
 
 
 

Okresní sdružení hasičů Praha – západ 
Okresní odborná rada mládeže 

a 
Sbor dobrovolných hasičů Stříbrná Lhota 

 
si dovolují Vás pozvat na 

 

II. Stříbrnolhotecké uzlování 
 

SOUTĚŽ KOLEKTIVŮ MH VE VÁZÁNÍ UZLŮ 

 
 

Organizační zabezpečení 
 

Den konání: 02. 02. 2020 

Místo konání: Stříbrná Lhota, hasičská zbrojnice 

Prezence: 9:00 – 9:30 

Nástup: 9:45 

Zahájení soutěže: 10:00 

Předpokládaný konec soutěže: 15:00 

 

Dopravu zajišťují vysílající SDH / není hrazena OSH Praha-západ. 

 

Štáb soutěže 

Náčelník štábu:  Josef Myslín 

Velitel soutěže:  Miroslav Rousek 

Hlavní rozhodčí:  Michal Zrno 

Rozhodčí:  Lenka Kaňková 

Časoměřiči:  Petr Líva, Jaroslav Čermák, Petr Jeřábek 

 Filip Jankovec, Václav Bláha ml., Adam Rubeš 

Zapisovatel a prezence:  Martin Jeřábek, Petra Uhlářová 

Zdravotník:  Kristýna Andrýsková 

 

 

 

  



 
Soutěžní disciplíny 

• jednotlivci v kategorii mladší (2 pokusy) 

• jednotlivci v kategorii starší (2 pokusy) 

 

Hodnocení 

• do celkového hodnocení se počítá čas rychlejšího pokusu 

• pořadí při shodném čase rozhoduje čas horšího pokusu 

• budou také hodnocena celá družstva, která budou mít alespoň tři závodníky v obou kategoriích 
– o pořadí rozhodne průměrné umístění zástupců družstva 

Podmínky účasti 

• kolektiv řádně zaregistrovaný na OSH Praha-západ 

• předložení členských průkazů MH s fotografií (stačí i z tiskárny) – bude kontrolováno při 
prezenci spolu se závodníky 

• sbor může přihlásit maximálně 4 závodníky 

• celkový počet soutěžících je vzhledem ke kapacitě sálu omezen na 32  

• závodník může startovat pouze v jednom družstvu 

• přihlášky zaslat na e-mail jerabekpetr@centrum.cz do 27. 1. 2020 

Výstroj 

Dle směrnice hry Plamen bez ochranné helmy 

Strava 

Párek, guláš, zákusek plus limonádu zajišťuje SDH Stříbrná Lhota. 

Protesty 

• při podání protestu bude vybírána kauce ve výši 200,- Kč 

• při uznaném protestu se kauce vrací 

• při neuznaném protestu propadá tato kauce ve prospěch pořadatele a bude na ni vyhotoven 
pokladní doklad 

Provedení disciplíny 

Soutěžící si připraví provazy dle pořadí (zleva: tesařský uzel, lodní uzel, úvaz na proudnici, 
zkracovačka, záchranný uzel) a nastoupí za startovní čáru (2 m od stojanu CTIF). Na pokyn 
startéra soutěžící vybíhá, provede uvázání uzlů v libovolném pořadí a vrací se zpět za startovní 
čáru. Čas se měří od signálu startéra až do proběhnutí soutěžícího za startovní čáru. Poté 
soutěžící vyčká za startovní čárou do doby zkontrolování správnosti provedení uzlů rozhodčím. 
  



 
Penalizace a neplatné pokusy 

• možnost pouze jednoho opakovaného startu, poté neplatný pokus 

• chybně uvázaný uzel – penalizace 30 sekund 

• pomoc i slovní jiným členem družstva či jiné osoby – penalizace 30 sekund 

• vynechání vázání uzlu (bez pokusu ho uvázat) znamená neplatný pokus 

• pro platnost pokusu musí být provedeny minimálně 3 uzly správně, jinak je neplatný pokus 

• při přípravě provazu se nesmí zkoušet uzly, toto porušení bude znamenat neplatný pokus 

• při neukončení pokusu do 2 minut je neplatný pokus 
 

Provedení jednotlivých uzlů 

 
Soutěží se dle směrnice hry Plamen, platnost od 01. 09. 2016 s těmito úpravami: 

• 3 ks spirálově spletených lan nebo záchranná (horolezecká) lana o průměru min. 6 mm, 2 m 
dlouhá 

• 1 ks spirálově spleteného lana nebo záchranného (horolezeckého) lana o průměru min. 6mm, 
dlouhé dle potřeby závodníka na záchranný uzel 

• 1 ks záchranného lana v sáčku k úvazu na proudnici 

• TESAŘSKÝ UZEL dle směrnice hry Plamen, disciplína útok CTIF, lano se nesmí před startem 
dotýkat země 

• LODNÍ SMYČKA dle směrnice hry Plamen, disciplína útok CTIF, lano se nesmí před startem 
dotýkat země 

• ÚVAZ NA PROUDNICI dle směrnice hry Plamen, disciplína útok CTIF 

• ZKRACOVAČKA dle směrnice hry Plamen, disciplína závod požární všestrannosti, lano může 
být umístěné na stojanu před vyobrazením uzlu libovolným způsobem 

• ZÁCHRANNÝ UZEL libovolným způsobem na těle soutěžícího, plochá spojka musí odpovídat 
vyobrazení jako při závodu požární všestrannosti,  

• lano může být umístěné na stojanu (židli) před vyobrazením uzlu libovolným způsobem 
 
 
 
 
Ve Stříbrné Lhotě dne 6.11.  2019 
 
 
 
 

Marcel Jelínek v.r. 
Starosta SDH Stříbrná Lhota 

Josef Myslín v.r. 
Starosta OSH Praha - západ 

Michal Zrno v.r. 
Vedoucí OORM

 


