
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

1. ročník súťaže v tradičnom varení a jedení bryndzových halušiek 

 

Termín a miesto konania: nedeľa, 24.07.2022, areál prírodného amfiteátra Tovarné 

 

Termín prihlásenia: Súťažiaci (záujemcovia) sa môžu prihlásiť do súťaže do 22.7.2022 do 

8:00 hod.  

Prihlásenie je možné aj v deň konania súťaže, priamo na mieste, pred zahájením súťaže 

za podmienky, že bude ešte dostatok miesta pre súťažné tímy.  

 

Účastnícky poplatok: 5 EUR mimo organizácii pôsobiacich v obci Tovarné 

Akreditácia (prihlasovanie) družstiev: nedeľa, 24.07.2022 od 11:00 – 12:30 hod. 

 

Začiatok a doba na prípravu halušiek: Časový limit na prípravu halušiek je 1:30 hodiny a 

začína plynúť povelom Pripraviť sa! Pozor! Štart! od hlavného rozhodcu súťaže. Až po vydaní 

povelu môžu súťažné družstvá zapáliť oheň a zahájiť činnosť. Za nedodržanie časového limitu 

1:30 hodiny sa odráta družstvu, ktoré ho nedodržalo, 5 bodov z celkového hodnotenia. 

 

Čas na konzumáciu halušiek sa ráta od povelu hlavného rozhodcu: Pripraviť sa! Pozor! 

Štart! Čas prestáva plynúť slovným zvolaním kapitána družstva „Hotovo“ a zdvihnutím jeho 

ruky po skonzumovaní všetkých halušiek. 

 

Parkovanie: súťažiaci, predajcovia a pozvaní hostia pred prírodným amfiteátrom, ostatní 

návštevníci pred zdravotným strediskom. 

 

Materiálno – technické a surovinové zabezpečenie: Všetky suroviny a pracovné náradie 

a náčinie potrebné na prípravu halušiek ( kotlíky , pokrievky, misy, nádoby na vodu, nádoby na 

prípravu halušiek, škrabáky, cedidlá, nože, lopár (doštičku) na hádzanie halušiek, varechy, 

lyžice, stierky, strúhadlá a pod. si súťažiaci zabezpečia a prinesú so sebou. Pre prípad 

nepriaznivého počasia si je potrebné priniesť so sebou vhodný prístrešok (stánok). 

 

Zo strany usporiadateľa budú poskytnuté zemiaky 3 kg na družstvo a potrebný pracovný 

priestor, pracovný stôl, drevo na kúrenie, prívod tečúcej pitnej vody, váha na určenie množstva, 

misy rovnakej veľkosti určené na konzumáciu halušiek a misky na halušky určené na 

hodnotenie porotou (degustáciu) 

 

Počet súťažiacich a súťažných družstiev: Súťažné družstvá sú minimálne štvorčlenné. Počet 

súťažných družstiev je limitovaný počtom 10 a súťažné družstvá budú zaradené do poradia 

podľa dátumu prihlásenia, resp. zaregistrovania sa priamo na mieste. 

Úlohy jednotlivých družstiev, stručný popis: 

- priniesť si so sebou všetky potrebné suroviny (okrem zemiakov) a náradie (náčinie) na 

prípravu bryndzových halušiek 

- naštiepať drevo, rozložiť oheň, priviesť vodu do varu 

- očistiť zemiaky ručnou škrabkou (nožom) a ich rozdrvenie (postrúhanie) na strúhadle 



- vyrobiť haluškové cesto 

- nahádzať halušky do vriacej vody cez haluškovník je dovolené  

- opražiť si slaninku, uvariť halušky, vybrať ich z kotlíka, zamiešať ich s bryndzou a 

pochutinami 

- naplniť uvarenými haluškami pripravenú misu (nádobu) o predpísanej váhe a nachystať na 

preváženie 

- odobrať časť halušiek do pripravenej nádoby k vyhodnoteniu kvality pokrmu pre rozhodcov 

- po ich uvarení a ohodnotení kvality (degustácii) porotou skonzumovanie 0,5kg jedným 

členom družstva v čo najkratšom čase. 

