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VI. ročník medzinárodnej súťaže
v pomalom fajčení fajky

Pipe Club Nitra Vás pozýva na

www.pipeclub.sk



Organizátor súťaže: 
Pipe Club Nitra a Mostex Group

Riaditeľstvo súťaže: 
Dr. Josef Stanislav 
Igor Escher 
Maroš Stražanec

Prihlášky: 
pipeclubnitra@gmail.com 
Igor Escher - tel.: 0948 909 305 
Maroš Stražanec - tel.: 0905 258 469

www.pipeclub.sk

16. septembra 2017
Kaštieľ Mojmírovce 
951 15 Mojmírovce 919 
GPS poloha:  48°12'23.1"S 
                     018°03'40.7"V

Súťažná fajka: Szabó 

Dĺžka: 160 mm Priemer komory: 20 mm 
Výška hlavičky: 47 mm Hĺbka komory: 40 mm 
Priemer hlavičky: 38 mm Váha: 48 g 

Tabak: Samuel Gawith 
- Limited Edition (zmes 
Burley & Golden Virginia, 
s dvakrát fermentovaným 
sladkým Black Cavendish)

Program: 
11:00 - 13:30 registrácia 
12:00 - 13:30 obed 
14:00 začiatok súťaže 
16:00 - 17:00 vyhodnotenie súťaže

Štartovné: 33,- € 
V cene štartovného je súťažná fajka, 
tabak, dusátko, zápalky, 
obed + alko/nealko občerstvenie, 
degustačné lístky na víno 
z PD Mojmírovce



www.pipeclub.sk

Pravidlá súťaže v pomalom fajčení fajky 
na Grand Prix Slovakia:
1. Súťažiaci po uhradení účastníckeho poplatku a zaregistrovaní  
 sa, dostane registračnú kartu a pridelené miesto.

2. Súťažiaci dostane novú fajku, 3g tabaku, čistý papier formátu  
 A4, drevené dusátko a zápalkovú krabičku s dvoma zápalkami.

3. Na stole pred súťažiacim môže byť len pohár na občerstvenie 
 a súťažné číslo.

4. Súťažiaci skontroluje fajku, tabak a zápalky a v prípade vady  
 má právo požiadať o výmenu.

5. Na určený počet súťažiacich pripadá vždy jeden rozhodca,  
 ktorý kontroluje priebeh súťaže.

6. Na jednotný povel hlavného rozhodcu, začne súťažiaci v limite 
 5 minút plniť fajku prideleným tabakom. Po tomto čase vyhlási  
 hlavný rozhodca 1 minútu na zapálenie fajky pomocou jednej,  
 alebo dvoch zápaliek. Ak súťažiaci po uplynutí 1 minúty  
 nevypustí dym, je zo súťaže vyradený. 

7. Rozhodca priebežne kontroluje dodržiavanie pravidiel. Na  
 požiadanie musí súťažiaci vypustiť dym. 

8. Počas súťaže je zakázané používať iné pomôcky, než ktoré boli  
 súťažiacemu pridelené. Do hlavičky je zakázané fúkať.  
 Manipulovať s dúsátkom je možné, len pokiaľ je fajka v ústach.  
 Rozobratie fajky na odstránenie kondenzátu je povolené, 
 vrátane vyklepávania popola.

9. Ukončenie fajčenia súťažiaci zahlási svojmu rozhodcovi, ktorý  
 mu zapíše čas na súťažný lístok a podpíše sa. Súťažiaci po  
 dofajčení opustí svoje miesto.

10. Víťazom sa stane súťažiaci, ktorý najdlhšie fajčil pridelené  
 množstvo tabaku.
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Piatich predošlých ročníkov sa zúčastnilo 186 
súťažiacich, z toho 8 žien, z troch kontinentov 
a siedmich krajín sveta: Slovenska, Česka, 
Poľska, Maďarska, Holandska, Maroka 
a Spojených štátov amerických. Súťažiaci 
spolu fajčili 4 dni, 17 hodín, 43 minút a 9 
sekúnd. Rekord podujatia drží s časom 
2:02:51 Verhás Tamás z Aranyfüst Budapest, 
vytvorený na súťaži dňa 12.9.2015 enzióne 
Hoffer v Nitre. Najlepší ženský výkon dosiahla 
s časom 0:36:58 Margaréta Nováková z PC 
Nitra, ktorý vytvorila na súťaži dňa 1.10.2011 
v Penzióne Tália v Leviciach.

V roku 2016 sa súťaž Grand Prix Slovakia 
neuskutočnila z dôvodu konania Majstrovstiev 
Európy v pomalom fajčení fajky v Nitre, ktoré 
organizoval náš klub. Majstrovstiev Európy 
sa zúčastnilo 306 súťažiacich z 26 krajín, 
vrátane Japonska, Mexika a USA. Majstrom 
Európy sa stal s časom 2 hodiny 30 minút 
Talian Gianfranco Ruscalla z Cerea Pipa Club 
Tori.

2014: 
Igor Escher 
Pipe Club Nitra 
s časom 
1:11:24

2015 
Verhás Tamás 
Aranyfüst 
Budapest, HU 
s časom 
2:02:51

2016 
Majstrovstvá 
Európy 
Ruscalla 
Gianfranco 
Cerea Pipa Club 
Tori, IT 
s časom 
2:30:00

2011:  
Jiří Šťastný 
PC 5 Ruda nad 
Moravou 
s časom 
0:56:25

2012: 
Antonín 
Votava 
ŠPC Prachatice 
s časom 
1:00:19

2013: 
Štefan German 
PC Dýmka.net 
s časom 
1:55:37


