
Rovinčanský guláš – 5. ročník 

Organizátor: Obec Rovinka  

Termín konania: 04.05.2019 
Miesto konania: Centrum obce – za kultúrnym domom  

Čas konania: od 10.00 hod. 

Predmet súťaže: uvarený guláš z ľubovoľného druhu mäsa 

 

Organizačné pokyny, pravidlá a priebeh súťaže 
 

Prihlášky 

 Do súťaže sa možno prihlásiť zaslaním prihlášky (na konci pokynov) na e-mail 

kulturakrovinka@gmail.com alebo osobne v kancelárii kultúrneho domu u p. 

Kelemenovej 

 Registrácia sa stáva platnou po zaplatení štartovného poplatku.  

 Termín uzávierky prihlášok je 26.04.2019.  

 Štartovné – 10,00 € 

 Počet súťažiacich družstiev je obmedzený z priestorových dôvodov (max. 12). 

Súťažné družstvá 

 Maximálny počet členov jedného družstva sú 3osoby k vareniu guláša + 1 osoba do 

hodnotiacej komisie. 

 Súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá, bez rozdielu veku a miesta trvalého 

bydliska. 

 Družstvá sa musia prezentovať v čase od 09.00 hod. do 9.45.00 hod. u organizátora 

súťaže. 

 O 09.45 hod. bude žrebovanie čísiel pre jednotlivé družstvá pod ktorým odovzdajú 

svoju hodnotiacu vzorku. 

Pravidlá súťaže: 

 Začiatok varenia 10.00 hod. 

 Organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvá miesto na varenie, prístup k vode, 

1 stôl + 1 lavicu a kompostovateľný riad (misky + lyžice). 

 Súťažné družstvá si zabezpečia materiál na varenie gulášu, potrebné náradie, nádoby, 

kotlík a palivo podľa vlastného uváženia na svoje náklady. 

 Mäso a cibuľa, príp. zemiaky nemôžu byť dopredu tepelne spracované, predvarené, 

musia byť v surovom stave.  

 Minimálne množstvo uvareného guláša je 5 litrov. 

 Množstvo hodnotiacej vzorky je cca. 0,5 l. Hodnotiaca vzorka sa odovzdáva o 13.30 

hod. a po odovzdaní môžu družstvá s uvareným gulášom naložiť ako uznajú za vhodné 

(rozdať, predať, zjesť,...) 
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 Organizátori zabezpečia odbornú porotu zloženú zo zástupcu obce a členov 

z jednotlivých družstiev. 

 Členovia poroty kontrolujú nezávisle na sebe, spôsob varenia a finálny produkt. 

 Vyhlásenie výsledkov súťaže vo varení guláša bude o cca 14.00 hod. a  vyhodnotené 

budú prvé 3 miesta.  

 Súťažné družstvá sú povinné maximálne do 18.00 hod zbaliť, upratať a uvoľniť svoje 

súťažné stanovisko. 

 Organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvá, ako aj pre verejnosť hudobnú 

produkciu a bufet s občerstvením a nápojmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihláška do súťaže vo varení guláša 

04.05.2019 v Rovinke 
 

 

Názov družstva: .......................................................................................................... 

 

Meno vedúceho družstva , resp. kontaktnej osoby:.................................................... 

 

Kontakt: ................................................ 

 

Veľkosť kotlíka/ množstvo navareného guláša: ......................................................... 

 

 

 


