
Highland Games auf Schloss Guteneck 

Die 4. Offiziellen Bayerischen Meisterschaften in den Highland Games auf Schloss Guteneck 

bei Nabburg starten dieses Jahr bereist um 11 Uhr. Mannschaften aus ganz Bayern kämpfen 

um die bayerische Krone der Highlander. In zehn klassischen Disziplinen messen sich die 

Clans und suchen die Besten. Die Wettkämpfe finden nach dem offiziellen Reglement des 

Deutschen Highland Games Verbandes (D.H.G.V. e.V.) statt. Beginn ist um 11:00 Uhr mit 

dem feierlichen Einzug der Clans im Kilt und der Dudelsackspieler. Die Meisterschaften 

werden in gewohnter Weise fachkundig und äußerst unterhaltend moderiert vom Präsidenten 

des Deutschen Highland Games Verbandes, Jürgen Stickelbrock. 

bis spätestens 10.00 Uhr Meldung der Teams 

11.00 Uhr  Feierlicher Einmarsch der Mannschaften mit Dudelsackmusik 

11.30 Uhr Beginn der Meisterschaften 

18.00 Uhr Siegerehrung 

Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Es werden auch schottische Gerichte angeboten und 

zusätzlich Whiskyverkostung.  

Zusätzliches Kinderprogramm: kreative Werkstatt und lustige Wettbewerbe für Minis 

Eintritt: 4,00 EUR, Kinder bis 12 Jahre frei  

Hunde sind erlaubt 

INFO: Sollte jemand kein eigenes Team zusammenbringen, einfach bei Matthias Hartinger 

unter m.hartinger@whisky-and-talk.de melden. Die Jungs und Mädels vom Scottish Games 

and Whisky Club suchen für Ihre Teams (Männer, Frauen, Mix) noch Verstärkung.  

Die 10 Mannschaftsdisziplinen: 

 

Stone of Manhood, Strohsackhochwurf,  Steinstoßen, Baumstammslalom, Gewichtsweitwurf, 

Baumstammziehen, Timberwalk, Hufeisen werfen, Cabertoss und Tauziehen 
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Skotské hry – Highland games na zámku Guteneck 

4. Oficiální mistrovství Bavorska ve skotských hrách na zámku Guteneck u Nabburgu začíná 

v 11 hodin dopoledne. Týmy z celého Bavorska budou soupeřit o bavorskou korunu 

Highlanderů. V deseti klasických disciplínách budu jednotlivé klany měřit své síly a budou 

hledat vítěze. Soutěže proběhnou podle oficiálních podmínek německého svazu skotských her 

Deutschen Highland Games Verband (D.H.G.V. e.V.). V 11:00 hodin zahájí hry slavností 

průvod klanů v „kiltech“ za doprovodu dudácké kapely. Mistrovství bude  fundovaně a 

zábavně moderovat Jürgen Stickelbrock, prezident německého svazu skotských her. 

 

Nejpozději do 10.00 h. 

 

Přihlášky družstev 

11.00  h. Slavnostní průvod týmů za doprovodu dudáků 

11.30  h. Zahájení mistrovského klání 

18.00  h. Vyhlášení vítězů 

O stravování a občerstvení je postaráno. V nabídce budou tentokrát skotské speciality a 

ochutnávka whisky.   

Program pro děti: výtvarná dílnička a zábavné soutěžní disciplíny. 

Vstupné: 4,00 EUR, děti do 12 let vstup zdarma  

Psi mají povolený vstup. 

 

INFO: Pokud nemáte možnost sestavit vlastní tým a chcete se zúčastnit, kontaktujte Matthiase 

Hartingera emailem: m.hartinger@whisky-and-talk.de  Mužský i ženský tým s názvem 

Scottish Games and Whisky Club hledají do svých řad posily (kategorie muži, ženy a mix).  

10 týmových disciplín: 

Stone of Manhood, vrh pytlem slámy, vrh kamenem, slalom s kládou, vrh kladivem, štafeta s kládou, 

timberwalk, hod podkovou, cabertoss a tug of war – přetahování lanem.   
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