
SMIŽIANSKA VAREŠKA 

Propozície 1. ročníka súťaže rodín vo varení gulášu 

 
Organizátor   OKC Smižany, Obec Smižany  

Dátum súťaže  25. 8. 2018 (sobota) 

Miesto konania   futbalový štadión TJ Slovan Smižany  

Kontakt   Mária Dzuríková 

Prihlásenie družstva  e-mail   sutaze2018@gmail.com  alebo osobne v KD 

 

Časový harmonogram súťaže  
13.00 - 13.15 hod.  žrebovanie stanovíšť  

13.15 - 14.00 hod.  príprava a prezentácia  

14.00 - 17.00 hod.  štart a priebeh súťaže  

18.00 hod.   vyhodnotenie najlepšieho gulášu 

 

Organizačné pokyny, pravidlá a priebeh súťaže:  

PRIHLÁŠKY  

- Do súťaže sa môže súťažné družstvo prihlásiť zaslaním prihlášky (v prílohe 

propozícií) elektronicky prostredníctvom e-mailu sutaze2018@gmail.com alebo 

osobne v kancelárii Kultúrneho domu.  

- Termín uzávierky prihlášok je 20.8.2018 do 15.00 h. 

- Počet súťažných družstiev je z priestorových dôvodov obmedzený, maximálne 15 

súťažných družstiev. Po naplnení počtu nebude možné akceptovať ďalšie prihlášky.  

 

SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVÁ  

- Maximálny počet členov jedného súťažného družstva sú 4 osoby (1 kuchár, 3 

pomocníci).  

- Súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá, bez ohľadu na vek a miesto trvalého 

bydliska. Súťažiaci sa tejto súťaže zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť. 

- Veliteľ súťažného družstva musí byť plnoletý a musí prehlásiť, že súhlasí s pravidlami 

a organizačnými pokynmi súťaže.  

- Súťažné družstvá súťažia pod názvom, ktorý si sami zvolia.  

- Družstvá sa musia dostaviť v čase medzi 13.00 – 13.15 hod.– žrebovanie stanovíšť. 

Zároveň sa budú žrebovať čísla, pod ktorými odovzdajú jednotlivé družstvá svoju 

hodnotiacu vzorku. Čísla budú známe iba súťažným družstvám – pre zachovanie 

regulárnosti súťaže.  

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE  

- Začiatok súťaže je o 14.00 hod. Súťažné družstvá môžu zapáliť oheň pod kotlíkom až 

po odštartovaní súťaže. Spracovávanie všetkých potrebných surovín je taktiež 

povolené až po odštartovaní súťaže.  

- Minimálne množstvo uvareného gulášu je 5 litrov (maximálne množstvo nie je 

obmedzené). Jedinou podmienkou je, aby bol guláš z mäsa.  

- Súťažné družstvo si musí na vlastné náklady zabezpečiť všetky potrebné suroviny, 

vodu na varenie, ingrediencie, náradie a ďalšie materiálno-technické zabezpečenie.  
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- Súťažné družstvá si zabezpečia vlastné kotliny, v ktorých budú guláš variť s tým, že 

oheň nesmie byť voľne položený na zemi.  

- Mäso a cibuľa, resp. zemiaky nemôžu byť dopredu tepelne spracované, predvarené – 

musia byť v surovom stave.  

- Organizátor zabezpečí pre súťažné družstvá miesto na varenie (každému súťažiacemu 

bude presne určený priestor), 1 stôl a 2 lavice. Súťažné družstvá sú povinné najneskôr 

do 20.00 h zbaliť, upratať a uvoľniť svoje súťažné stanovisko, t. j. dať ho do 

pôvodného stavu.  

- Hodnotiaca vzorka sa bude odovzdávať hodnotiacej komisii o 18.00 hod., kedy bude 

súťaž oficiálne ukončená a po jej odovzdaní môžu súťažné družstvá s uvareným 

gulášom naložiť, ako uznajú za vhodné. 

- Zloženie hodnotiacej komisie: 3 členovia.  

- Členovia komisie budú hodnotiť nezávisle na sebe spôsob varenia gulášu a finálny 

produkt (farbu, vôňu, chuť, konzistenciu, mäso, technologický postup, prezentáciu, 

obhajobu, originalitu družstva,..) určitým počtom bodov. Po sčítaní bodov zvíťazí 

družstvo, ktoré navarí chuťovo a vizuálne najlepší guláš a získa najvyšší počet bodov.  

- Víťazné družstvo získava na dobu jedného roka putovnú SMIŽIANSKU VAREŠKU s 

erbom obce Smižany, na ktorej bude vygravírovaný názov víťazného družstva, článok 

a fotku v Smižianskom hlásniku  a vecnú cenu (1.-3. miesto). 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE  

- Putovná Smižianska vareška je majetkom Obce Smižany. Ak družstvo získa 1. -3. 

miesto v troch po sebe nasledujúcich ročníkoch súťaže, stáva sa putovná Smižianska 

vareška majetkom tohto víťazného družstva. 

- Súťaž je určená nielen pre komunity v obci Smižany, ale aj pre širokú verejnosť a ide 

v nej predovšetkým  o dobrú zábavu a ešte lepší guláš!  

 

Vo voľnom čase budú prebiehať súťažné disciplíny: 

Registrácia na jednotlivé súťaže bude prebiehať od 13.00 – 14.00 h. Organizátor si vyhradzuje 

právo ukončiť registráciu po naplnení plánovaných počtov 

súťažiacich. 

· Súťaž v hode čižmou do diaľky o 15.00 h 

· Súťaž v zatĺkaní klinca do klátu o 16.00 h 

· Súťaž v pití piva slamkou na čas o 17.00 h 

 

Všetky disciplíny budú organizované podľa záujmu účastníkov a možností organizátora. 

Každá súťaž bude osobitne vyhodnotená, bude mať vlastné štartovné podmienky a rozhodcov. 

Vyhodnotenie súťaží po 18.00 h. 

 

POZNÁMKA: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu 

organizátor oznámi účastníkom pred začiatkom  turnaja. Za cennosti a stratu vecí organizátor     

neručí.  

 

 

 

Smižany 9.7.2018                                                                                OKC Smižany 

 


