
       Občianske  združenie  PARTNERSTVO  Dravce, 

 Obec  Dravce  Vás  pozývajú  na  9.  ročník majstrovstiev               

obce  vo  varení  najlepšieho  gulášu  a  kopaní  jedenástok 

   

                       Akcia sa  uskutoční 25.8.2013            

(nedeľa)          na ihrisku  v Dravciach. 

 

Program podujatia: 
1. Začiatok podujatia a varenia gulášu o 08.30 hod. 

2. Predaj štartovného pre  kategóriu ženy, dievčatá, chlapci   

           od 09.00 hod.   do 11.00 hod. 

3. Predaj štartovného pre  kategóriu  muži   

                 od 09.00 hod.   do 16.30 hod. 

4. Začiatok kopania jedenástok: ženy, dievčatá-11.00 hod.  

                                                                chlapci-11.30 hod.    

                                                                          muži-17.00 hod. 

5. Hodnotenie varenia gulášu porotou o 12.00 hod. 

6. Vyhlásenie výsledkov varenia gulášu o 13.00 hod. 

7. Vyhlásenie výsledkov pre  kategóriu ženy, dievčatá,chlapci   

    o 12.00 hod. 

8. Vyhlásenie výsledkov pre kategóriu muži o 19.00 hod.                      

 
KOPANIE JEDENÁSTOK: 

Kategórie: 
    *Muži:od 15 rokov, štartovné 1€      *Chlapci:do 15 rokov, štartovné 0,50 

*Ženy:od 15 rokov, štartovné 1€      *Dievčatá: do 15 rokov, štartovné 0,50 € 

 

VARENIE GULÁŠU: družstvo štartovné 3€ 
 

 

Počas akcie:             OBČERSTVENIE A HUDBA  

                  Futbalový zápas o 14,00 Dravce – Granč Petrovce 

 

 



                                     Informácie pre záujemcov 
 
                              MAJSTROVSTVÁ OBCE VO VARENÍ GUĽÁŠU: 
Súťažiaci: 

- súťažia 3 - členné družstvá, ktorých členom nesmie byť vyučený  kuchár 
 
Prihlásenie: 
1. Do súťaže sa môžete prihlásiť na t.č. 053/4598233, 0918483665 alebo osobne  
     u organizátora. 
2. Termín uzávierky na prihlásenie je 21. august 2013. 
3. Po uvedenom termíne nie je možne sa prihlásiť. 
 
Organizačné pokyny: 
1. Súťažiaci si zabezpečujú suroviny a materiál na varenie gulášu    
    podľa vlastného uváženia a na vlastné náklady. 
2. Súťaž sa uskutoční na obecnom futbalovom ihrisku  v Dravciach. 
3. Začiatok varenia gulášu je určený na 08.30 hod.  
    Ukončenie súťaže a odovzdanie vzoriek je o 12.00 hod.  
4. Vyhodnotenie gulášu o 13.00 hod. 
5. Organizátori zabezpečia pre súťažiacich mäso  a drevo.  
6. Organizátori zabezpečia porotu, ktorá hodnotí spôsob varenia  a finálny produkt. 
 
Poplatky: 
Súťažné družstvo 3 €. 
 
Ceny: 
Súťažné družstvá získajú vecné ceny. 
 
 
                                              KOPANIE JEDENÁSTOK: 
 
Začiatok o 11,00 hod. slávnostným kopom  
Kategórie: 

 Muži:         od 15 rokov         štartovné 1€ 

 Ženy:         od 15 rokov         štartovné 1€ 

 Dievčatá:   do 15 rokov         štartovné 0,50 € 

 Chlapci:     do 15 rokov         štartovné 0,50 € 
 
Prihlásenie: 
2. Predaj štartovného pre  kategóriu ženy, dievčatá, chlapci bude 30 minút pred kopaním. 
3. Predaj štartovného pre  kategóriu  muži   od 09.00 hod.   do 16.30 hod. 
 
Začiatok kopania jedenástok:   

Kategória ženy a dievčatá  o 11.00 hod.    

Kategória chlapci  o 11,30 hod.                                                  

Kategória  muži  o 17,00 hod.                                                             

 
Ceny: 
Prví traja v každej kategórii získajú vecné ceny. 


