
 
Regulamin indywidualnych konkurencji żeglarskich 

Zlot Jungów 2021 

1. Uczestnicy startujący w 3 konkurencjach żeglarskich przygotowują sobie linki: 12 
sztuk tzw. krawatów (ok. 80cm) i 1 długą linę(ok 2m). Wybierają miejsce do 
wykonania zadania spełniające warunki bezpieczeństwa. Urządzenie do nagrywania. 

2. Zawodnicy wykonują konkurencję przed kamerą dokładnie i w jak najkrótszym czasie. 
Sędziowie podczas oglądania przesłanego filmu określą czas i dokładność wykonania.  
Wiadomość z przesłanymi trzema filmami powinna zawierać następujące dane: imię , 
nazwisko, wiek, klasa, szkoła, dane nauczyciela i zgodę rodzica na udział w zawodach i 
oświadczenie RODO zeskanowana i załączona do wiadomości. Uczniowie pełnoletni 
przesyłają zeskanowaną zgodę wraz z oświadczeniem RODO. Dokumenty 
zamieszczone są w Regulaminie Zlotu Jungów. Adres przesłania filmów:  
zlot.liga@op.pl (sposób przesłania filmów - określona przez wysyłającego 
skompensowany plik lub adres linku zapisanych filmów). 

3. Nagrywanie filmu uczestnik rozpoczyna od przedstawienia się (imię, nazwisko, szkoła, 
miejscowość), wykonuje konkurencję, pokazuje do kamery wykonane węzły w 
zbliżeniu. Dla ułatwienia najlepiej, aby nagrania dokonywała druga osoba.  

4. Opis 3 konkurencji https://www.youtube.com/watch?v=ARRhOY63VIY - wszystkie 
muszą być przesłane, ich wyniki się sumuje: 

• konkurencja 1  
- ZAWIĄZANIE WĘZŁA PROSTEGO: na podłodze leży 12 krawatów pogrupowanych po 
2. Zawodnik rozpoczyna konkurencję przedstawia się następnie, rozpoczyna 
wykonanie zadania, które polega na jak najszybszym zawiązaniu 6 prostych węzłów. 
Po zawiązaniu krawatów odkłada liny na podłogę. Konkurencja jest zakończona gdy 6 
węzły poprawnie wykonane leżą na podłodze. Czas wykonania konkurencji będzie 
określany przez sędziów, z obejrzanego filmu przesłanego przez zawodnika. 

• Konkurencja 2 
- WĘZEŁ ÓSEMKA: na podłodze leży 6 krawatów. Zawodnik rozpoczyna konkurencję 
przedstawia się następnie, rozpoczyna wykonanie zadania, które polega na jak 
najszybszym zawiązaniu 6 ósemek na krawatach. Konkurencja jest zakończona, gdy 6 
węzłów poprawnie wykonane leży na podłodze. Czas wykonania konkurencji będzie 
określany przez sędziów, z obejrzanego filmu przesłanego przez zawodnika. 

• Konkurencja 3 
- WĘZEŁ RATOWNICZY: Zawodnik rozpoczyna konkurencję przedstawia się następnie, 
rozpoczyna wykonanie zadania: na podłodze leży długa lina, zawodnik wykonuje 10 
przeskoków obunóż bokiem przez linę, licząc na głos każdy przeskok następnie 
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podnosi linę i zawiązuje węzeł ratowniczy na sobie. W tej konkurencji liczy się czas i 
poprawność zawiązanego węzła. Czas wykonania konkurencji będzie określany przez 
sędziów, z obejrzanego filmu przesłanego przez zawodnika. 

 

 

PUNKTACJA: 

czas wykonania:  

I miejsce: 10 pkt 

II miejsce: 8 pkt 

III miejsce: 6 pkt 

IV miejsce: 4 pkt 

V miejsce: 2 pkt 

VI ....... miejsce: 0pkt 

Dokładność wykonania: za każdy nieprawidłowo wykonany element przez zawodnika sędzia dodaje 

10 sekund.  

Zawodnik może osiągnąć max 30 punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów: liczy 

się zsumowany czas wszystkich trzech konkurencji pomiędzy tymi zawodnikami. 


