
Jihočeská krajská organizace Pionýra
si Vás dovoluje pozvat

na 20. ročník republikové uzlařské soutěže

O Putovní pohár Zlaté Růže

České Budějovice, 6. dubna 2013

Základní informace
Místo konání : Divadlo U Kapličky

Husova 622/45, České Budějovice
Účastnický poplatek : 155 Kč za účastníka (včetně doprovodu), splatný při prezenci

POZOR! V případě neúčasti může být po přihlášeném účast-
níkovi požadována úhrada vynaložených nákladů až do výše
účastnického poplatku!

Závazné přihlášky : zasílejte do 29. března 2013 e-mailem, popř. poštou na adresu
pořadatele (viz kontakt);

Ubytování : v místě konání, 25 Kč na noc a účastníka; nutný vlastní spa-
cák, karimatka, obuv do budovy a hrníček;

Stravování : pro všechny účastníky zajišťujeme oběd a cestovní balíček; pro
zájemce je možné za cenu 20 Kč dokoupit sobotní snídani;

Doprava : zajišťují si účastníci samostatně. Z českobudějovického nádraží
na místo konání můžete použít MHD č. 1 a 3 – zastávka Výsta-
viště, cena jízdenky 6 Kč (děti do 15 let) a 13 Kč (dospělí)

Každý účastník musí mít k dispozici jakýkoliv průkaz, podle kterého lze zkontrolovat jeho
věk a zařazení do kategorie.

Vedoucí výpravy při prezenci odevzdávají prezenční listinu v elektronickém formátu (USB,
mail) obsahující: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště včetně PSČ a zařazení
do soutěžní kategorie všech účastníků včetně doprovodu.

Rámcový program
Vlastní soutěž je organizována jako jednodenní. Přespolním kolektivům nabízíme nadále
možnost ubytování počínaje pátkem 5. dubna 2013, 18 hodin, do neděle 7. dubna 2013, 10
hodin.

Sobota 6. března 2013
9.30 hodin : zahájení soutěže
dopoledne : kvalifikační kola
odpoledne : finále, štafety
cca 14.30 hodin : vyhlášení výsledků
15 hodin : ukončení závodu

Kontakt a adresa pro zasílání přihlášek
Jihočeská krajská organizace Pionýra
Husova 622/45
370 05 České Budějovice

e-mail: turbanek@jihocesky-pionyr.cz
tel.: 777 295 478 (Lenka Urmanová)
web: http://turbanek.jihocesky-pionyr.cz



Milí přátelé, kamarádi, uzlaři!

v pořadí jubilejní 20. ročník uzlařské soutěže o Putovní pohár Zlaté
Růže je za dveřmi, a tak dovolte nám Vás pozvat na tento závod, který
se uskuteční stejně jako v minulých letech v sídle Jihočeské krajské
organizace Pionýra v Českých Budějovicích, nesoucí název Divadlo U
Kapličky.

Letošní soutěž je organizována jako jednodenní, s možností přespání pro
přespolní kolektivy. Těšíme se na obhájce titulu a také na Vás ostatní,
kteří se budete snažit pohár uloupit a získat tak na další rok prestižní
ocenění pro nejlepší republikové uzlaře. A Vy, co si zatím s uzly a pro-
vázky příliš netykáte, přijeďte i v malém počtu na pohodovou soutěž,
kterou pro Vás připravují organizátoři z řad jihočeských Pionýrů.

Těšíme se na všechny známé tváře, ale i na nováčky, kteří se třeba ko-
nečně letos odhodlají. Ještě více budeme jako organizátoři spokojeni,

pokud se Vám všem podaří překonat rekord v počtu účastníků soutěže.

Takže nezapomeňte – první dubnový víkend opět v Českých Budějovicích!

Lenka Urmanová, ředitelka soutěže

Výňatek z pravidel soutěže
Soutěžní kategorie

věk : rok narození : kategorie
do 9 let : 2004 a mladší : UP Uzel přátelství
10 až 12 let : 2003, 2002, 2001 : UL Uzel lásky
13 až 15 let : 2000, 1999, 1998 : ZT Zlatý turban
16 až 18 let : 1997, 1996, 1995 : DS Uzel dobrého skutku
19 až 26 let : 1994 až 1987 : DU Diamantový uzel
27 a více let : 1986 a starší : VE Veteráni – memoriál Petra Jiříčka

Soutěž jednotlivců má kvalifikační a finálovou část. Do finále postupuje šest nejlepších sou-
těžících v každé kategorii. Každý soutěžící má v kvalifikaci i ve finále tři soutěžní pokusy,
počítá se nejlepší z nich. O konečném pořadí rozhodují finálové pokusy.

Soutěžící kategorie Uzel přátelství vážou 4 uzle: lodní smyčku, ambulatní spojku, škotovou
spojku a dračí smyčku. Ostatní kategorie vážou navíc rybářskou spojku a zkracovačku. Pro
hodnocení je rozhodující čas; započítá se tehdy, jsou-li uzle uvázány správně.

Závodník nejprve uváže či nahodí lodní smyčku, potom třemi spojkami spojí čtyři uzlovačky
v jeden celek a na některé z nich uváže zkracovačku (pořadí vázání spojek a zkracovačky
není určeno), nakonec uváže dračí smyčku. Lodní smyčku lze uvazovat i nahazovat, rybářská
spojka musí být stažena, dračí smyčka nemusí být vázána kolem těla. Kličky (zámky) nejsou
povoleny.

Čas je měřen elektronicky, časomíru spouští (na pokyn rozhodčího) i vypíná závodník samo-
statně. Uzlovačky jsou omezeny délkou mezi 1 a 1,5 m. Při startu jsou položeny souběžně
na stole, nesmí se křížit ani nesmí mít konce ohnuty proti sobě.

Do celkového hodnocení kolektivů (soutěž o Putovní pohár Zlaté Růže) se započítávají umís-
tění finalistů do 26 let, tj. ze všech kategorií kromě kategorie Veteráni.

Úplný soutěžní řád, přihlášky a další dokumenty a aktuální informace o soutěži jsou k dispo-
zici na webové stránce soutěže http://turbanek.jihocesky-pionyr.cz. Případné dotazy rádi
zodpovíme.


