PROPOZICE – Kostelecká uzlovka

Datum: 21.3.2020
Kde: Sokolovna Červený Kostelec (50.4795533N, 16.0927236E)
Prezence: 7:45 - 8:30 hodin, zahájení soutěže v 8:45 hodin
Všechny informace: http://kosteleckauzlovka.wz.cz/
Přihlášky:
Prosíme o vyplnění online přihlášky, pro náš lepší přehled o počtu účastníků. Změny po zaslání
přihlášky i na místě u prezence budou možné.
•
•

odkaz naleznete v sekci PŘIHLÁŠKA
přehled o přijatých přihláškách viz. sekce startovní listiny

Startovné:
•
•

10 Kč za jednotlivce
50 Kč za soutěžní družstvo

Doprava: vlastní
Stravování: možnost zakoupení občerstvení na místě
Soutěžní kategorie: mladší, starší a dorost + speciál i pro vedoucí
Ocenění:
•

Družstva - oceněna budou všechna družstva

•

Dvojice - oceněny budou první 3 dvojice v každé kategorii

•

Jednotlivci - oceněno bude prvních 10 soutěžících v každé kategorii

•

Speciál - medailí bude oceněno 1.-3. místo

Podmínky: Každý účastník (včetně doprovodu) je povinen se před vstupem do sálu přezout (na
místě je zajištěna šatna)!
PROPOZICE SOUTĚŽE:
Soutěží jednotlivci dle věkového rozdělení Plamen a dorost (bude kontrolováno při prezenci).
Každý soutěžící má dva pokusy, horší čas se škrtá.
Dotazy na adresu: mladihasicick@gmail.com

PRAVIDLA KOSTELECKÉ UZLOVKY
POPIS DISCIPLINY:
Na stole leží hadice C s proudnicí C s uzávěrem, stopky, 4x lano 2m dlouhé a 1x lano 3m dlouhé.
Lana - tři přes hadici a čtvrté přes hadici s jedním koncem přilepeným izolepou vzadu ke stolu,
páté přes proudnici s jedním koncem přilepeným izolepou vzadu ke stolu.
PROVEDENÍ DISCIPLÍN:
Štafeta družstev:
- družstva jsou tvořena pěti členy, kteří nejsou registrováni v jiných přihlášených družstvech
- závodníci stojí 2 metry od stolu, lana si žádným způsobem nechystají (ty připravuje rozhodčí
všem závodníkům stejným způsobem)
- každý závodník váže jeden uzel (každé družstvo si samo volí rozestavení jednotlivých členů, tzn.
že si sami určí, který uzel budou vázat)
- disciplína je prováděna štafetovým způsobem, v pořadí vázání uzlů viz. níže
- čas stopuje rozhodčí, nebo osoba jím pověřená
- čas se začíná stopovat vyběhnutím prvního závodníka a disciplína se považuje za ukončenou
proběhnutím posledního závodníka cílovou čárou
- na vyzvání rozhodčího je závodník povinen ukázat funkčnost svého uzlu
- tato disciplína se koná ve všech třech věkových kategoriích dle směrnic hry Plamen, které se
vyhodnocují odděleně
- tato disciplína je prováděna jednokolově (v druhém kole budou družstva rozdělena dle pravidel
na 2+2+1 viz. níže

2+2+1
•

každé družstvo z prvního pokusu může být rozděleno na dvě dvojice a jednoho
jednotlivce

•
•

jednotlivec - váže všech 5 uzlů dle pravidel soutěže jednotlivců
jednotlivec má jeden pokus, který bude započítán do soutěže jednotlivců a s nimi bude
také vyhodnocen

•
•

dvojice - z každého družstva budou vytvořeny dvě dvojice
každý z dvojice bude vázat všech pět uzlů stejně jako jednotlivci s výjimkou toho, že
bude jejich pokus stopován stopkami (rozhodčí nebo osoba jím pověřená)
každý z dvojice má jeden pokus a jejich časy se sčítají
tato disciplína bude hodnocena samostatně

