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Čeká nás prestižní uzlařské a lasařské klání. Do 6. Prosince máme čas trénovat a učit se nové uzly.
Soutěž proběhne ve vázání uzlů na rychlost, na množství a lasování.

Uzlování na rychlost
Soutěží se ve třech kategoriích: mladší (1. až 5. třída), starší (6. až 9.třída) a nejstarší (íčka). Vázat
se bude šest základních uzlů – lodní smyčka kolem kůlu, ambulanční, škotový, rybářský, zkracovačka,
dračí smyčka kolem pasu. Nejprve se naváže lodní smyčka kolem kůlu. Dále v libovolném pořadí
třemi spojkami svázat čtyři uzlovačky. Uprostřed některé z prvních tří uvázat zkracovačku,
poslední se váže dračák kolem pasu. Všechny uzly musí být utaženy tak, aby nedošlo k samovolnému
rozvázání.
Schéma trati:

Uzlování na množství
V této disciplíně se budou vázat uzly uvedené v následujícím seznamu.. Kategorie jsou stejné jako u
vázání na rychlost. Mladší kategorie váže uzly dle seznamu, přičemž se může uzlovat v jakémkoli
pořadí. U uzlů je potřeba znát jejich praktické využití. Cílem je získat v časovém limitu 30 minut co
nejvíce bodů. V případě že více členů uváže všechny uzly v seznamu, rozhoduje čas. Kategorie starší
a nejstarší váže níže uvedené uzly na praktické trati, kde musí vhodně zvolit zavázání uzlů dle jeho
použití (např. u popsané situace: vypni toto lano mezi dvěma sloupy, zvolím napínací zkracovačku).
Výsledný čas určí pořadí. Za špatně uvázaný uzel je penalizace 10 minut. Pakliže nějaký uzel bude
nesprávně umístěn na trati bere se jako špatně uvázaný.
uzly za 1 bod
křížová spojka
volné ouško
kravská smyčka
uzly za 2 body
UIAA
barelový uzel
uzly za 3 body
johnsonův uzel
uzly za 5 bodů
křížová vazba

liščí tlapky
včelka v pasti
osmička

dvojče
pevné ouško

protilehlá osmička
kotevní úvaz

napínací zkracovačka
prusík (jednoduchý i dvojitý)

uzel dobrého skutku

anglická sedačka

vrcholová vazba

turban náramek

seznam lasařských prvků
krinolína
talíř
štít
krinolína levou rukou po směru
hodinových ručiček
talíř levou rukou po směru
hodinových ručiček
vskok do talíře
výskok z krinolíny
krinolína vleže
snížená krinolína 1x / 5x
kolotoč
kolotoč oběma rukama
přeskok paprsku 1x / 5x
ťukání 1x / 5x
výhoz 1x / 5x
nahazování smyček 4x / 8x
nahazování lasa 4x / 8x
snížená kolem nohy levé 2x / 5x
snížená kolem nohy pravé 2x / 5x
snížená střídavě pravá levá 3x3
sklopení
vyklopení
proskok talířem 1x / 3x
proskok štítem
skip

série za 10 bodů
krinolína
výskok z krinolíny
talíř
vskok do talíře
snížená 3x
výhoz 1x

body
1
1
1
1

Lasování
Soutěží se ve stejných kategoriích jako u uzlů, body
se připisují podle uvedeného seznamu. Jednotlivé
figury musí být zvládnuté, na každou jsou tři
pokusy. Série se počítá jen jedna, více hodnotná,
toto pravidlo platí také u prvků, kde je víc možností.
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série za 20 bodů
krinolína
výskok
talíř
ťukání 3x
štít
proskok talířem
vskok do talíře
snížená 3x
přeskok paprsku 1
výhoz 1x

