Uzlařská regata 2015
32. ročník

Vážete 6 základních uzlů lépe než za 30 sekund? Určitě přijeďte a utkejte se s našimi nejlepšími
uzlaři. Uzlařská regata v Ostravě je neformální mistrovství ČR!
Uzlařská regata proběhne v sobotu 17. ledna 2015 ve Středisku volného času na Ostrčilově ul.
v Moravské Ostravě.
Od 7:30 do 8:30 bude možno registrovat soutěžící a od 9:00 proběhne samotná soutěž. Předpokládané
ukončení soutěže bude okolo 15:00, záleží na počtu závodníků.
Vybavení závodníka: přezutí do tělocvičny se světlou podrážkou. Tělocvična je kompletně zrenovována
a kdo nebude mít vhodnou obuv, bude muset chodit bos. Svačinu na celý den. Menší kapesné, v DDM
bude otevřen bufet.
Startovné: 30 Kč
Pro vzdálené účastníky zajistíme ubytování z pátku až do neděle za 30 Kč/osoba/noc. Pokud by měli oddíly
zájem, zajistíme jim i prohlídku Ostravy. Přihlášky pro ubytování zašlete nejpozději do 11. ledna 2015
Kategorie dle roku narození:
plavčíci
2004 a mladší
lodníci
2001, 2002, 2003
kadeti
1997, 1998, 1999, 2000
mořští vlci
1996 a starší
veteráni
1980 a starší (mimo soutěž)
mamina a mimina
rodič a dítě 2009 a mladší (mimo soutěž)
Pořadatel:
Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM ČR,
Na Mýtě 1556/10,
Ostrava, 700 30
Kontakt:
Jakub GLAS – Kubayz
731 289 053
kubayz@tomhogan.cz
www.tomici-msk.cz

Partnery Uzlařské regaty 2015 jsou:

Ivan Jung
Mexičan

INFORMACE PRO VEDOUCÍ ODDÍLŮ
Po prezentaci se přesuňte se závodníky do tělocvičny. Počátek závodu bude asi v 9.00 hod.
1. V tělocvičně je třeba se důsledně přezouvat!
2. Vedoucí zodpovídá za chování svých členů po celou dobu Uzlařské regaty. Pro účastníky Uzlařské regaty je
zakázán vstup do posilovny nad hledištěm.
3. Sledujte dobu startů svých členů a před očekávaným startem je přiveďte do tělocvičny, ať hlasatelé nemusí příliš
dlouho vyvolávat jeden rozběh. Závodník, který se v průběhu řazení nedostaví na start, bude v daném kole
vyřazen.
4. Pokud chcete uzlovat na vlastních vázačkách povolených rozměrů (délka 1,5 až 2,0 m, průměr nejméně 5 mm),
závodník se s nimi dostaví k řazení, kde mu budou přeměřeny.
5. Pokud závodník chce přeložit vázačky z jedné strany kůlu na druhý, musí o tom informovat svého rozhodčího již
při rovnání vázaček po předchozím závodníkovi.
6. Připomeňte závodníkům, že jsou povinni pomáhat při rozvazování (samozřejmě až po kontrole správnosti uzlů)
a při rozložení vázaček do původní polohy.
7. Protest proti výroku rozhodčího podává vedoucí oddílu hlavnímu rozhodčímu – S. Praisovi nebo řediteli soutěže
– J. Glasovi do 5 min. po ukončení rozběhu.
8. Pro závodníky i jejich doprovod je k dispozici čaj (v kuchyňce).
9. Startovní číslo si po závodě můžete ponechat, ale vraťte nám zavírací špendlík.
Jak se bude vázat?
Nejprve lodní smyčka kolem kůlu. Dále v libovolném pořadí třemi spojkami (ambulanční, škotová, rybářská)
svázat čtyři vázačky. Uprostřed některé z prvních tří uvázat zkracovačku. Jako poslední uzel se váže dračí smyčka
kolem pasu. Jednotlivé uzly nesmí být navzájem propleteny a nesmí mít zámek. Rybářská spojka musí být utažena
tak, aby se obě poloviny uzlu dotýkaly. Dračí smyčka nesmí být pohyblivá. Všechny uzly musí být utaženy tak, aby
nedošlo k jejich samovolnému rozvázání. Samovolné rozvázání nebo nesprávně uvázaný uzel znamená diskvalifikaci
v rozběhu.
Způsob a systém soutěže:
Všichni závodníci absolvují dvě kola, každé kolo bude mít samostatné rozlosování. Do výsledného hodnocení
bude vybrán lepší z obou časů. Osm nejlepších závodníků v každé kategorii se utká v samostatném rozběhu (finále)
o vítěze kategorie. Vítězové všech kategorií se utkají v závěrečném superfinále o titul absolutního vítěze soutěže
pro rok 2014. Rovněž bude odměněn závodník, který dosáhne nejlepšího času v průběhu celé soutěže.
Uzly se vážou na čas. Čas je měřen elektronicky. Startuje se ze startovní čáry, umístěné 6,4 metru od kůlu
na pokyn startéra. Každý soutěžící má svého rozhodčího, který kontroluje správnost uvázaných uzlů. Čas zastavuje
sám soutěžící přepnutím vypínače do polohy STOP. Pak zvedne obě paže najednou nad hlavu. Po zastavení času se
již soutěžící nesmí dotknout žádného uzlu. Pokusy opravit nebo upravit kterýkoliv uzel po zastavení času se budou
hodnotit diskvalifikací soutěžícího v rozběhu. Vzdálenost vypínače od kůlu je 4,5 metru.
Časový limit je 2 minuty pro plavčíky, 1,5 minuty pro lodníky a veterány a 1 minuta pro kadety a mořské
vlky. Rozhodčí zkontroluje správnost uvázaných uzlů. Poté soutěžící uzly na pokyn rozhodčího rozváže a připraví
vázačky do základního postavení.
Kategorie Veteráni a kategorie Mamina a mimina jsou doplňkové kategorie. Soutěžící ročníku 1979 a starší
si mohou sami zvolit, zda chtějí soutěžit v kategorii Mořští vlci nebo Veteráni. V kategorii Mamina a mimina startuje
rodič (či prarodič) a dítě ročníku 2008 či mladší. Dítě váže jeden uzel, rodič zbývajících pět uzlů, výběr uzlu záleží na
startujících, oba váží současně.
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Ubytování:

Od pátku do neděle pro mimo ostravské soutěžící ve vlastních spacích pytlích ve Středisku volného času OstravaZábřeh, pobočka Zálom na adrese V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh 700 30. Spí se ve třídách na zemi a k dispozici
je sociální zázemí a vybavená kuchyňka. Přihlášky pro ubytování zašlete nejpozději do 11. ledna 2015. Cena

je 30 Kč/osoba/noc. Pokud by měli mimo ostravské oddíly zájem, zajistíme jim i třeba prohlídku Ostravy.
Kontaktní údaje na ubytování:
Stanislav Prais, mobil: +420 777 700 082, email: Prais@seznam.cz

Kontaktní pro případné dotazy:

Jakub Glas, mobil: +420 731 289 053, email: kubayz@tomhogan.cz

Hlavní organizátoři:
Ředitel soutěže – Jakub Glas
Hlavní rozhodčí – Stanislav Prais
Výpočetní systém – Vladimír Havlík
Schéma startovní dráhy:
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