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Krajské kolo turnaje ve hře Ringo 
 

o putovní pohár Pionýrské skupiny Horní Bříza  
  

Soutěž Uzlařská regata 
  

DOPROVODNÉ SOUTĚŽE 
 

Kdy: v sobotu 14. 1. 2017 od 8,30 do cca 16,00 hod 
  

Kde: V tělocvičně Masarykovy základní školy v Horní Bříze – vstup do 
tělocvičny zadním vchodem (od penzionu za Městským úřadem). 

 

Registrace závodníků: Od 8,30 do 9,00 hod do všech soutěží. U turnaje ve hře 
Ringo je nutné smíšené trojice hráčů nahlásit do 7. 1. 2017 předem. 
V den turnaje bude vše rozlosováno a nebude možné se do turnaje 
přihlásit.  

 

Věkové kategorie: Společné pro všechny soutěže (počítá se věk dosažený 
 v tomto roce). 

1) kategorie A – do 9 let  (…, 2009, 2008) 
2) kategorie B – od 10 do 12 let (2007, 2006, 2005) 
3) kategorie C – od 13 do 14 let (2004, 2003) 
4) kategorie D – nad 15 let (2002, …) 

 

Co s sebou: Startovné 40,- Kč. Ze startovného jsou hrazeny náklady 
(odměny, pronájem). Sportovní oblečení a čistá sportovní obuv 
(s nečernící podrážkou!) podmínkou. 

  

Občerstvení: Po celou dobu bude možné zakoupit občerstvení. 
 
Pro účastníky z větší vzdálenosti můžeme zajistit ubytování ve třídě (vlastní 
spacák a karimatku) za 50,- Kč za osobu/noc. Zájemce prosíme, aby nás 
informovali nejméně týden před akcí na uvedeném kontaktu. Děkujeme. 

Uzlařská regata 
 

Jedná se o soutěž jednotlivců. Každý váže postupně uzly podle příslušné 
kategorie.  
 

Kategorie A váže: plochá spojka, tesařský uzel 
Kategorie B váže: plochá spojka, tesařský uzel, zkracovačka, 

lodní smyčka 
Kategorie C váže: plochá spojka, tesařský uzel, zkracovačka, 

lodní smyčka, škotový (tkalcovský) uzel 
Kategorie D váže: plochá spojka, tesařský uzel, zkracovačka, lodní smyčka, 

škotový (tkalcovský) uzel, dračí smyčka 

DOPROVODNÉ SOUTĚŽE 
Soutěže jednotlivců 

Kloboučku hop 

Puzzle 

Střelba z foukačky 

Střelba ze vzduchovky 
 
 

Pravidla: 
Pravidla jednotlivých her a jejich hodnocení najdete na 
našich stránkách www.hornibriza.pionyr.cz. Budou 
zopakována a vysvětlena na místě před zahájením turnaje. 
Putovní pohár získává výprava, jejíž tři trojice (mohou být i 
z jedné kategorie) se po sečtení umístění celkově umístí 
nejlépe. Družstva musejí být přihlášena před zahájením 
turnaje! (Pište na níže uvedený email.) 
 

Účastníci pod vlivem alkoholu budou z turnaje a všech soutěží 
diskvalifikováni! 
 

Informace, přihlášky a ubytování: 
Václav Steidl 
tel. 739 915 201, email: pionyr.hb@gmail.com  
 

www.hornibriza.pionyr.cz 
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