Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja Vás srdečne pozýva nultý roční súťaže v ručnom pílení dreva. Súťaž, ktorá sa bude
niesť názvom „Keď sa píly rozozvučia“ , sa bude konať dňa 12. 9. 2021 v Múzeu kysuckej
dediny vo Vychylovke. Dúfame, že si prídete i tento rok zmerať svoje sily, šikovnosť,
zručnosť, rýchlosť a vyskúšate si svoje schopnosti.
Program:
Od 13. 00 - 15.00 hod. začiatok súťaže v pílení dreva
Od 15. 30 - vyhodnotenie súťaže

Štatút nultého ročníka súťaže v ručnom pílení dreva
„Keď sa píly rozozvučia“
Hlavný organizátor:
Kysucké múzeum
Spoluorganizátor:
Žilinský samosprávny kraj
Miesto konania:
Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovka

Termín podujatia:
12. septembra 2021
Poslanie podujatia:
- Prezentácia tradičného ručného pílenia dreva
- Priateľské stretnutie zručných pilčíkov / žien a mužov/
- Prezentácia zručnosti a rýchlosti pri pílení dreva ručnou pílou
- Sprievodným programom bude účinkovanie ľudovej hudby a prezentácia releselníkov
Podmienky účasti v súťaží:
- Súťažiaci musí mať nad 18 rokov a pílenie dreva je na vlastnú zodpovednosť
- Pripravené budú dreva aj ručné píly
- Hodnotiť sa bude rýchlosť odpílenia určeného klátika z metrovice dreva
Kategória:
- Súťažiť môžu návštevníci – páry /ženy, muži, manželské páry, priatelia, priateľky/
Priebeh súťaže:
Súťažiť sa začne na povel „ Pripraviť sa pozor štart“
Po ukončení pílenia zodvihne jeden so súťažiacich ruku
Porota bude hodnotiť rýchlosť odpílenia klátika
Odborná porota:
Odbornú porotu menuje riaditeľka Kysuckého múzea. Porota bude mať troch členov z oblasti
lesných pracovníkov. Porota rozhodne o udelení cien.

Ocenenia:
Odborná porota udelí tri ceny: 1., 2., 3., miesto.
Víťazi budú ocenení upomienkovými darčekmi a ďakovným listom

Súťažiaci sa môžu prihlásiť telefonický, e-mailom 8. septembra 2021
osobne v deň súťaže pri prezentácii len výnimočne, nakoľko treba pripraviť
metrovicu – drevo na pílenie
Kontakty:
Adresa: Darina Hnidková
Kysucké múzeum
Moyzesova 50
02201 Čadca
Tel. 041/4321386,
e-mail: hnidkova@kysuckemuzeum.sk
Kontaktná osoba:
Mária Ficková, Mgr. Miroslava Jančulová
Múzeum kysuckej dediny Vychylovka
Tel: 041/4397219
e-mail: fickova@kysuckemuzeum.sk, janculova@kysuckemuzeum.sk

Mgr. Helena Kotvasová
riaditeľka Kysuckého múzea

