
                                              

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZLÍN – PRŠTNÉ a LOUKY 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA SOUTĚŽ 

,,PRŠTLOUCKÁ UZLOVKA“       

Organizační zabezpečení  soutěže: 

Soutěž se uskuteční 20. Listopadu 2021 od 9:00 v sokolovně Prštné.      

Propozice:  

 Prezence soutěžících – od 8:00 do 8:45 hodin. 
 Nástup a porada vedoucích - v 8:50. hodin. 
 Startovné - družstvo 100 Kč, jednotlivec mladší, starší, dorost 50 Kč. Jednotlivci přípravky 20 Kč. 
 Hodnocení správně uvázaných uzlů dle směrnic hry Plamen a dodatky ULZK. 

Kategorie:    

 DRUŽSTVA:  Pětičlenná mladších, starších žáků a dorost.   
 JEDNOTLIVCI :  Přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost. Jednotlivec zahájí pokus stisknutím 

tlačítka časomíry. Po uvázání posledního uzlu pátý člen zastaví tlačítkem časomíru. 
 Přípravka bude soutěžit samostatně. Váže jen první uzel v pořadí (lodní uzel)

 
  Postup vázání uzlů družstva   - člen družstva si vylosuje jeden uzel, poté se přesune před 

vylosovaný uzel na startovní čáru. Po odstartování rozhodčím družstvo váže v daném pořadí 
člunkově všech pět uzlů -  lodní uzel, tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačka, úvaz na proudnici. 
Po uvázání uzlu úvaz na proudnici, člen u startovní čáry zastavením časomíry ukončí pokus 
družstva. 

 Ztrátové body:  
15 trestných bodů za špatně uvázaný uzel. 10 trestných bodů za předčasné vyběhnutí každého 
závodníka v družstvu.(jeden trestný bod = 1. sekunda připočtena k času soutěžícího nebo družstva.) 

 Ceny za umístnění: 
 Družstva  - ve třech kategoriích první, druhé a třetí, místo pohár a medaile. 
 Jednotlivci  -  kategorie přípravky, mladší, starší žáci a dorostu, první až třetí místo medaile, čtvrté 

až dvacáté místo, medaile za účast na soutěži. Jednotlivci přípravky po nahlášení do termínu, od 
čtvrtého místa dostanou pamětní medaili 

 Přihlášení družstva: Nejpozději do 17. 11. 2021. do SMS zprávy na číslo 732 382 040, 603 152 949. 
(Do SMS napiš jen - SDH a počet i kategorii družstev, včetně jednotlivců i přípravky.)  


