
Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice 

si Vás dovoluje pozvat na soutěž, 

která je zařazená do Ostravské ligy: 

 

Michálkovická  

 uzlovačka 
konána dne: 11. 1. 2020  

 prezentace: od 8:00 hod., začátek v 9:00 hod, bude probíhat kontrola průkazek!!! 

  v místě: Kulturní dům Michálkovice 

  v disciplínách: uzlovačka, motání hadice    



Průběh disciplíny- uzlovačky: Soutěží čtyř-členná družstva na čas a vážou tyto uzly: lodní, úvaz na 

proudnici, tesařský, plochá spojka 

Každé družstvo má dva kvalifikační pokusy, ve kterých si děti budou 

losovat kdo, jaký uzel bude vázat (lodní, úvaz na proudnici, tesařský, 

plochá spojka). Po odběhnutí všech kvalifikačních pokusů se vybere lepší 

čas a seřadí se od nejrychlejších družstev po ty nejpomalejší. 

Nejlepších 16 týmů, v každé kategorii postupuje do finálových bojů, kde 

soutěží dvě družstva proti sobě vyřazovacím systémem na dva vítězné 

pokusy. Pavouk bude formou play-off (viz. obrázek). Zde se budou uzly 

taktéž losovat. Poté postoupí 8 nejlepších a pak nejlepší 4. Z nich 

vzejdou dva finalisté, kteří se utkají o první místo. Poražení se utkají o 

třetí místo. 

V mladší kategorii se uzly budou losovat už od základních kol. Správnost 

vázaných uzlů bude posuzováno podle směrnic hry „Plamen“. 

 Uzly se váží na vodorovné tyči (stejně jako u Útoku CTIF), začíná se 

zprava: lodní, úvaz na proudnici, tesařský, plochá spojka.  



Provazy jsou nachystané tak, že všechny čtyři lana visí přes tyčku v polovině přehnuté. Provaz na vázání 

úvazu na proudnici je také pověšený přes tyčku, jeho konec se nesmí dotýkat podlahy. Kromně funkčnosti 

úvazu, bude kontrolován i směr konců provázku  

U uzlů se hodnotí pouze funkčnost, a to tak: viz pravidla hry Plamen 

 

TESAŘSKÝ • je funkční, pokud jsou na něm dvě celé otočky konce lana (při vázání soutěžící musí třikrát 

provléci konec lana smyčkou, protože ve skutečnosti první otočení provazu dává dohromady pouze 1/2 

otáčky).  

 

PLOCHÁ SPOJKA • je funkční tehdy, je-li dodržena kresba uzlu tak, jak je uvedena na Obr  

 

LODNÍ • je funkční tehdy, je-li dodržena kresba uzlu tak, jak je uvedena na Obr 

 

ÚVAZ NA PROUDNICI • je funkční, pokud je proveden podle vyobrazení, přičemž: - konec lana je pod 

koncovkou hadice (nikoliv u hubice proudnice) a zbytek lana vedoucí do sáčku je u hubice proudnice. Lano 

pro vázání úvazu na proudnici nemusí mít na svém konci oko. Stejně tak se ne hodnotí délka konce lana, 

vyčnívajícího ze smyčky kolem koncovky hadice. - oka vytvořená na laně kolem spojení hadice a proudnice 

tvoří liščí smyčku a jsou co nejblíže oběma koncovkám. Maximální možná vzdálenost je 15 cm od čela 

koncovky (bez ozubu) na hadici (pořadatel zajistí označení této vzdálenosti na hadici – lepicí páskou, čarou 



apod.). U proudnice se počítá jako správná vzdálenost umístění mezi koncovkou 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. Maximální možná vzdálenost 

je 15 cm od hubice proudnice (pořadatel zajistí označení této vzdálenosti na proudnici – lepicí páskou, 

čarou apod. 

 

Trestné body:  

- za nesprávně uvázaný uzel (lodní, tesařský, plochá spojka) 

   je 10 trestných sekund 

- za nesprávně uvázaný úvaz na proudnici je 20 trestných sekund 

-  musí být správně uvázány min. 3 uzly, jinak vzniká penalizace 30 trestných sekund 

- za každé předčasné vyběhnutí je 10 trestných sekund



Průběh disciplíny- motání hadice: Soutěží čtyř-členná družstva na čas 

Motání hadice proběhne člunkovým během. Soutěžní družstvo se postaví na startovní čáru dle nákresu, kde 

po odstartování vyběhne 1. závodník, smotá hadici a projde cílovou čárou a odloží hadici na zem. 2. závodník 

vyběhne, smotá hadici a projde cílovou 

čárou a odloží hadici na zem. Vyběhne 

3. závodník, smotá hadici a projde 

cílovou čárou a odloží hadici na zem. 

Vyběhne 4. závodník, po smotání hadice 

překročí cílovou čáru a odloží hadici na 

zem. V ten moment se zastaví čas, a 

proběhne kontrola.   

 

 

 

Trestné body:  

- za každou špatně smotanou hadici je 10 trestných sekund  

- za předčasné vyběhnutí 10 trestných sekund za každého člena 



 

Adresa kulturního domu v Michálkovicích je: 

Československé armády 309/101, 715 00 Ostrava 

 

Návratku pošlete nejpozději do 8. 1. 2020 na emailovou adresu: 

barbora.janirkova@sdhmichalkovice.cz 

 

Případné dotazy budou zodpovězeny na výše uvedeném emailu 

nebo na telefonním čísle: 739 668 289 – Bára Janírková 

 

Občerstvení bude zajištěno 

 
!!!!! Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo provést nutné změny !!!!! 
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