
 Velké klání v uzlování 2018 - Pravidla 

1) Místo soutěže: klubovny Šedé Střely v Českém údolí
2) Termín sobota 17. 11. 2018
3) Přihlášky: do 13.11.2018 (jméno, přezdívka, ročník narození, oddíl, složení týmu/týmů) na 

email: limba@skaut.cz
4) Základní časy: Prezence od 9.00, 9.30 nástup (pokud možno v krojích), 9.45 začátek soutěže, 

předpokládaný konec 14:00. 
5) Účastnický poplatek 30 Kč.
6) Každý tým musí být schopen dodat jednoho rozhodčího pro případ nouze. 
7) Věkové kategorie: vlčata/světlušky 2007 a mladší, skauti/skautky 2003-2006, staroušci 2002 a 

starší.
8) Každá disciplína má stanovené 2 časy. Za splnění kratšího získá soutěžící 2 body, za delší čas 1 

bod. Zaznamenává se i čas. Prvotní pro pořadí je součet bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje čas.
Při nesplnění delšího časového limitu je mu tento čas připočten k celkovému času.  

9) Zároveň probíhá soutěž jednotlivců a týmů. Jednotlivci se nadále hodnotí podle věkových 
kategorií. Tým tvoří 4 členové z jakékoliv věkové kategorie. Do týmové soutěže se sčítají body 
všech členů týmu ze soutěže jednotlivců a body z týmové disciplíny. 

10) Existují disciplíny základní, disciplína doplňková, disciplína týmová (počítá se do soutěže týmů) 
a „workshop“. 

11) Základní disciplíny: 6 základních uzlů jednotlivě, dřevařská smyčka, 6 základních uzlů za zády 
nebo 6 uzlů poslepu (soutěžící si vybere na stanovišti), uvázání kolmé vazby, uvázání 
„neznámého“ uzlu podle předloženého obrázku. 

12) Doplňková disciplína: soutěžící budou mít možnost si během daného času s pomocí 
instruktora vyzkoušet některé uzle (úkoly) z níže uvedeného výčtu. Poté si jeden z nich vylosují
a musejí jej uvázat. Pokud to zvládnou v časovém limitu, získají bod. Seznam   možných uzlů: 
ambulák na laně s přivázaným koncem, osmička, 3 uzly jednou rukou, dobráček na šátek, 
svázání lana a plachty, zvednutí lanové houpačky do větší výšky, svázání saturny, závěs na ruku
ze šátku s použitím ambuláku, uvázání kravaty, nový uzel nepatřící k 6 základním. 

13) Týmová disciplína: je tajná, zaměřená zejména na pohotovost, šikovnost, spolupráci a použití 
uzlů v praxi.

14) Workshop: soutěžící budou mít možnost si během akce vytvořit s pomocí instruktora nějaký 
drobný výrobek. Pokud se workshopu zúčastní a výrobek se jim podaří, získají bonusový bod. 

15) Po douzlování očekáváme poměrně rychlé vyhodnocení. V době čekání bude připraven 
všelijaký volný program. 


