Pravidla Zlatého uzlu 2019
Ke všem kategoriím a k celému závodu:

 Hlavní rozhodčí s právem veta při rozhodování bude představen při zahájení soutěže.
 V každé kategorii, pokud není psáno jinak, smí soutěžit za středisko až 10 soutěžících/2družstva (dle
domluvy s hlavním organizátorem, i více).
 Věkové kategorie se překrývají- každý účastník soutěže smí soutěžit jen v jedné kategorii (např. 15letý
se musí rozhodnout, jestli soutěžit za kategorii skautů nebo roverů). Netýká se kategorie Družstva.
 Každá skupina (oddíl, středisko) přijede se svými vedoucími.
 Startovné za soutěžící je 30,-/osoba.
 Prosím, aby za každé středisko přijel min. 1 rozhodčí (znalost níže zmíněných uzlů je samozřejmostí).
 Nikdo nebude vpuštěn do tělocvičny, pokud nebude mít přezůvky.
 Všechny uzle najdete popsané na www.uzly.8u.cz.
 Loňští vítězové přivezou putovní ceny.
Vyplněné přihlášky zašlete prosím do pátku 8. 2. 2019 na MetlickyMM@gmail.com.

O turbánek bratra Kima
Kategorie jednotlivců pro světlušky a vlčata.
Vážou 4 uzly: - ambulanční spojka
- škotová spojka
- lodní smyčka – libovolně nahazovacím či navazovacím způsobem
- zavázání tkaničky na botě (ne své)
Za 1 chybný uzel se připočítává k celkovému času 30 sekund.
Za 3 chybné uzly bude soutěžící diskvalifikován.
Čas bude zastaven po uvázání všech uzlů a umístěním ruky na terč vyznačený na desce stolu.

Zlatý uzel
Kategorie jednotlivců pro skautky a skauty.
Vážou 6 uzlů: 4 uzly základní (vážou se vždy): - ambulanční spojka
- škotová spojka
- lodní smyčka
- tesařská smyčka
Z následujících 5 uzlů se budou vázat 2, které budou vylosovány v den soutěže:
- rybářská spojka,
- zkracovačka,
- uzel dobrého skutku,
- liščí smyčka,
- osmička
Uzly se mohou vázat různě- např. ambulanční spojka se může vázat s provazy, na trojcípém zdravotnickém
šátku apod. Způsob vázání uzlů bude oznámen v den soutěže.
Za 1 chybný uzel se připočítává k celkovému času 30 sekund.
Za 3 chybné uzly bude soutěžící diskvalifikován.
Čas bude zastaven po uvázání všech uzlů a umístěním ruky na terč vyznačený na desce stolu.

R+R
Kategorie jednotlivců pro rangers a rovery.
Z následujících 5 uzlů se budou vázat 3, které budou vylosovány v den soutěže:
- turbánek
- uzel dobrého skutku
- tesařská smyčka
- uzel přátelství - josefínský uzel
- kravata (způsobem, který je na obrázku přílohy)
Uzly se mohou vázat různě- např. uzel dobrého skutku se může vázat s provazy, na skautském šátku apod.
Způsob vázání uzlů bude oznámen v den soutěže.
Za 1 chybný uzel se připočítává k celkovému času 30 sekund.
Za 3 chybné uzly bude družstvo diskvalifikováno.
Čas bude zastaven po uvázání všech uzlů a umístěním ruky na terč vyznačený na desce stolu.

Družstva
Kategorie pětičlenných družstev ve složení: 1 světluška, 1 vlče, 1 skautka, 1 skaut, 1 rangers nebo rover
nebo vedoucí.
Za každé středisko smí soutěžit 2 družstva.
Vážou 5 uzlů: Každý bude vázat některý z uzlů pro jeho věkovou kategorii (viz pravidla výše) - mohou to
být i ty, které se nevylosovaly do hlavních kategorií. Rangers/rover/vedoucí bude vázat 1 uzel
vybraný ze všech 3 kategorií.
V této kategorii jednotlivec splní úkol a poté uváže přidělený uzel a po uvázání předá štafetu dalšímu členu
družstva.
Za 1 chybný uzel či špatně splněný úkol se připočítává k celkovému času 30 sekund.
Za 3 chybné uzly bude družstvo diskvalifikováno.
Čas bude zastaven po uvázání všech uzlů a umístěním ruky posledního člena družstva na terč vyznačený na
desce stolu.

