
Mistr Uzel 2018 

Soutěžní kategorie: 

Skřítci 0 – 8 

Malá Lóže A 9 – 11 

Malá Lóže B 12 – 15 

Velká Lóže 16 – 99 

Soutěžní uzly pro lóži Skřítků: 

1. Dřevařská smyčka (na kládě) 
2. Liščí smyčka (na kůlu) 
3. Ambulák 
4. Klička/mašlička (na botě, NE na své, bota bude přichystána) 
5. Vůdcovský uzel 

Soutěžní uzly pro Malou lóži A: 

1. Liščí smyčka (na kůlu) 
2. Ambulák 
3. Dřevařská smyčka (na kládě, tři obtočení) 
4. Lodní uzel - loďák (na kůl) 
5. Škotová spojka – škoťák 
6. Rybářská spojka – autíčka 
7. Zkracovačka – ovčí nožka 
8. Dračí smyčka (kolem vlastního těla)  

Soutěžní uzly pro Malou lóži B: 

1. Liščí smyčka (na kůlu) 
2. Ambulák 
3. Dřevařská smyčka (na kládě, tři obtočení) 
4. Lodní uzel - loďák (na kůl) 
5. Škotová spojka – škoťák 
6. Rybářská spojka – autíčka 
7. Zkracovačka – ovčí nožka 
8.  Protiběžný uzel 
9. Dračí smyčka (kolem vlastního těla)  
10. Pouta - jakýkoliv typ (na ruce asistenta) 

Soutěžní uzly pro Velkou lóží: 

 Rybářská spojka – autíčka 
 Zkracovačka – ovčí nožka 
 Dračí smyčka (kolem vlastního těla) 
 Škotová spojka – škoťák 
 Lodní uzel – loďak (na kůl) 
 Ambulák 
 Alpský motýlek 



 Dřevařská smyčka (kolem vlastního stehna, tři obtočení) 
 Kravatový uzel, typ Windsor (váže se na kravatě na vlastním krku, vlastní kravata není 

potřeba😊) 

 

Pravidla pro Lóži Skřítků: 

 Uzly se váží jednotlivě v daném pořadí (1 – 5) 
 Délka všech uzlovaček je 2 metry  (uzlovačka je daná, ne vlastní) 
 Jednotlivá místa vázání jsou od sebe vzdálená vždy 2m (start – cíl = 12m) 
 Na místě vázání je vždy cedulka s přesným názvem uzlu a uzlovačka (v případě spojek se váže 

ze dvou uzlovaček)  
 Soutěžící se na trase nesmí ke svým již uvázaným uzlům vracet 
 Čas se stopuje po proběhnutí cílové čáry  
 Se soutěžícím Skřítkem může běžet doprovod, který mu může ústně radit, přečíst název uzlu 

(může mu říct, zda uzel uvázal správně, nesmí mu sáhnout na uzlovačku).  
 Následně rozhodčí zkontroluje správnost všech uvázaných uzlů  
 Hlavním kritériem hodnocení je správnost uzlů, poté rozhoduje čas 
 Maximální čas na úspěšné absolvování trati je 6 minut.  
 Při shodném výsledku budou závodníci na děleném umístění (tzn. Mohou být dva vítězové 

v jedné kategorii) 

Pravidla pro Malou Lóži A: 

 Uzly se váží jednotlivě v daném pořadí (1 – 8).  
 Délka všech uzlovaček je 2 metry  (uzlovačka je daná, ne vlastní) 
 Jednotlivá místa vázání jsou od sebe vzdálené vždy 2m (start – cíl = 18m)  
 Na místě vázání je vždy cedulka s přesným názvem uzlu a uzlovačka (v případě spojek se váže 

ze dvou uzlovaček)  
 Soutěžící se na trase nesmí ke svým již uvázaným uzlům vracet 
 Čas se stopuje po proběhnutí cílové čáry 
 Následně rozhodčí zkontroluje správnost všech uvázaných uzlů  
 Hlavním kritériem hodnocení je správnost uzlů, poté rozhoduje čas 
 Během závodu nelze závodníkovi žádným způsobem radit 
 Maximální čas na úspěšné absolvování trati je 6 minut 
 Při shodném výsledku budou závodníci na děleném umístění (tzn. Mohou být dva vítězové 

v jedné kategorii) 

Pravidla pro Malou Lóži B: 

 Uzly se váží jednotlivě v daném pořadí (1 – 10) 
 Délka všech uzlovaček je 2 metry  (uzlovačka je daná, ne vlastní) 
 Jednotlivá místa vázání jsou od sebe vzdálené vždy 2m (start – cíl = 22m) 
  Na místě vázání je vždy cedulka s přesným názvem uzlu a uzlovačka (v případě spojek se váže 

ze dvou uzlovaček) 
  Soutěžící se na trase nesmí ke svým již uvázaným uzlům vracet 
 Čas se stopuje po proběhnutí cílové čáry  
 Následně rozhodčí zkontroluje správnost všech uvázaných uzlů  
 Hlavním kritériem hodnocení je správnost uzlů, poté rozhoduje čas  



 Během závodu nelze závodníkovi žádným způsobem radit
 Maximální čas na úspěšné absolvování trati je 6 minut
 Při shodném výsledku budou závodníci na děleném umístění (tzn. Mohou být dva vítězové

v jedné kategorii)
 Červeně označené uzly se s každým následujícím ročníkem soutěže budou měnit

Pravidla pro Velkou Lóži: 

 Závodníci soutěží ve vyřazovacím závodě
 Uzly pro jednotlivá kola budou losovány z daného seznamu, jednou vylosovaný uzel, se již do

losování nevrací
 Soutěžící stojí/sedí/klečí před ním leží uzlovačka přeložená v polovině. Ohnutí je u levé, volné

konce u pravé ruky (toto platí u praváků, u leváků je to naopak). Soutěžící má obě ruce za
zády až do startérova povelu

 Délka všech uzlovaček je 2 metry (uzlovačka je daná, ne vlastní)
 Spojky se vážou na jedné uzlovačce
 Počty postupujících závodníků z jednotlivých kol, budou upraveny na místě podle aktuálního

počtu soutěžících, podle tohoto principu:
 Po prvním kole postupuje 20 nejrychlejších
 Po druhém kole postupuje 15 nejrychlejších
 Po třetím kole postupuje 10 nejrychlejších
 Po čtvrtém kole postupuje 5 nejrychlejších do finále (5 finalistů je neměnný počet, nehledě

na počet startujících)
 Finále představují 4 uzly v losovaném pořadí, vždy vypadává závodník s nejpomalejším časem
 Při shodném času nejpomalejších finalistů se kolo opakuje (se stejným uzlem), vážou pouze

závodníci, kteří měli shodný čas
 Čas se stopuje poté, co závodník hlásí STOP! (uzel musí být správně uvázán, kontroluje měřič)
 Maximální čas na uvázání uzlu je 1 minuta
 Závodníkům nesmí během soutěže nikdo radit

Jak na to: 

 Přesné návody všech soutěžních uzlů najdete zde: www.uzly.8u.cz
 Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, nebo najdete nějakou nejasnost, neváhejte a pište 

Sagittě! (alexandra.sulakova@gmail.com)


