ŠuFut 2018 - Necpalské šúľance, 4. ročník
5. máj 2018, 13:00 hod.
4. ročník súťaže ŠUFUT - Necpalské šúľance sa uskutoční v sobotu 5. mája 2018
o 13.00 hod. v priestore pri „starej“ ceste v mestskej časti Necpaly.

PRÍĎTE si k nám ZAŠÚĽAŤ!!!
Záujemcovia o účasť v súťaži sa vopred prihlásia mailom na necpaly660@gmail.com, alebo na
tel. 0905 683 779, prípadne osobne či cez FB u organizátorov podujatia.
Podmienky súťaže: (pár úprav od predchádzajúcich ročníkov)
- súťažia 3 členné družstvá bez ohľadu na vek a zloženie (muži, ženy, deti...)
- pokiaľ sú členmi družstva deti do 12 rokov, môžu byť detičky aj dve (družstvo bude štvorčlenné)
- tím môže mať aj viac nesúťažiacich členov – fanúšikov, ktorí môžu ľubovoľne družstvo
povzbudzovať, však do súťaženia nezasahujú ani nie sú inak družstvu nápomocní
-

- každé družstvo si pripraví svoj slogan či motto, ktoré môže umiestniť do svojho súťažného
priestoru

- k dispozícii od organizátorov družstvá dostanú 5 l studenej vody (do kotliny), (v prípade potreby
bude ďalšia voda k dispozícii), jeden stôl, debničku dreva, zápalky, suroviny na cesto na šúľance
(800 g uvarených zemiakov, 2 vajíčka, soľ, 2 kg hrubej múky, 250 g maslo, pohár s vodou).
Suroviny na finálnu úpravu šúľancov si každý prinesie podľa vlastnej predstavy (mak, džem,
tvaroh, orechy, strúhanku, cukor, príp. iné suroviny (na slano) – fantázii a kreativite sa medze
nekladú)
-

družstvá dostanú od organizátorov tiež misky na degustačné porcie a napichovacie vidličky

- účastníci si prinesú vlastnú kotlinu, pomôcky podľa vlastnej potreby (dosky, nože, valčeky,
misky, panvičku na roztopenie masla, strúhadlo (po našom ribajzlik) tanier, príp. iný dekoračný
servis na jednu porciu pre porotu a doplnky, kostýmy, transparenty či iné rekvizity podľa
uváženia členov družstva...) Tiež si môžu vopred pripraviť drevo na menšie triesky, aby sa
rýchlejšie chytilo.
- Súťažiaci si môžu priniesť a pripravovať svoje pomôcky už od 12,30 hod. (ak prídu prv, tak aj
skôr ). Oheň zapaľujú až po oficiálnom odštartovaní súťaže!
- O 13.20 je príprava družstiev ukončená a nasleduje slávnostné otvorenie súťaže, predstavenie
družstiev, aby o 13.30 hod. mohla byť súťaž odštartovaná.

Pravidlá a priebeh súťaže:
Všetci súťažiaci si pred odštartovaním súťaže pripravia svoje stanovište – t.j. nainštalujú kotlinu,
pripravia v nej drevo na zapálenie, nalejú do nej ľubovoľné množstvo pripravenej vody, uložia si
pomôcky a suroviny čo najpraktickejšie na stôl a dajú znamenie, že sú pripravení.
Podmienkou je štart so studenou vodou v kotline a zapálenie ohňa až po odštartovaní súťaže.
Na dodržiavanie stanovených pravidiel bude dozerať hodnotiaca komisia.

Taktika a rozdelenie úloh medzi členov tímu je vecou každého družstva.
Potrebné je ošúpať uvarené zemiaky, vypracovať cesto a našúľať, vyvariť, ochutiť a pripraviť
jednu ukážkovú porciu šúľancov, na ktoré môžu použiť vlastný tanier, misku alebo inú nádobu
(porcia by mala mať aspoň 150 g). Môžu byť pripravené ľubovoľne - na sladko aj na slano.
Porciu položia na pripravený stôl pred hodnotiacu komisiu a súťažné družstvo pokračuje
v spracovaní zvyšnej časti cesta, pripraví ostatné porcie, ktoré rozdelí do pripravených
degustačných misiek.
Zmena oproti predchádzajúcim ročníkom súťaže:
- nesúťaží sa na rýchlosť prípravy prvej porcie, no každé družstvo pripraví jednu ukážkovú porciu
pre hodnotiacu komisiu a bez ohľadu na poradie, v akom ju prinesie na stôl komisie
– záujemcovia o degustáciu (konzumáciu) šúľancov z radov divákov si vopred zakúpia lístky,
s ktorými zároveň dostanú hlasovacie zariadenie – guličky, ktoré po ochutnávke šúľancov vhodia
do valca toho družstva, ktoré si podľa nich zaslúži cenu diváka
- cena 2 lístkov je 0,70€, 5 lístkov (na päť porcií od ľubovoľného družstva) je 1,50 €.
- družstvo bude vydávať degustačné porcie šúľancov divákom len za zakúpený lístok!
Množstvo šúľancov v miskách si určia súťažiaci – odporúčaná dávka podľa veľkosti 3 – 5 ks.
Hlasovacie guličky môžu diváci vhadzovať do valcov hneď alebo až po ochutnaní ľubovoľného
počtu porcií od viacerých družstiev, keď si rozmyslia, ktorému či ktorým družstvám dajú svoje
hlasy. Môžu hodnotiť chuť, ale aj sympatie či kreativitu družstiev. Taktika je na zvážení každého
družstva.
Družstvá si nemusia nosiť suroviny navyše, pretože o ďalšie občerstvenie divákov je postarané,
nie je potrebné ich zasýtiť. Organizátori zvýšili dávku surovín na šúľance, ktorá by mala postačiť
na degustáciu pre divákov. Ak sa porcie „vypredajú“, súťaž končí.

Kritériá hodnotenia
Hodnotiaca komisia zložená z odborných aj technických komisárov bude hodnotiť:
- chuť a konzistenciu šúľancov (chuť a konzistencia cesta, zladenie s ostatnými prísadami...)
- vzhľad a servis degustačnej porcie
- kreativitu pri technickom zvládnutí (zohratie a spolupráca členov tímu, schopnosť zabaviť
publikum vystupovaním alebo kostýmami),
- originalitu a celkový dojem
- rozhodnutie o víťazovi a držiteľovi Putovnej varechy je plne v kompetencii hodnotiacej
komisie (bez ohľadu na výsledok diváckeho hlasovania)
- Hlavné ocenenia
- víťaz a držiteľ Putovnej varechy
- víťaz diváckeho hlasovania

Každé družstvo bude ocenené diplomom za účasť a vecnými cenami.
Príďte si užiť veselú atmosféru, zabaviť seba i ostatných!
Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky 0905 683 779 (K. Ďurčová),
osobne u organizátorov z FanNecpaly
alebo elektronicky na adrese necpaly660@gmail.com

Tešíme sa na Vás!!!

