítka časomíru. 

Maximální čas na provedení pokusu je 3 minuty, pak rozhodčí pokus ukončí. Každý nesprávně uvázaný uzel je 

penalizován 10 trestnými sekundami. Při předčasném vyběhnutí ze startu se každý člen družstva zatěžuje 5 trestnými 

sekundami (tj. maximálně 25 sekund za všechny). Družstvo má dva pokusy (v každém pokusu probíhá nové 

rozlosování uzlů), o výsledném umístění rozhoduje lepší pokus. 

Jednotlivci: Při uzlování jednotlivců závodník v libovolném pořadí uváže všechny uzly sám. Má dva pokusy, 

o celkovém umístění rozhoduje lepší pokus (při velkém počtu soutěžících může velitel soutěže počet pokusů snížit). 

Každý nesprávně uvázaný uzel je penalizován 10 trestnými sekundami. Při předčasném vyběhnutí ze startu je 

penalizace 5 trestných sekund. 

Uzly zařazené do soutěže: plochá spojka, lodní uzel, zkracovačka, tesařský uzel, úvaz na proudnici  
 
Uzly hodnocené jako správně uvázané musí splnit následující podmínky:  
Všechny uzly musí byt po uvázání funkční (dle směrnice hry Plamen) a navíc: 
zkracovačka:   musí po uvázaní zůstat ležet na židli; 
plochá spojka:   musí být uvázána tak, aby spojené lano zůstalo obtočeno kolem břevna stojanu; 
lodní uzel:   musí být uvázán na břevně stojanu  
tesařský uzel:   musí být uvázán na břevně stojanu; 
úvaz na proudnici: lano musí v každém okamžiku vázání uzlu zůstat viset přes břevno – lano nelze stáhnout  
   z břevna 

 

vedoucí mládeže Hana Kubičková 

V Ratajích dne 9.10.2014 


