
Rajecká žufanka 2022 

Propozície 1. ročníka súťaže vo varení tradičných polievok  

 

Organizátor: Mesto Rajec  

Dátum súťaže: 3. 9. 2022 (sobota) 

Miesto konania: Námestie SNP Rajec  

Kontaktná osoba:  Mgr. Tomáš Stránský 

Prihlásenie družstva e-mailom do 31.8.2022 na: tomas.stransky@rajec.sk 

Časový harmonogram súťaže: 

- 8:00 – 13:00 hod. príprava a varenie polievok,  

- 13:00 hod. prezentácia a ochutnávanie polievok,  

- 15:00 hod. ukončenie hlasovania,  

- 16:00 hod. vyhodnotenie najlepšej polievky,  

Organizačné pokyny, pravidlá a priebeh súťaže 

Podmienky pre prihlásenie súťažiacich  

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

propozícií) elektronicky na tomas.stransky@rajec.sk, 

- Termín uzávierky prihlášok je 31.8.2022 do 15:00 hod., 

- Počet súťažných družstiev nie je obmedzený, 

- Maximálny počet členov jedného súťažného družstva je 5 osôb,  

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

bydliska,  

- Súťažiaci sa tejto súťaže zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť. 

- Kapitánom súťažného družstva musí byť plnoletý  

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

- Družstvá sa musia dostaviť na Námestie SNP Rajec do 8:00 hod. 

Pravidlá a podmienky súťaže  

- Začiatok súťaže je o 8:00 hod.,  

- Súťažné družstvá môžu zapáliť oheň pod kotlíkom až po odštartovaní súťaže,  

-  Minimálne množstvo uvarenej polievky je 10 litrov a maximálne 20litrov 

-  Druh polievky nie je určený a je na voľbe súťažiacich, 

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

ingrediencie, náradie a ďalšie materiálno-technické zabezpečenie, napr. drevo na kúrenie 

a pod. 

- Varenie je prípustné len v kotle s uzavretou kotlinou na spaľovanie dreva,    

-  Voda je dostupná na mieste, 

- Súťažné družstvá si zabezpečia vlastné kotliny, v ktorých budú polievku variť s tým, že 

- Oheň nesmie byť voľne položený na zemi, 



- Súťažiaci zodpovedajú za kvalitu privezených potravín a ostatných ingrediencií, ako aj 

s ich prípravou podľa hygienických zásad,  

- Mäso, cibuľa, zemiaky prípadne iné suroviny, nemôžu byť dopredu tepelne spracované, 

predvarené a musia byť v surovom stave, 

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

bude presne určený priestor), 1 stôl a 2 lavice ( prístrešok bude pridelený len na 

vyžiadanie, keďže disponujeme obmedzeným počtom) 

- Neskonzumovanú polievku je možné po skončení súťaže vydať návštevníkom, prípadne 

odniesť so sebou alebo zlikvidovať obvyklým spôsobom podľa pokynov organizátorov, 

- Zbytky z prípravy polievky je potrebné zlikvidovať vložením do pripravených separačných 

nádob, pre ich ďalšie spracovanie formou biologického odpadu, 

- Súťažné družstvá sú povinné najneskôr do 20:00 hod. zbaliť, upratať a uvoľniť svoje 

súťažné stanovište, tzn. dať ho do pôvodného stavu. 

Pravidlá hlasovania 

- Návštevníci si zakúpia v stánku Mesta Rajec pamätnú misku a lyžicu za 5€, s ktorou môžu 

degustovať vzorky od jednotlivých súťažných družstiev. Každý má nárok na jednu 

degustačnú vzorku od každého súťažiaceho družstva, 

- Spolu s miskou získajú 1 hlasovací lístok, v ktorom na zadnej strane zaznačia družstvo 

s najlepšou polievkou a po degustovaní všetkých vzoriek ho vhodia do hlasovacej urny 

konkrétneho družstva,  

- Minimálny objem degustačnej vzorky je 0,1l,  

- Po vydaní degustačnej vzorky bude odber vydávajúcim družstvom zaznamenaný 

návštevníkovi do hlasovacej kartičky, aby sa predišlo opakovaným degustáciám, 

- Hlasovanie a degustácia bude ukončené o 15:00 a tým bude súťaž oficiálne ukončená. Po 

tomto čase môžu súťažné družstvá uvarenú polievku rozdať návštevníkom mimo súťaže, či 

si ju odviesť so sebou, 

- Ocenené budú 3 družstvá s najväčším počtom hlasov a získajú zlatý, strieborný a bronzový 

rád zlatej žufanky s logom mesta a názvom podujatia. 

Ďalšie informácie  

- Súťaž je určená nielen pre komunity v meste Rajec, ale aj pre širokú verejnosť 

 s cieľom spoznávanie nielen tradičných polievok, ale aj polievok z iných regiónov, či 

z celého sveta, 

- Prihlásením sa do súťaže, účastníci sú povinní oboznámiť sa s pravidlami a organizačnými 

pokynmi, 

- Počas podujatia budú zhotovované ilustračné snímky, ktoré budú použité výlučne na účel 

súťaže a jej propagácie, 

- Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách, prípadnú zmenu organizátor 

oznámi účastníkom v dostatočnom čase pred začiatkom turnaja. 

 

 

 

 



Príloha propozícií Rajecká žufanka 2022 

 

 

 

Prihláška – Rajecká žufanka 

 

Termín konania 3.9.2022 Rajec, Námestie SNP 

Názov družstva..................................................................................................... 

Kapitán družstva................................................................................................... 

Skupina/organizácia/obec..................................................................................... 

Kontakt................................................................................................................. 

Názov polievky..................................................................................................... 

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

Poznámka (požiadavky) ...................................................................................... 

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

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

Miesto a dátum..................................................................................................... 

podpis......................................................................... 