•
•

Soutěž jednotlivců:
- soutěže jednotlivců se smí zúčastnit maximálně 4 členové SDH, v případě, že máte 5 členů je
nutné přihlásit je do družstva
- závodník si umístí jednotné stopky dodané pořadatelem libovolně na stůl
- závodník přistupuje ke stolu, zmáčknutím sepne stopky a váže všech pět uzlů v daném pořadí,
po uvázání posledního uzlu zmáčknutím zastaví stopky a odstupuje od stolu
- na vyzvání rozhodčího je závodník povinen ukázat funkčnost uzlu
- tato disciplína je prováděna dvoukolově a do výsledků je započítáván lepší z obou pokusů
(výjimkou jsou jednotlivci soutěžící za družstva, ti mají pouze jeden pokus)
- jednotlivci s jedním pokusem budou hodnocení společně s jednotlivci z prvního kola
- tato disciplína se koná ve všech třech věkových kategoriích dle směrnic hry Plamen, které se
vyhodnocují odděleně
Speciál pro jednotlivce (doprovodná soutěž i pro vedoucí):
- závodník zdolává tuto disciplínu poslepu
- závodník začíná u stolu na místě vázání prvního uzlu a pokus započne dotknutím se lana
- závodník váže všech pět uzlů v daném pořadí. Po uvázání posledního uzlu odstoupí od stolu a
zvednutím ruky dává signál k ukončení pokusu
- čas stopuje rozhodčí, nebo osoba jím pověřená
- na vyzvání rozhodčího je závodník povinen ukázat funkčnost uzlu.
- tato disciplína je prováděna jednokolově
- po dosáhnutí časového limitu dvou minut je pokus ihned ukončen a považován za neplatný
- tato disciplína je pouze pro kategorie Starší a Dorost dle směrnic hry Plamen a pro vedoucí
kolektivů, kategorie se vyhodnocují společně
TÉTO DISCIPLÍNY SE SMÍ ZÚČASTNIT MAXIMÁLNĚ 2 SOUTĚŽÍCÍ (starší nebo dorostenec)
+ 1 VEDOUCÍ ZA KAŽDÉ SDH
HODNOCENÍ:
Jsou-li všechny uzly správně uvázány, je platný dosažený výsledný čas závodníka.
Je-li jeden uzel uvázán špatně, nebo leží-li zkracovačka či plochá spojka na zemi, pak je pokus
neplatný, výjimkou jsou štafety družstev, kdy je za každý zmíněný prohřešek připočteno 15
trestných vteřin k výslednému času.
Správnost uzlu posuzuje rozhodčí pouze pohledem. Není-li toto dostačující, pak vyzve
samotného závodníka, aby ho přesvědčil (např. zatažením za konce lana) o správnosti uvázání
uzlu. V soutěži družstev v případě předčasného vyběhnutí se přidává 5 trestných vteřin k
výslednému času za každého tímto činem provinilého.

POŘADÍ VÁZÁNÍ UZLŮ:
Zkracovačka - vážeme libovolně, ale výsledný uvázaný uzel musí ležet na stole.
Plochá spojka - vážeme libovolně, ale výsledný uvázaný uzel musí ležet na stole.
Lodní - vážeme na hadici oběma, nebo jedním koncem lana.
Tesařský - vážeme na hadici jedním koncem lana, přičemž konec druhý je přidělán vzadu ke
stolu. Je funkční, pokud jsou na něm alespoň dvě celé otočky. Soutěžící musí konec lana provléci
smyčkou alespoň třikrát, protože první provlečení je hodnoceno jako ½ otáčky.
Úvaz na proudnici - oka vytvořená na laně kolem spojení hadice a proudnice jsou těsně za oběma
půlspojkami. U hadice se počítá jako správná vzdálenost max. po konec pevné části půlspojky,
zasunuté do hadice (není vidět, lze pouze zjistit hmatem), u proudnice se počítá jako správná
vzdálenost umístění mezi půlspojkou a uzávěrem proudnice, na konci proudnice je kolem hubice
stočena smyčka, která se váže pro udržení svislé polohy proudnice při jejím vytahování lanem.
Nezáleží na tom, na kterou stranu je smyčka otočena. Přivázaný konec lana musí být u hubice
proudnice. Dle obrázku v propozicích Plamen musí být na půlspojkách liščí uzel!

Příloha: Pro lepší orientaci přikládáme fiktivní přihlášku jako příklad přihlášky, která bude u
prezence k přihlášení a rozdělení družstev.

Akci podpořili:

