
Pravidla soutěže
„TĚŠANSKÝ UZEL“

     

Motto souteže

Není důležité vyhrát za cenu sporů a neústupnosti, pocitu křivdy. Důležité je 
zasoutěžit si, zdokonalit se, potkat staré i nové přátele, prožít příjemný den na který 
budeme rádi vzpomínat. 

„Soutěž se koná pro mladé hasiče, ne pro ego vedoucích.“

Kategorie
Účastnit se soutěže může kterýkoliv člen kolektivu mladých hasičů v patřičné kategorii a to i

v případě, že není člen SH ČMS. Podmínkou je aktivní účast na tréninku kolektivu mladých hasičů. 
Na nečleny SH ČMS se nevztahuje pojištění úrazu a odpovědnosti v rámci celé soutěže. 

Soutěž probíhá v kategoriích bez rozlišení pohlaví takto:

• Přípravka – do první třídy ZŠ
• Mladší – do 11 let
• Starší – do 15 let
• Dorostenci – do 18 let

Rozhoduje věk v roce konání soutěže. Tedy pokud dosáhne soutěžící v roce konání soutěže  
11 let, může soutěžit pouze za kategorii starší. Účast mladého hasiče, který v roce konání soutěže 
dovrší 18 let je podmíněna kladným odsouhlasením vedoucích ostatních soutěžících kolektivů. V 
kategorii přípravka rozhoduje pouze účast na povinné školní docházce, tedy pokud mladý hasič není
žákem prvního ročníku základní školy, může se soutěže účastnit v kategorii přípravka.

Družstva
V kategorii mladší a starší žáci soutěží čtyřčlenná družstva. V kategorii přípravka družstva 

dvoučlenná. V kategorii dorostu soutěží pouze jednotlivci.

Vybavení soutěže
Vybavení kategorií přípravky, mladších a starších je jednotné - dva oboustranné uzlové 

stojany, břevno umístěné 100 cm nad zemí, hloubka jedné strany stojanu minimálně 40 cm, délka 
rámu 200 cm a patřičné vybavení - lana pletená 6/10 mm, plnoproudá proudnice C52 s uzávěrem, 
zásahová hadice C52, elektronická časomíra s optickozvukovou signalizací startu a STOP tlačítkem 
(zastavuje poslední soutěžící z družstva). Při poruše elektronické časomíry se zbývající část soutěže 
měří ručně pomocí stopek a to vždy na dva časoměřiče na stojan, za výsledný se považuje horší 
naměřený čas.

Vybavení kategorie dorostu – reflexní vesty / bundy, reflexní pásky. Obyčejná tužka, papír, 
10 uzlovacích provázků 6 mm.

Systém soutěže
Zpravidla se soutěží systémem každý s každým na jeden platný pokus. Dvě družstva uzlují v

jednom kole proti sobě. Vítěz kola obdrží kontrolní uzlík. Pokud to počet družstev dovolí, lze 
soutěž v dané kategorii rozšířit na pokusy dva. Toto se rozhodne na poradě vedoucích a rozhodčích. 



Kategorie dorostu plní soutěžní otázky a úkoly rozprostřené po trase v okolí místa pořádání 
soutěže. Délka trasy se může lišit v závislosti na úspěšném či neúspěšném řešení otázek, nepřesáhne
ale 10 km.

Hodnocení
V kategorii přípravky, mladší a starší žáci rozhoduje dosažený čas + trestné body. Jeden 

trestný bod má hodnotu jedné sekundy. 

• Předčasné vyběhnutí kteréhokoliv soutěžícího – 5 bodů
• Každý špatně uvázaný uzel – 10 bodů

◦ Lodní smyčka – hodnotí se provedení uzlu, uzel nesmí být uvázán „přes roh“
◦ Úvaz na proudnici – hodnotí se funkčnost úvazu jako celek – pokud se při zdvihnutí 

proudnice za provaz úvaz jakkoliv rozpadne či rozváže, družstvo obdrží za tento uzel 20 
trestných bodů (10 za funkčnost, 10 za provedení). Za funkční se nepovažuje úvaz, který
nemá všechny tři smyčky. Pokud je úvaz funkční, hodnotí se následně jeho provedení – 
přetočení a umístění smyček. V případě kategorie mladších se hodnotí pouze umístění a 
provedení smyček na hadici a proudnici (liščí smyčka), v kategorii starších i umístění a 
směr jednoduché smyčky na špici proudnice dle směrnic hry Plamen (1.9.2016) str. 55 
obr. 13 – úvaz na proudnici. V případě špatně provedeného úvazu obdrží družstvo 10 
trestných bodů. Není důležité v jakém směru a umístění je proudnice po provedení 
pokusu.

◦ Tesařský uzel – hodnotí se provedení uzlu, kolem vodícího lana musí 
být alespoň tři úplná očka. Je povolen jakýkoliv styl vázání uzlu.

◦ Plochá spojka – hodnotí se provedení uzlu. Uzel je považován za správně uvázaný i v 
případě, že je přetočený. Správné přetočení musí ale v kategorii mladších prokázat 
vedoucí, v kategorii starších pak soutěžící, který uzel vázal.

Správnost uzlů a předčasné vyběhnutí hodnotí rozhodčí na daném stojanu. Hodnocení 
zpravidla přihlíží vedoucí. Vedoucí nesmí do uzlů zasahovat krom případu ploché spojky v kategorii
mladších. Uzly se musí po ukončení pokusu nacházet na břevnu uzlovacího stojanu ve výše 
uvedeném pořadí. Rozhodnutí rozhodčího je konečné, nelze se proti němu odvolat.

V kategorii dorostu se v rámci soutěžních otázek a úkolů mohou vyskytovat všechny 
uvedené uzly a blíže nespecifikované množství uzlů a uzlíků nestandardních.

Provedení pokusu
Celé družstvo nastoupí na pokyn rozhodčího k uzlovacímu stojanu a překontroluje si 

celkové vybavení. Rozváží a nachystají lana 6 mm tak, aby se vzájemně nedotýkala, žádný z konců 
se nedotýkal podlahy. Umístění proudnice je libovolné, lano 10mm na jednom konci přivázané ke 
stojanu se jí však nesmí nijak dotýkat, ani se jeho konec nesmí dotýkat země. Po přípravě nastoupí 
na startovní čáru a na optickoakustický signál vybíhá první z družstva. 

Váže libovolným způsobem pouze lodní smyčku. Po uvázání se vrací za startovní čáru. 
Druhý soutěžící vyčká jeho návratu za startovní čáru a teprve poté vybíhá ke stojanu, kde 
libovolným způsobem váže úvaz na proudnici. Lano musí zůstat v každém okamžiku vázání přes 
břevno. Po uvázání se člen vrátí za startovní čáru. Třetí soutěžící vyčká jeho návratu za startovní 
čáru a teprve poté vybíhá ke stojanu,  kde libovolným způsobem váže tesařský uzel. Po uvázání se 
člen vrátí za startovní čáru. Poslední soutěžící vyčká jeho návratu za startovní čáru a teprve poté 
vybíhá ke stojanu, kde libovolným způsobem váže plochou spojku. Po uvázání zastavuje 
elektronickou časomíru stisknutím tlačítka STOP, konec pokusu je opticky indikován. Každý 
soutěžící váže vždy jen svůj uzel, nezasahuje do uzlů ostatních. Kategorie přípravka má provedení 
pokusu obdobné, váže ale jen lodní a tesařský uzel. Tedy na stojanu budou po dokončení pokusu 
uzly pouze dva.