- po ukončení súťaže uvedie každé družstvo svoje pracovné miesto do pôvodného stavu 

a odovzdá ho aj s náčiním, ktoré mu bolo poskytnuté organizátorom podujatia 

 

Každé súťažné družstvo pripravuje bryndzové halušky z rovnakého množstva neolúpaných 

zemiakov o váhe 3 kg tak, aby hmotnosť uvarených a hotových halušiek bola minimálne 2,3 

kg. Z toho 2 kg hotového pokrmu na konzumáciu v rámci súťažnej disciplíny a 0,3 kg na 

hodnotenie degustátorom. 

Na kúrenie pod kotlami, v ktorých sa budú halušky variť a pripravovať je možné použiť len 

drevo, ktoré bude za týmto účelom nachystané. Iné prostriedky, ako plynové horáky, variče a 

pod. nie sú na varenie halušiek povolené. Ich použitie je možné len na prípravu (opraženie) 

slaninky.  

 

Pred zahájením súťaže vyložia súťažné tímy všetky suroviny a náčinie potrebné na prípravu na 

pracovný stôl, kde si ich prehliadnu a skontrolujú rozhodcovia súťaže. Prípravu halušiek 

začínajú všetky družstvá súčasne, povelom hlavného rozhodcu „Pripraviť sa! Pozor! Štart!“ 

Hodnotí sa:  

1. rýchlosť uvarenia halušiek, t.j. hotového pokrmu - 0 – 20 bodov (ďalšie poradie zakaždým s 

rozdielom 2 bodov) 

2. kvalita navarených halušiek (konzistencia, vzhľad, chuť) 0 – 20 bodov (ďalšie poradie 

zakaždým s rozdielom 2 bodov) 

3. rýchlosť zjedenia halušiek 0 – 20 bodov (ďalšie poradie zakaždým s rozdielom 2 bodov) 

Hodnotiaca porota sa skladá z minimálne troch členov, vrátane jej predsedu. Zvíťazí to 

družstvo, ktoré získa najväčší počet bodov zo všetkých troch súťažných disciplín od 

hodnotiacej poroty. Nad dodržaním súťažných podmienok bude dozerať hlavný rozhodca 

súťaže s členmi hodnotiacej poroty. 

Vyhodnotené budú prvé tri najlepšie družstvá v celkovom poradí a víťazi každej súťažnej 

disciplíny. 

Súťažné družstvá sú povinné riadiť sa týmito súťažnými pravidlami a ich jednotliví členovia 

svojim podpisom na prihláške potvrdzujú, že sa súťaže vo varení halušiek zúčastňujú na svoju 

vlastnú zodpovednosť. Svojim podpisom zároveň prehlasujú, že sú zdraví a nie sú im známe 

žiadne zdravotné problémy, ktoré by im bránili v príprave a varení bryndzových halušiek. 

 

 

 

 



                                                      Záväzná prihláška na: 

1. ročník súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek  

24. 07. 2022 Tovarné 

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

Vedúci družstva: ............................................................................................. 

Členovia družstva:  

1. ....................................................................................... 

2. ...................................................................................... 

3. ...................................................................................... 

4. ...................................................................................... 

Korešpondenčná adresa: ................................................................................ 

....................................................................................................................... 

Kontaktná osoba: ........................................................................................... 

Telefonický kontakt: ....................................................................................... 

e – mail: ......................................................................................................... 

Termín registrácie písomných prihlášok je do 24.07.2022, do 12:30 hodiny. 

 

Vyššie uvedené súťažné družstvo a všetci jeho členovia svojim podpisom potvrdzujú, 

že sú zdraví a nie sú si vedomí žiadneho infekčného ochorenia. Ďalej prehlasujú, že 

súťaže vo varení bryndzových halušiek sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť 

a suroviny ktoré použijú na ich prípravu budú čerstvé a budú pochádzať z riadneho 

certifikovaného predaja (zdroja), čo potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom. 

 

Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis jednotlivých členov družstva: 

1. .......................................................... .......................................................... 

2. .......................................................... .......................................................... 

3. .......................................................... .......................................................... 

4. .......................................................... .......................................................... 

5. .......................................................... .......................................................... 

Obec Tovarné 

094 01 Tovarné 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

1. turnaju vo vibíjanej  

 

Súťažné kategórie: 8 – 18 

                           18 – x 

 

Každé družstvo tvorí päť hráčov. Každý hráč i kapitán má jeden "život". Hráči majú jednotné 

dresy. Striedanie hráčov je dovolené len po skončení polčasu a v prípade zranenia aj počas hry 

na pokyn rozhodcu. Rozhodcovský timeout, čas stojí. Stretnutie pozostáva z dvoch polčasov, z 

ktorých každý trvá sedem minút. Pred každým polčasom kapitáni vzpaženou rukou signalizujú 

hlavnému rozhodcovi pripravenosť ich družstva. Časomerač si zapíše ich čísla a vzpaženou 

rukou dá hlavnému rozhodcovi znamenie, že časomiera je pripravená. 

Medzi polčasmi je trojminútová prestávka. Druhý polčas sa začína opäť s plným počtom 

hráčov. Ak je družstvo vybité pred časovým limitom, polčas alebo zápas sa končí vybitím 

posledného hráča (kapitána). Časomerač zapíše do zápisu skrátený hrací čas polčasu. 

Otvorenie 

Družstvá nastúpia na útočné volejbalové čiary a pozdravia sa. Kapitáni s rozhodcom žrebujú o 

loptu a stranu. Po výmene strán v polčase loptu dostane družstvo, ktoré ju nezískalo žrebom na 

začiatku hry. 

Postavenie hráčov 

Na ihrisko nastupuje 5 hráčov, z toho jeden kapitán. Päť hráčov obsadí podľa vyžrebovania 

svoje pole.  

Priebeh stretnutia  

Hra sa začína hvizdom rozhodcu tak, že kapitán spoza zadnej čiary prihrá loptu svojim 

spoluhráčom v poli. Loptu môžu súperi chytať, lebo táto lopta nevybíja (nenabitá lopta). Takto 

sa hra začína po každom vybití. Po prvom prehode už môže hocikto z poľa či zázemia vybíjať, 

ak má "nabité". Po vybití hráča ktokoľvek bez prešľapu dopraví loptu jeho kapitánovi a vybitý 

hráč urýchlene bez prešľapu prejde do svojho zázemia. Po vybití všetkých spoluhráčov 

rozohráva hráč, ktorý nahradí kapitána, prehodom lopty spoza zadnej čiary do poľa kapitánovi. 

Pri priestupkoch sa začína na hvizd rozhodcu od hociktorého hráča, ktorý je najbližšie k miestu 

priestupku. Hráči sa nesmú žiadnou časťou tela dotknúť súperovho poľa či zázemia. Smú však 

loptu "loviť" zo súperovho ihriska, ak je vo vzduchu. Nesmú loptu vziať či vyraziť z rúk súpera. 

Pri súčasnom úchope lopty súpermi má loptu družstvo, v ktorého území bola pred úchopom. 

Lopta odrazená od zeme, steny, konštrukcie či rozhodcu patrí tomu, kto sa jej dovoleným 

spôsobom zmocní. 

 

Nabitie, vybitie 

Lopta je "nabitá", ak ju hráč získal v hre prihrávkou alebo odrazom od ktoréhokoľvek hráča 

bez toho, aby sa lopta dotkla zeme, steny, konštrukcie či rozhodcu. Hráč je vybitý, ak ho priamo 

zasiahne "nabitá" lopta h o d e n á súperom (nie lopta odrazená od zeme či spoluhráča) a potom 

spadne na zem. Hráč je vybitý aj vtedy, ak sa uhne pred "nabitou" loptou prešľapom mimo 

vlastného poľa. Za vybitie rozhodca posúdi priamy zásah tela, pri ktorom lopta zmení smer letu. 

Ak loptu, ktorá zasiahla vybíjaného hráča chytí on sám alebo ktorýkoľvek iný spoluhráč či 



súper, zachraňuje ho od vybitia a sám môže hneď hrať. Ak však lopta spoluhráčovi, ktorý 

zachraňuje, spadne na zem, nezachránil ho, ale sám nie je vybitý. Vždy je vybitý len prvý hráč. 

 

Mŕtva lopta 

Lopta je mŕtva od chvíle, keď zapískal rozhodca pri nejakej chybe alebo priestupku, až do 

chvíle, keď zapísknutím dá pokyn na pokračovanie v hre. Pri mŕtvej lopte sa hráči s loptou 

môžu voľne pohybovať po svojom území. Mŕtva lopta je nenabitá. 

Hráč môže loptu držať najviac tri sekundy. S loptou môže urobiť v poli či v zázemí najviac tri 

kroky alebo sa pohybovať driblingom. Len v poli alebo len v zázemí sa lopty môžu dotknúť 

najviac traja hráči (dve prihrávky), potom musí letieť lopta z poľa do zázemia alebo opačne. 

 

Koniec stretnutia 

Stretnutie sa končí hvizdom časomerača. Výsledok stretnutia sa udáva pomerom celkového 

počtu vybitých hráčov z oboch polčasov. Víťazí družstvo, ktoré vybilo viac hráčov súpera. 

V prípade rovnakého počtu vybitých hráčov na oboch stranách sa stretnutie končí remízou. Ak 

niektoré družstvo nenastúpi so všetkými hráčmi, chýbajúci sa počítajú za vybitých, a to v 

každom polčase. Po ukončení stretnutia družstvá nastúpia na útočné volejbalové čiary, 

rozhodca oznámi výsledok a súperi si podajú ruky. 

 

Pravidlo VI - PORUŠENIE PRAVIDIEL, TRESTY 

Priestupky 

Rozhodca raz zapíska a stratou lopty potrestá priestupky: 

- nedovolené striedanie, 

- prešľap čiary, 

- dotyk súpera, súperovho ihriska a lopty ležiacej v súperovom ihrisku ktoroukoľvek 

časťou tela, 

- vytrhnutie, vyrazenie lopty súperovi z rúk, 

- súčasný úchop lopty v súperovom ihrisku, 

- držanie lopty štyri sekundy, 

- štyri kroky s loptou, 

- dotyk lopty štyrmi hráčmi v poli alebo zázemí (tri prihrávky), 

- nesprávne zahratie kapitánom po vybití jeho spoluhráča, 

- pasívna hra bez snahy vybíjať (snaha o udržanie výsledku). 

 

Rozhodca dvakrát zapíska a za vybitého označí hráča, ktorý: 

- bol priamo zasiahnutý "nabitou" loptou, 

- sa uhol "nabitej" lopte prešľapom mimo pole, 

- chýba do počtu hráčov pri začiatku stretnutia alebo druhého polčasu. 

pravidlá vybíjanej - Slovenská asociácia športu na školách (upravené podľa priestoru) 

https://www.sass.sk/images/Ofici%C3%A1lne_pravidl%C3%A1_VYB%C3%8DJANEJ_23.6.2015.p

df.  

 

https://www.sass.sk/images/Ofici%C3%A1lne_pravidl%C3%A1_VYB%C3%8DJANEJ_23.6.2015.pdf
https://www.sass.sk/images/Ofici%C3%A1lne_pravidl%C3%A1_VYB%C3%8DJANEJ_23.6.2015.pdf

