
                     
 
 
XXVII. Mezinárodní folklorní festival Šumperk 2017 
Soutěžní řád „Roztančené kotlíky – soutěž o nejlepší kotlíkový guláš“ dne 18. 8. 2017 
 
Pořadatel 
Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
a Sdružení přátel folkloru Severní Hané, P. O. Box 17, 789 69 Postřelmov 
 
Maximální počet soutěžních týmů/členů jednoho týmu 
12/4 
 
Termín způsob podání přihlášek 
16. 8. 2017 na e-mail kultura@sumperk.cz 
(nutno uvést název soutěžního týmu, jméno kontaktní osoby a telefonní a e-mailový kontakt) 
 
Místo konání 
Sady 1. máje, bezprostřední okolí u Vily Doris (WC ve Vile Doris) 
 
Časový harmonogram soutěže 
7:00-7:30 prezentace přihlášených účastníků 
7:30  losování balíčků masa 
8:00-12:00 vaření 
12:00  zahájení prodeje degustačních porcí veřejnosti 
13:00-14:00 hodnocení vzorků 
14:00  vyhlášení výsledků 
 
Pravidla 

1. Vaří se vepřový guláš, ze 4 kg vepřové plece. Balíček s masem bude zajištěn pořadateli a bude 
rozlosován na začátku soutěže. Cílem je svařit 30 porcí klasického, tradičního, vepřového 
guláše. Výsledný produkt se po svaření stává majetkem pořadatele. Nakládání s ním je 
výlučně v jeho kompetenci. 

2. Ingredience používá každý účastník vlastní. Pořadateli bude zajištěna mimo masa, pouze 
horká voda a dřevo. Prostředky na podpal jsou povoleny vlastní. Vaří se na přiděleném 
ohništi, na otevřeném ohni. Není povoleno rozdělávat oheň jinde, mimo toto ohniště. 
Doplňkově lze použít malý vařič (nikoliv však pro hlavní kotel). 

3. Z hlediska bezpečnosti a hygieny mají ke kotlům přístup pouze soutěžící a porotci. 
4. Každý soutěžící vaří na vlastní nebezpečí. Za případné úrazy nenese organizátor odpovědnost. 
5. Porota bude hodnotit guláš dle zadání, jeho barvu, konzistenci, chuť, provařenost, popř. 

rozvařenost masa, hustotu, požadovaný objem 30 porcí a celkový dojem. Guláš musí být 
dovařen do 13:00, kdy proběhne vyhodnocení. 

6. Degustace u kotlů bude možná i pro veřejnost, proti zaplacení degustačního poplatku 20,-Kč 
za jednu degustaci u jednoho kotle. Za výdej degustační porce proti lístku o zaplacení, 
odpovídají jednotliví soutěžící. Degustační porcí se rozumí porce o objemu cca 150 ml s max. 
dvěma kousky masa. 

7. Vyhodnocení bude provedeno před hlavním vchodem do Vily Doris. Vyhodnoceno bude 
prvních 5 míst, oceněny budou první 3 místa. 
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