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P R O P O Z Í C I E     S Ú Ť A Ž E  
 

 

Usporiadateľ  :  Obec ČIERNY  BALOG 
  

 

Termín:  18. február 2023 (sobota) 
       

Čas a miesto: 14.30 hod., Dom kultúry Čierny Balog - Vlčie diery 

 (v prípade väčšieho počtu prihlásených družstiev ako 8 sa čas môže 
posunúť o pol hodiny skôr) 

  

Poučenie zástupcov družstiev o pravidlách a žrebovanie poradia: 15  minút pred začatím  
 

Prihlášky:   do 10.2.2023 (piatok) nahlásiť na Obecný úrad v Čiernom Balogu  

na uvedených kontaktoch alebo osobne – názov, mená členov družstva, 
kontakt. 

Organizačný  
výbor:    Peter Daxner 

 Tibor Potkány 

 Róbert Hlaváčik 

 

Kontakt: 048/6304310, 048/6304316, 0905633808 

 e-mail: trhance@ciernybalog.sk 

 

Súťažné 

družstvá:  3 - členné družstvá (ženské, mužské, zmiešané) 
 vzhľadom na časové a priestorové obmedzenie sa môže súťaže zúčastniť 
max. 10 družstiev 

 

Štartovné: dobrá nálada, vtipný názov družstva a pod. 

 

Materiálno- 

technické  
zabezpečenie:      Súťažné družstvá sú povinné zaobstarať si a priniesť so sebou na súťaž 

všetky potrebné nádoby (hrnce, nádoby, vedrá, fišprét, váľok a iné), 
pomocou ktorých budú trhance pripravovať! 

 Všetky potrebné suroviny na prípravu trhancov zabezpečí organizátor! 
 Organizátor zároveň zabezpečí pre každé súťažné družstvo stôl, obrus, 

plynový sporák, plynovú bombu, kuchynský riad (taniere, naberačky, misky 
na soľ a vidličky) a prístup k studenej vode. 

 

Suroviny: Organizátor zabezpečuje pre každé súťažné družstvo všetky suroviny, ktoré 

sú potrebné na prípravu trhancov. Pravidlá súťaže určujú použitie 
nasledovných surovín: 
- vajcia 2 ks 

- hladká múka 1,0 kg (použije sa podľa potreby) 
- múka polohrubá 0,5 kg (použije sa podľa potreby) 
- slanina 30 dkg 

- bryndza 30 dkg 

- smotana kyslá 2 ks 

- zemiaky podľa potreby. 
- soľ 
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Priebeh súťaže: Naraz súťažia 2 družstvá v samostatne pripravenom priestore (stôl č. 1, stôl 
č. 2), ktoré zabezpečí organizátor. Každé dve družstvá, ktoré majú variť 
naraz, si pred začatím vyžrebujú číslo stola so sporákom. Organizátor 
súťaže zároveň umožní súťažiacim družstvám prístup k studenej vode.  

 Po odštartovaní súťaže sú súťažiace družstvá povinné pri varení trhancov 
používať výlučne suroviny, ktoré zabezpečil a pripravil organizátor! Porota 

skontroluje, či si súťažiaci nabrali vodu studenú! 
 Cesto sa musí urobiť z dvoch vajec, múka a zemiaky a ostatné suroviny sa 

použijú podľa gusta každého kuchára. Po uvarení trhancov z celého 
zarobeného cesta súťažiace družstvá odoberú 3 porcie trhancov na vopred 

pripravené 3 taniere (2 naberačky trhancov na 1 tanier). Jeden tanier resp. 

porciu odovzdávajú porote a porcie na ostatných dvoch tanieroch je 

potrebné skonzumovať nasledovne: 1 tanier – 2 členovia  súťažného 
družstva a 1 tanier – náhodne vybraný divák a jeden člen družstva. Pri 

konzumácii obaja pomocou dvoch vidličiek „chovajú“ striedavo jeden 

druhého. Až po skonzumovaní obidvoch tanierov naložených trhancami sa 
družstvu súťažný čas zastaví !!! Za každé spadnuté sústo mimo tanier môže 
porota vykonať zrážku 1 bodu.  

 Minimálna dĺžka varenia a konzumácie trhancov nie je stanovená. 
 Maximálna dĺžka je stanovená na 40 minút.         

 

Kritéria hodnotenia: Odborná porota, ktorú určí organizátor, hodnotí predloženú porciu trhancov 

od jednotlivých súťažných družstiev podľa nasledovných  

7 kritérií: 
- uvarenie trhancov (tvar, veľkosť, tvrdosť, konzistencia), 
- uvarenie zemiakov (veľkosť, tvrdosť), 
- vypraženie slaniny (veľkosť a konzistencia škvariek), 
- lepivosť trhancov, 
- slanosť trhancov, 
- celková chuť, 
- čas uvarenie a zjedenia porcií. 

 

Maximálny počet bodov, ktoré je možné získať za každé uvedené kritérium 
sú 3 body.  
 

Pri hodnotení je rozhodujúci počet bodov. Rýchlosť uvarenia trhancov, 
a teda nameraný čas, sa berie do úvahy len pri rovnosti bodov. Pri 

rovnosti bodov získava lepšie umiestnenie to družstvo, ktoré uvarilo 
trhance rýchlejšie. 
 

Porota môže vykonať zrážku 1 bodu a v prípade opakovania až 3 
bodov, ak cesto, alebo jeho časť, alebo kuchársky riad padnú počas 
varenia na zem. 

 

Porota:         Určí  organizátor.  
Ceny: Všetky zúčastnené družstvá budú odmenené vecnými cenami. 
Ostatné podmienky:  Družstvá štartujú na vlastnú zodpovednosť. 
 

 

Súťažiacim držíme palce a nezabudnite, že ide nielen o kuchárske umenie, ale aj o zábavu a dobrú 
náladu a nikto z účastníkov neodíde naprázdno. 


