DOVOZ A DISTRIBÚCIA ŠIROKÉHO SORTIMENTU
ZNAČKOVÝCH TABAKOV A CIGÁR
A VLASTNEJ ZNAČKY STANISLAW
1. máj 2019, Motel „M“ Malacky

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR ZNAČKOVÝCH FAJOK
A VLASTNEJ ZNAČKY STANISLAV

POZVÁNKA
MOSTEX spol. s.r.o., Černockého 6, 831 53 Bratislava, SR
Tel./fax: +421 2 44 88 44 84 e-mail: mostex@mostex.sk
www.mostex.sk

Pravidlá súťaže v pomalom fajčení fajky
1. Každý súťažiaci dostane 3g tabaku, čistý list papiera A4, drevené
napchávadlo, súťažnú fajku a krabičku s 2 zápalkami.
2. Na stole pred súťažiacim nesmú byť žiadne iné predmety okrem pohára na
pitie a súťažné číslo.
3. Súťažiaci skontroluje fajku, tabak a zápalky a má právo požiadať o výmenu
v prípade funkčnej vady.
4. Súťažné priestory sú usporiadané tak, že na určitý počet súťažiacich je vždy
jeden rozhodca, ktorý kontroluje priebeh súťaže.
5. Keď všetci súťažiaci obsadia svoje miesta, rozdajú sa im súťažné fajky,
tabaky, napchávadlá a zápalky.
6. Na jednotný pokyn začne súťažiaci napĺňať fajku. Na túto činnosť má 5
minút. Po tomto čase vyhlási časomerač 1 minútu na zapálenie fajky. Počas
tejto minúty použije súťažiaci jednu alebo dve zápalky. Po uplynutí 1
minúty už nemôže súťažiaci zapaľovať fajku. Ak po tomto čase nevypustí
dym, je zo súťaže vyradený.
7. Po zapálení plynie započítavací čas súťaže. Rozhodca kontroluje priebežne
dodržiavanie pravidiel. Na požiadanie rozhodcu musí súťažiaci vypustiť
dym.
8. V priebehu súťaže je zakázané používať iné prostriedky na čistenie, alebo
natláčanie ako je predpísané. Fúkať do hlavičky je zakázané. Rozoberanie
fajky v priebehu súťaže je povolené vrátane vyklepávania popola, alebo
kondenzátu.
9. Po ukončení fajčenia súťažiaci ohlási koniec, nahlási svoje číslo a opustí
miesto.
10. Zvíťazí súťažiaci, ktorý najdlhšie fajčil pridelené množstvo tabaku.

SLOVENSKÝ FAJKOVÝ KLUB – PIPE CLUB SLOVAKIA
dovoľujú si Vás pozvať na

XXIII. MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V POMALOM FAJČENÍ FAJKY
ktoré sa uskutočnia dňa 01.05.2019 (streda)
Miesto konania:

MOTEL „M“ pri Malackách
adresa: Oslobodenia 2890, 901 01 Malacky,
GPS súradnice 48,46375-17,03617

Organizátor:
P r o g r a m:

MOSTEX

13:00 hod. – registrácia
14:00 hod. – začiatok súťaže
17:00 hod. – vyhlásenie výsledkov (*po ukončení súťaže)
17:30 hod. – posedenie s fajkou pri spoločnej večeri

Súťažný poplatok: Súťažiaci 37 Eur / 1000,- Kč (súťaž a fajka, občerstvenie a večera)
Návštevník 15 Eur / 405,- Kč ( občerstvenie a večera)

SLOVENSKÝ FAJKOVÝ KLUB – PIPE CLUB SLOVAKIA
Marián Šereda, Josef Stanislav, Jaroslav Spodniak, Anton Hamran, Ivan Vojtek

Súťažná fajka: Stanislav - Pipe
Súťažný tabak: Rattray's Summer Edition 2019 (3 g)
Prihlášky prosíme odoslať faxom, poštou, resp. e-mailom : do 26.4.2019
Mostex spol. s.r.o., Černockého 6, 831 53 Bratislava, tel./fax: +421 2 44 88 44 84
e-mail: mostex@mostex.sk
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