III. BENKE LACI BÁCSI EMLÉKVERSENY
LAJOSMIZSE

FŐZŐVERSENY NEVEZÉSI FELTÉTELEK ÉS TUDNIVALÓK

A VERSENY MEGNEVEZÉSE:

III. BENKE LACI BÁCSI EMLÉKVERSENY
CÉLJA: Bográcsos ételek népszerűsítése

A VERSENY IDŐPONTJA: 2022.08.27 szombat 8:00 órától

A HELYSZÍN: Lajosmizse, Iskola-tó és környéke

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022.08.26 péntek, 17.00 óra
- a helyszínen is lehet még 8:00 óráig nevezni, de a helyszínen nevezők tudomásul veszik,
hogy automatikusan az utolsó főzőhelyeket kapják
- a versenyben kizárólag a nevezett csapatok vehetnek részt

NEVEZÉSI DÍJ: nincsen

NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
- a versenyre nevezhetnek baráti társaságok, családok, vállalatok, intézmények, civil
szervezetek csapatai
- a nevezés alkalmával a nevező csapatoknak a nevezési lapon fel kell tüntetniük csapatuk
nevét, s hogy milyen kategóriában kívánnak indulni
- a nevezés alkalmával a nevező csapatoknak meg kell adniuk telefonos elérhetőségüket
- a nevezéseket 2022.08.26-án (pénteken), 17.00 óráig kell beküldeni: e-mailen a
noegylet.lajosmizse@gmail.com címre, vagy a Nőegylet facebook oldalán található nevezési
lap kitöltésével
- A szervezők biztosítják a főzőhelyet, továbbá a vízvételi lehetőséget. Minden további
felszerelésről (sátor, asztal, székek, padok, a főzéshez szükséges bogrács, stb.) a
csapatoknak maguknak kell gondoskodni.

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA:
- a szervezők által 5 méter széles főzőhelyek kerülnek kialakításra.,a térkő sétánytól kb. 1
– 1 ½ méteres távolságra. Több bogrács esetén 2-2 méterrel növekszik a főzőhelyek
szélessége. A sétány térkőburkolatára minden résztvevőnek kötelessége különösen
ügyelni, annak beszennyezését minden körülmények között elkerülni. A térkövet főzési
célra használni tilos.
- a főzőhelyek nyilvános sorsolással kerülnek kiosztásra, 2022.08.26-án, pénteken
17.30-kor a Nőegylet faháza előtt. A kiosztott főzőhelyek nem változtathatók,
kötelezően betartandók.
- a versenyen két étel kategóriában indulhatnak a jelentkező csapatok:
1. egytálétel
2. pörköltek
- egy csapat több kategóriában is indulhat
- a főzéshez szükséges alapanyagok, eszközök, fűszerek, tálaló eszközök és a főzéshez
szükséges gázpalack beszerzéséről a csapatok önállóan gondoskodnak.
- fával való tüzelés tilos
- az elkészült ételeket tilos értékesíteni

A TERÜLET ELFOGLALÁSA:
- a kijelölt főzőhelyek elfoglalására, az eszközök bepakolására szombaton reggel 6:00
órától 8:00 óráig van lehetőség, de csak egy jármű hajthat be csapatonként a területre, a
kijelölt módon. JÁRMŰVEL A TÉRKŐRE GÉPKOCSIVAL RÁHAJTANI TILOS! 8:00 óra
után jármű nem tartózkodhat a területen.

A VERSENY ÉRTÉKELÉSE, DÍJAZÁSA:
- A verseny hivatalos megnyitásakor, 9:00 órakor a zsűri asztalnál mindenki egy kis
bográcsot kap. A benevezett ételekből 1-1 adagot a rendelkezésre bocsátott kis
bográcsokban a sorszámok alapján kihirdetett ritmus szerint kell leadni: 1-5 sorszám
12:00 órakor, 6-10 sorszám 12:15 órakor, 11-15 sorszám 12:30 órakor, 16-20 sorszám
12:45 órakor... 13:30 óra után a zsűri már nem tud ételt értékelni.

A zsűri döntése megfellebbezhetetlen
-

A legfontosabb szempontok:
az elkészített étel íze
az elkészítés menete
a főzőhely kinézete, hangulata
egyediség

AZ EREDMÉNYHIRDETÉS HELYE, IDEJE:

2022.08.27, szombat, 14:00 óra a nagyszínpadon
- A csapatoknak az eredményhirdetés végéig a főzőhelyen kell tartózkodni
- a résztvevő csapatok emléklapot kapnak
- az 1-3 helyezett csapat oklevelet és ajándékot kap

FONTOS TUDNIVALÓK:
- a csapatoknak a helyszínen 8:00 órakor balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatást tartunk,
melyen a részvétel a csapatkapitányoknak kötelező! A részvételt és az elhangzottaknak
megismerését a napló aláírásával igazolni szükséges.
- A résztvevő csapatok saját felelősségükre vesznek részt a versenyen
- A versenyen résztvevők kötelesek betartani az alapvető balesetvédelmi és tűzvédelmi
előírásokat!
- A versenyen bekövetkezett balesetekért a szervezők felelősséget nem vállalnak.
- A csapatok a verseny területén gondatlanságból okozott károkért felelősséggel
tartoznak
- Áramvételezést csak kiemelten szükséges esetben tudunk biztosítani, előzetes
egyeztetés és engedélyezése, a szervezők írásbeli hozzájárulása szükséges hozzá.
- Az esetleges áramvételezés csak a katasztrófavédelem által elfogadott, szabványos
hosszabbítóval lehetséges.
- A nevezési lap aláírásával/beküldésével a csapat minden tagja a nevezési feltételeket
elfogadja, a fontos tudnivalókat megértette, s annak tartalmát is elfogadja, betartja.
- Az eredményhirdetés után a csapatok szabadon döntenek arról, hogy tovább maradnak-e
a rendezvényen. A hely rendelkezésükre áll, de ezután főzésre, tűzgyújtásra már nincs
lehetőség.
- A helyszínt abban az állapotban kell elhagyni, ahogy átvették
- A helyszínt a kijelölt útvonalon (hátrafelé) lehet elhagyni, JÁRMŰVEL A TÉRKŐRE
HAJTANI TILOS!

A Lajosmizsei Napok keretében
szervezi a Nőegylet
Tel. 70/313 8550
noegylet.lajosmizse@gmail.com

III. BENKE LACI BÁCSI EMLÉKVERSENY
NEVEZÉSI LAP
Bográcsban készített ételek versenye
Lajosmizse, 2022. augusztus 27

Csapat neve:……………………………………………………………………………………………...…
Csapat képviselője:
Név:…………………………………………………………………………………………………………….…
Telefonszám:…………………………………………………………………………………….………..
E-mail cím: …………………………………………………………………………………….……………
Készítendő étel megnevezése:
1. bogrács

2. bogrács

…………………………………………………………

……………………………………………….….

…………………………………………………………

…………………………………………...…….

Kategória:

Kategória:

egytálétel
pörkölt
(megfelelőt kérjük aláhúzni)

egytálétel
pörkölt

A nevezési lap aláírásával/beküldésével a nevezési feltételeket elfogadom, az abban
leírtakat betartom.

Dátum: 2022. ……………………..
Aláírás:……………………………
Nevezését kérjük a noegylet.lajosmizse@gmail.com címre elküldeni, vagy a Nőegylet
facebook oldalán kitölteni

Nevezését köszönjük!

