
Súťaž vo varení kotlíkových špecialít 
„SOBLAHOVSKÝ KOTLÍK“ 

19.8.2017  
 

Podmienky a pravidlá súťaže:  
 

o Súťaže sa môžu zúčastniť iba družstvá prihlásené do 16.8.2017.   
 

o Do súťaže je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 16.8.2017 osobne na Obecnom úrade 
Soblahov, telefonicky na 0908 793 658, 0907 289 572 (P. Pleva) alebo emailom na 
soblahov@soblahov.sk. Kapitáni družstiev uvedú názov tímu a mobilný kontakt. Obec 
potvrdí prihlášku spätným emailom spolu so zaslaním pravidiel. 

 
o Obec Soblahov ako organizátor súťaže zabezpečí pre všetky družstvá:   pitnú vodu,  vrecia  

na odpad, stoly, lavice.   
 

o Súťažné družstvá si zabezpečia všetky suroviny a náradie potrebné na uvarenie 
a servírovanie špecialít.  Súťaží sa vo varení kotlíkových špecialít akéhokoľvek druhu. 
Podmienkou je, že všetko musí byť uvarené v kotlíku.  
 

o Pokiaľ súťažné družstvo použije taký kotlík, pri ktorom by mal byť oheň voľne na zemi, musí 
si zabezpečiť, aby bol pod kotlíkom železný plech.  

 
o Registrácia súťažiacich bude v čase od 11,30 – do 11,45 hod. na ihrisku.  Kapitán súťažného 

družstva si pri registrácii vylosuje poradové číslo, pod ktorým bude súťažiť. 
 
o Súťaž bude hodnotiť porota, zložená z kapitánov každého družstva. Každý kapitán družstva 

ochutná každú zo vzoriek špecialít, pričom každú vzorku ohodnotí ľubovoľným počtom bodov 
v rozmedzí 1-10 (10 – najvyšší počet bodov). V prípade, ak ohodnotí špecialitu iným počtom 
bodov ako 1 až 10, celý hodnotiaci lístok sa bude považovať za neplatný. Jednotlivé body sa 
spočítajú a družstvo s najväčším súčtom bodov zvíťazí. V prípade rovnosti hlasov o víťazovi 
rozhoduje starosta obce, resp. ním poverená osoba. Špeciality môžu byť vyhodnocované aj 
samostatne v rôznych kategóriách. 

 
o  Súťažné družstvá sú povinné najneskôr do 21,00 hod. zbaliť, upratať a uvoľniť svoje súťažné 

stanovište. 
 

o  Heslo podujatia: „Varíme pre radosť a potešenie ostatných!“ 

 
Do súťaže sa môžu prihlásiť rodiny, priatelia, kolektívy z ulice, organizácie a všetci, ktorí sa radi zabavia 
a majú odvahu ukázať svoje majstrovstvo vo varení.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prihláška do súťaže: 
 

Súťažiace družstvo ..............................................................   v zložení:  kapitán......................................... 
 
Členovia: .............................................................................................................................................................. 

sa záväzne prihlasujeme do súťaže vo varení kotlíkových špecialít „SOBLAHOVSKÝ KOTLÍK“, ktorý sa bude konať dňa                            
19.8.2017  a súhlasíme so súťažnými podmienkami. 
 
Kotlíková špecialita, ktorú pripravíme: ................................................... 
Telef. kontakt:  
 
V Soblahove, dňa                                 podpis kapitána mužstva    .......................................... 


