Pipe Club Nitra Vás pozýva na

X. ročník medzinárodnej súťaže
v pomalom fajčení fajky
jednotlivcov a družstiev

Grand Prix Slovakia
2021

www.pipeclub.sk

11. septembra 2021
Neogotický kaštieľ Esterházy
Galanta (www.esterhazygalanta.sk)
GPS poloha: 48°11'33"N,17°44'09"E
Súťažná fajka: Savinelli mod 101 Rust: 30 EUR

Organizátor súťaže:
Pipe Club Nitra a Mostex Group
Tento model fajky je možné po zakúpení používať aj na
ďalších súťažiach organizovaných PC Nitra, ako aj na
majstrovských súťažiach v Rakúsku, Taliansku a Švajčiarsku.

Tabak: Savinelli Black Cavendish
Tmavý Cavendish, zmiešaný s jemne
krájanou ovocnou Virginiou
a orechovým Burley, preliaty jemnou
vanilkovou a čokoládovou príchuťou

Riaditeľstvo súťaže:
Dr. Josef Stanislav
Michal Koža
Igor Escher
Maroš Stražanec
Prihlášky jednotlivcov a družstiev:
pipeclubnitra@gmail.com
Michal Koža +421 905 970 185
Igor Escher +421 948 909 305
Maroš Stražanec +421 905 258 469

Program:
11:00 Prehliadka kaštieľa
11:30 Začiatok registrácie
12:00 Obed
13:00 Prezentácia cigár Stanislaw
14:00 Začiatok súťaže
17:00 Vyhodnotenie jednotlivcov a družstiev
Štartovné: 22,- EUR.
V cene štartovného je tabak, dusátko, obed,
cigara Stanislaw a prehliadka kaštieľa
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Rekordy podujatia
Najlepší čas
Verhás Tamás, Aranyfüst Budapest, čas 2:02:51, GP Slovakia 2015, Penzión Hoffer, Nitra.
Najlepší ženský čas
Kateřina Hubacsová, PC dýmka.net, čas 1:12:12, GP Slovakia 2018 , Komárno.

Charitatívna zbierka pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne
Základným poslaním práce v ZPMP KN, je zameranie na zmysluplné žitie a trávenie voľného času mentálne
postihnutých detí a dospelých, zvyšovanie kvality ich života a čo najviac im približovať život v prirodzených
podmienkach. Mentálne postihnuté deti a dospelí majú v tomto zariadení možnosť sa realizovať v rámci sociálnej
rehabilitácie a pracovať v ergoterapeutických dielňach.
Práve v týchto dielňach a týmito ľuďmi boli vyrobené originálne ceny pre víťazov tohtoročnej súťaže v pomalom
fajčení fajky Grand Prix Slovakia 2021.
Pipe Club Nitra vyhlasuje zbierku na ﬁnančnú pomoc tomuto združeniu formou dobrovoľného príspevku. Za
každého súťažiaceho bude zo štartovného prevedené do fondu zbierky 2,-Eur a každý súťažiaci bude môcť podľa
vlastného uváženia prispieť ešte extra sumou zakúpením si originálneho fajkového popolníka vyrobeného klientami
združenia.
Celá vyzbieraná ﬁnančná čiastka, bude pred vyhlásením výsledkov súťaže odovzdaná zástupcom združenia.

Pripravená je aj dražba ručne vyrobenej fajky českého výrobcu
Biftek Pipes.
Celá suma z dražby bude taktiež odovzdaná združeniu,
ktorého klienti majú pre nás pripravený aj kultúrny program.
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Galéria víťazov:

2011: Levice
Jiří Šťastný
PC 5 Ruda nad
Moravou, CZ
čas: 0:56:25

2012: Nitra
Antonín Votava
ŠPC Prachatice
CZ
čas: 1:00:19

2016: Nitra
Majstrovstvá
Európy
Ruscalla
Gianfranco
Cerea Pipa Club
Torino, IT
čas: 2:30:00

2013: Nitra
Štefan German
PC Dýmka.net
SK
čas: 1:55:37

2017: Mojmírovce
Verhás Tamás
Aranyfüst
Budapest, HU
čas: 1:36:15

2014: Nitra
Igor Escher
Pipe Club Nitra
SK
čas: 1:11:24

2018: Komárno
Martin Pedain
PC Dýmka.net
CZ
čas: 1:50:50
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2015: Nitra
Verhás Tamás
Aranyfüst
Budapest, HU
čas: 2:02:51

2019: Orav. Polhora
Zdeněk Smaženka
SKD Havlíčkuv Brod
CZ
čas: 1:54:53

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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